
2020
SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 
V U O S I K E R T O M U S

Huipulle. Harrastaen. Intohimolla.



Sisällys

Lyhyesti ..................................................................3

Tervehdys ..............................................................4

Käsipallo lukuina ...................................................5

Talous 2020 ...........................................................6

Vastuullisuus .........................................................7

Toimijat  ..................................................................8

Liiton toimisto  .........................................................................8

Luottamus- ja toimihenkilöt ...............................................8

Johtoryhmä ................................................................................8

Kunniajäsenet ..........................................................................9

Jäsenseurat ja lisenssit ..................................... 10

Huipulla  .............................................................. 11

Huippukäsipallo 2020 ........................................................12

Miesten maajoukkue  .........................................................12

Naisten maajoukkue  ..........................................................13

Nuorten maajoukkueet ......................................................13

Huipputason seurakäsipallo ............................................15

Vuoden parhaat 2020  ......................................................16

Koulutus ja kehitys ............................................ 17

Koulutustoiminta 2020 .....................................................18

Seuratoiminnan kehittäminen ........................................19

Antidoping 2020 ..................................................................20

Olympiakomiteayhteistyö ................................................20

Nuoret ................................................................. 21

Nuorisokäsipallo 2020 ......................................................22

Nuorten sarjat .......................................................................22

Yläkoululeiritys .....................................................................22

Koulukäsipallo .......................................................................23

Turun Seudun Urheiluakatemia ja PIF-akatemia .....24

Helsingin Käsipallo Akatemia..........................................24

Urheilukoulu ...........................................................................24

School Tour 2020 ................................................................24

Aikuisten harrastekäsipallo 2020.................... 26

Kotona ja maailmalla ......................................... 27

Kansalliset ja EM-kilpailut 2020 ....................................28

Ihmiset ................................................................ 29

Valiokunnat 2020 ................................................................30

Teksti: Suomen Käsipalloliitto ja Stooripoint Oy
Ulkoasu ja taitto: Innocorp Oy, 2021



Lyhyesti

Suomen Käsipalloliitto 
Suomen Käsipalloliitto on vuonna 1941 perustet-
tu valtakunnallinen toimija, jonka tavoitteena on 
huolehtia lajin jatkuvuudesta sekä lisätä lajin tun-
nettuutta. Viemme suomalaista huippukäsipalloa 
maailmalle ja panostamme nuorisoon käsipallon tule-
vaisuutta ajatellen. Kehitämme myös harraste- 
käsipalloa, jotta käsipallo olisi lajina jokaisen saavu-
tettavissa. Toimintamme kiteytyy kolmeen sanaan: 
huipulle, harrastaen, intohimolla.  

Strategia
Käsipalloliitto jatkoi liiton strategian mukaista toi-
mintaa vuodelle 2020 sovitun tahtotilan saavuttami-
seksi. Painopistealueet ovat: 

 ● jatkuvuus = lajin levitystyö
 ● tavoitteellisuus urheilussa = jatkuva 

maajoukkuetoiminta 
 ● ammattimaisuus = vastuuhenkilöiden osaaminen

Helsinki 8.3.2021

Suomen Käsipalloliitto
Liittohallitus

‘Suomen Käsipalloliitto 
täyttää 80 vuotta 
toukokuussa 2021. 
Valmistaudumme 
juhlavuoteen kirjoittamalla 
näistä vuosikymmenistä 
omaa historiikkiamme.
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Tervehdys

Poikkeuksellinen vuosi

K
äs

ip
al

lo
lii

tt
o

Vuosi 2020 jää mieleen erityisen poikkeuksellise-
na vuotena. Kukapa olisi uskonut vuoden alkaessa, 
mihin koronaepidemia veisikään. Se koski meitä kaik-
kia ja muutti arkeamme. Yllättäen jouduimme myös 
sopeuttamaan koko elämäämme uuteen ja ennen- 
kokemattomaan malliin.

Kun tulevista rajoituksista alettiin Suomessa puhua, 
alkuun toivottiin, että eiköhän tilanne parane parissa 
kuukaudessa. Kun poikkeustilanne julistettiin ja Uusi-
maa suljettiin, iski yhteinen ihmetys, huoli ja epätie-
toisuus. Vastaavaa ei ole meidän aikanamme ennen 
eletty.

Nopeasti oli pakko sopeutua uuteen tilanteeseen. 
Valtaosa jäi etätöihin, lapset kotiopetukseen, sosiaa-
linen kanssakäyminen kasvokkain minimoitiin, tree-
nit peruttiin. Rajoituksista, ahkerasta käsienpesusta, 
käsidesistä ja kasvomaskeista tuli uusi normaali.

Koronavuosi typisti koko käsipallomaailman kilpailu-
toiminnan ja koulutustoiminnan – ihan samalla taval-
la muun urheilumaailman kanssa. Kilpailukausi kes-
keytettiin keväällä eikä Suomen mestaruuksia jaettu. 
Käsipalloliiton toimistokin osallistui talkoisiin lomaut-
tamalla henkilökunnan toukokuun ajaksi.

Kesällä toivottiin paluuta tuttuihin kuvioihin ja syk-
syllä päästiin jo hyvään uuteen vauhtiin. Marraskuu 
toi kuitenkin tullessaan uuden stopin, jonka myö-
tä jouduimme keskeyttämään muun kilpailutoimin-
nan paitsi pääsarjatason. Harvinaista herkkua edusti 
miesten EM2022-karsintaottelu Suomi-Tanska, joka 
pelattiin yleisön edessä Vantaan Energia Areenalla 
7.11.2020. 

Vaikka koronavuosi toi tullessaan monenmoista 
uutta ja ihmeellistä, johon kukaan ei ollut osan-
nut varautua, se toi tullessaan myös uudenlaista 
yhteisöllisyyttä, jota ei ehkä aiemmin osattu edes 
arvostaa. 

Poikkeuksellinen vuosi voi vaikuttaa toimintaam-
me vielä pitkäänkin, mutta uskomme jo huomiseen 
ja suuntaamme eteenpäin. Yhdessä selviämisestä on 
tullut uusi kantava voima.

Koronan jälkeinen aika tulee. 

Päivi Mitrunen
toiminnanjohtaja 
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Talous 2020

Tilikauden 2020 kokonaistuotot olivat 1 310 000 € 
(2019: 1 546 000 €), kokonaiskulut 1 259 000 € 
(2019: 1 573 000 €) ja tulos 51 000 € ylijäämäinen 
(2019: 27 000 €).
 
Tuotot ja kulut laskivat, sillä koronarajoitusten takia 
järjestettiin normaalia vähemmän maajoukkueleire-
jä ja valmentajakoulutuksia. Lisäksi nuorten Partille 
Cup, European Open ja EM-turnaukset sekä naisten 
MM-esikarsintaturnaus peruuntuivat. Liiton henkilöstö 
oli lomautettuna toukokuussa ja seuroilta edelleen las-
kutettavia erotuomarikuluja oli vähemmän, koska osaa 
otteluista ei koronarajoitusten takia voitu järjestää.
 
Liiton oma pääoma oli vahva, 289 000 €, ja omava-
raisuusaste 49 % (2019: 236 000 €, 60 %). Oma-
varaisuusasteen laskuun vaikutti kauden 2020–2021 
lisenssituottojen jaksotus vuodelle 2021.

Tuotot
Kokonaistuotot sisältävät erotuomarikulujen edel-
leen laskutuksen seuroilta 165 000 €, jonka osuus 
tulorahoituksesta on 13 % (2019: 268 000 €, 17 %).
 
Lisenssituotot olivat 228 000 €, osuus tulorahoituk-
sesta 17 % (2019: 393 000 €, 26 %). Tilinpäätökses-
sä kauden 2021–2020 lisenssituotoista jaksotettiin 
160 000 € vuodelle 2021. Lisenssien hintoja koro-
tettiin 1.7.2020. Koronapandemian takia lisenssi-
määrät laskivat, josta johtuen lisenssituotot laskivat 
5 000 €.
 
Sarjamaksut olivat 122 000 €, osuus tulorahoitukses-
ta 9 % (2019: 156 000 €, 10 %). Sarjamaksuja koro-
tettiin 1.7.2020. Korotuksesta huolimatta sarjamaksut 
laskivat, sillä SM-liigan ja -sarjan kauden 2020–2021 
sarjamaksuista luovuttiin seurojen hyväksi.
 
Muut tuotot olivat yhteensä 396 000 €, osuus tulo-
rahoituksesta 31 % (2019: 431 000 €, 28 %).

Yleisavustuksia liitto sai yhteensä 399 000 €, osuus 
tulorahoituksesta 31 % (2019: 298 000 €, 19 %). 
Avustuksista on edelleen siirretty 37 000 € seuroille 
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Olympiakomitean 
päätösten mukaisesti (2019: 0 €).

Kulut
Kokonaiskulut sisältävät seurojen erotuomarikuluja 
175 000 €, joiden osuus kokonaiskuluista oli yhteen-
sä 14 % (2019: 268 000 €, 11 %). Seuroilta edelleen 
laskutettavat erotuomarikulut laskivat, sillä osaa 
otteluista ei vallitsevien koronarajoitusten takia voi-
tu järjestää.
 
Henkilöstökulut olivat yhteensä 573 000 €, osuus 
kokonaiskuluista 46 % (2019: 635 000 €, 40 %).  
Liiton henkilöstökulut olivat 460 000 €, 37 %  
(2019: 456 000 €, 29 %) ja seuroilta edelleen  
laskutetut erotuomareiden palkkiot 113 000 €, 9 %  
(2019: 179 000 €, 11 %).
 
Matkakulut olivat yhteensä 256 000 €, osuus koko-
naiskuluista 20 % (2019: 519 000 €, 33 %). Liiton 
matkakulut olivat 210 000 €, 16 % (2019: 447 000 €, 
28 %) ja seuroilta edelleen laskutetut erotuomareiden 
matkakulut 46 000 €, 4 % (2019: 72 000 €, 5 %).
 
Ulkopuolisten palvelujen kulut olivat yhteensä 
167 000 €, osuus kokonaiskuluista 13 % (2019: 
218 000 €, 14 %). Liiton kulut olivat 159 000 €,  
12 % (2019: 202 000 €, 13 %) ja seuroilta edelleen 
laskutetut kulut 8 000 €, 1 % (2019: 16 000 €, 1 %).
 
Muiden kulujen osuus kokonaiskuluista oli yhteensä 
263 000 €, osuus kokonaiskuluista 21 % (2019: 
201 000 €, 13 %). Liiton kulut olivat 263 000 €,  
21 % (2019: 201 000 €, 13 %). Muut kulut sisältävät 
mm. seuroille edelleen siirretyt avustukset 37 000 
€ (2019: 0 €) ja maajoukkueen koronatestikulut 
14 000 € (2019: 0 €).
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Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu
Suomen Käsipalloliitto on sitoutunut antidopingtoi-
mintaan, ottelumanipuloinnin ehkäisemiseen, urhei-
lun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan, hyvän hal-
lintotavan mukaiseen kurinpitoon sekä muutoinkin 
noudattamaan hyvää hallintotapaa. 

Liiton jäsenet ja näiden jäsenet sitoutetaan sään-
töihin ja määräyksiin, jotta voimme varmistaa, että 
ei-toivottavaan käytökseen ja toimintaan voidaan 
puuttua. 

Liitto rakensi nettisivuilleen toimintavuoden aikana 
vastuullisuus-osion, josta löytyy runsaasti tietoa ja 
työkaluja seurojen avuksi toteuttaa asioita yhden-
vertaisesti, turvallisesti ja kaikin puolin vastuullisesti. 

Turvallinen toimintaympäristö 
on keskeinen tavoite liiton toi-
minnassa. Liitto on laatinut seu-
roille malliohjeen, miten toimia 
häirintätilanteissa. Kilpailusään-
töihin ja SM-lisenssivaatimuk-
siin tehtiin uusia kirjauksia, joiden 
avulla voidaan ennaltaehkäistä 
ottelumanipulaatiota. 

Liitto on myös aktiivinen toimija Trygga relationer 
inom idrott -hankkeessa, jossa etsitään malleja kiu-
saamisen ennaltaehkäisyyn urheilun piirissä.

‘ #urheillaanihmisiksi
 #respect
 #etoleyksin

Suomen Käsipalloliitto ry Vuosikertomus 20207



Toimijat 

Liiton toimisto 
Liiton toimisto sijaitsee Sporttitalossa, Helsingin 
Pitäjänmäessä (Valimotie 10, 00380 Helsinki).

Liiton työntekijät vuoden 2020 lopussa
 ● Toiminnanjohtaja Päivi Mitrunen
 ● Kilpailupäällikkö Taneli Tiilikainen
 ● Valmennuspäällikkö Ken Sirenius
 ● Koulutuspäällikkö Jaakko Horelli
 ● Talouspäällikkö Terhi Tuoma
 ● Naisten maajoukkue, päävalmentaja Tomas 

Westerlund
 ● Miesten maajoukkue, päävalmentaja Ola Lindgren
 ● Käsipallo Akatemia, valmentaja Björn Monnberg
 ● Käsipallo Akatemia, valmentaja Nils Kühr

Luottamus- ja toimihenkilöt

Liittohallitus 2020
 Kausi

 ● Jari Henttonen, puheenjohtaja 2019–2021
 ● Marcus Karsten 2019–2021
 ● Petri Heino 2019–2021
 ● Dan Berglund 2020–2022
 ● Annika Helin-Pohjola 2021–2023
 ● Timo Lehtinen 2019–2021
 ● Petri Peltoniemi 2021–2023
 ● Jessica Ranta-aho 2020–2022

Liittohallitus kokoontui vuoden aikana kaksitoista 
(12) kertaa. Hallituksen sihteerinä on toiminut toi-
minnanjohtaja Päivi Mitrunen. 

Hallituksen jäsenten vastuualueet 
Jari Henttosen vastuualueet puheenjohtajuuden 
lisäksi ovat talous, strategia, sidosryhmät sekä mies-
ten ja naisten maajoukkue. Henttonen on myös joh-
toryhmän jäsen.

Marcus Karstenin vastuualueita ovat nuorten maa-
joukkueet ja Käsipalloforum. Karsten on myös johto-
ryhmän jäsen.

Petri Heinon vastuualueet ovat kehitys ja strategia 
sekä valmennus. Heino on myös johtoryhmän jäsen.

Dan Berglund on Kilpailuvaliokunnan jäsen. Vas-
tuualueita ovat lajin levitys ja seuratoiminta.

Annika Helin-Pohjola on Erotuomarivaliokunnan ja 
Kilpailuvaliokunnan jäsen.

Timo Lehtisen vastuualueita ovat markkinointi ja 
mediayhteydet sekä sähköinen media/videointi/
streamaus.

Petri Peltoniemi vastaa lajin levitystyöstä, suhteis-
ta Olympiakomiteaan ja Opetusministeriöön sekä 
markkinoinnista.

Jessica Ranta-aho on Nuorisovaliokunnan jäsen.

Johtoryhmä
Johtoryhmään kuuluvat Jari Henttonen (pj),  
Petri Heino, Marcus Karsten ja Päivi Mitrunen. 
Vastuualueisiin kuuluvat strategia, pitkän tähtäi-
men suunnittelu, budjetointi, toimintasuunnitelmat, 
tavoitteiden alustus yhdessä valiokuntien vastuullis-
ten kanssa sekä toiminnan mittarit.
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Liittokokoukset 
Varsinainen kevätliittokokous pidettiin poikkeuksel-
lisesti vasta 4.6.2020. Edustettuna oli 10 jäsenseu-
raa, jotka edustivat 55 ääntä.

Varsinainen syysliittokokous pidettiin Vantaalla 
21.11.2020. Edustettuna oli 11 jäsenseuraa, jotka 
edustivat 49 ääntä.

Kunniajäsenet
Kunniapuheenjohtaja Henrik Vænerberg

Kunniajäsenet
 ● Arthur Englund  (in Memoriam) 
 ● 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)
 ● Göran Wallén (in Memoriam)
 ● Henrik Vænerberg
 ● Åke Nyberg
 ● Jan-Gösta Westerlund
 ● Stig Eriksson
 ● Heikki Tuominen
 ● Folke Söderberg
 ● Katja Nyberg
 ● Tapio Arponen
 ● Kaj R. Blomqvist

Kansainvälisen Käsipalloliiton (IHF) kunniajäsen  
Henrik Vænerberg

Kansainväliset suhteet
 ● Jari Henttonen 
 ● Päivi Mitrunen

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

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

Suomen Käsipalloliitto ry Vuosikertomus 20209



Jäsenseurat ja lisenssit 

Toimintavuoden päättyessä liittoon kuului 32 (31) jäsenseuraa. Lisenssipelaajia oli kauden 2019–2020 päät-
tyessä kesken maaliskuussa 3 963 (4 198 kpl). 

Lisenssit jakautuivat seuraavasti:

Kategoriat Kausi
19/20 

Kausi
18/19

Miehet
19/20

Naiset
19/20

Aikuiset 729 739 429 300

A-juniorit 211 214 102 109 

B-juniorit 321 331 170 151 

C-juniorit 520 503 257 263 

D-juniorit 613 614 304 309 

E-juniorit 304 309 150 154 

F-juniorit 251 279 136 115

Minit 274 290 122 152

Pikkuminit 30  32 15 15

Toimitsijat 396 399 277 119

7 vrk lisenssi 275 404 149 126

Muut 30 70 20 10

Kuukausilisenssi 9 14 5 4

Yhteensä kpl 3 963 4 198 2 136 1 827

 
Muutos -5,6 % (+1,6 %) johtuen osittain kesken päättyneestä kaudesta.

Naisten osuus (1 827) kaikista lisensseistä (3 963) on 46,1 % (45,9 %). 
Miesten osuus (2 136) kaikista lisensseistä (3 963) on 53,9 % (54,1 %).

Suomen Käsipalloliitto ry Vuosikertomus 202010



HUIPULLA



Huippukäsipallo 2020

Vuoden 2020 aikana Suomen Käsipalloliitolla oli 
yhteensä seitsemän maajoukkuetta: miehet, naiset, 
P00, T02 ja P02, T04 ja P04.

Miesten maajoukkue 
Maajoukkue kokoontui tammikuussa 2020 Riihimäel-
lä, jossa se kohtasi Israelin ja Kreikan MM2021- 
karsinnan jatkuessa. 

Tammikuuhun mahtui myös EM2022-esikarsintaotte-
lut Georgiaa vastaan vieraissa ja kotona. Suomi meni 

jatkoon varsinaisiin karsintoihin voitettuaan Georgi-
an yhteismaalein 61-45.

Koronapandemia pysäytti miltei koko urheilumaa-
ilman maaliskuusta eteenpäin. Näin ollen miesten 
maajoukkue ehti kokoontua vain kerran elokuussa 
fysiikkatestileirille pienellä kokoonpanolla. 

EM2022-karsinnat alkoivat syksyllä ilman, että niihin 
yksikään joukkue pystyi kunnolla valmistautumaan. 
Suomen karsintalohkossa pelaavat Tanska, Sveitsi ja 
Pohjois-Makedonia.

Max Granlund valittiin EM2022-
karsintojen marraskuun kierroksen 
tähdistökentälliseen. 
Kuva: Newspix24/Tomi Hänninen

Suomen Käsipalloliitto ry Vuosikertomus 202012



Suomi kohtasi marraskuussa ensin vieraissa Poh-
jois-Makedonian sekä kotona hallitsevan maailman-
mestarin Tanskan. 

Karsinnat jatkuvat keväällä 2021. Miesten maajouk-
kueen tavoite on kova: saavuttaa EM-lopputurnaus-
paikka vuonna 2024. 

Miesten maajoukkue
 ● Päävalmentaja Ola Lindgren
 ● Valmentaja Teddy Nordling
 ● Maalivahtivalmentaja Vanja Radic
 ● Huoltaja Kristian Andersson
 ● Fysioterapeutti Lina Koskinen-Holmqvist
 ● Lääkäri Stefan von Knorring
 ● Tiedottaja TBR Media

 

Miesten maajoukkueen tulokset
 
MM2021-karsinta

 ● 2.1. Kreikka-Suomi 36-22  Kozani
 ● 5.1. Suomi-Kreikka 32-28  Riihimäki
 ● 8.1. Suomi-Israel 26-26  Riihimäki
 ● 12.1. Kypros-Suomi 14-23   Larnaka

EM2022-esikarsinta
 ● 16.1. Georgia-Suomi 24-24   Tbilisi
 ● 19.1. Suomi-Georgia 37-21    Riihimäki

Suomi jatkoon yhteistuloksella 61-45.

EM2022-karsinta
 ● 4.11. Pohjois-Makedonia-Suomi  

33-24  Skopje
 ● 7.11. Suomi-Tanska 22-40  Vantaa

Naisten maajoukkue 
Vuonna 2020 naisten maajoukkue ei pystynyt pan-
demian takia leireilemään yhdessä. Yksi kokoontu-
minen maajoukkueelle järjestettiin syys-lokakuun 
vaihteessa, jolloin Suomessa pelaavat maajouk-
kuepelaajat kokoontuivat Kisakallioon ja Ruotsissa 
pelaavat Ruotsissa Kristianstadiin. 

 ● Päävalmentaja Tomas Westerlund
 ● Valmentaja Ken Sirenius
 ● Maalivahtivalmentaja Vanja Radic
 ● Fysioterapeutti Maria Jansson
 ● Joukkueenjohtaja Katri Koskela
 ● Lääkäri Stefan von Knorring
 ● Tiedottaja TBR Media

Nuorten maajoukkueet
Kisakalliossa järjestettiin kaksi nuorten maajoukkuei-
den suurleiriä:

 ● 2.–5.1. 
 ● 5.–9.8. 

Poikien maajoukkue P00
P00-maajoukkue osallistui suurleirille tammikuussa 
Kisakalliossa tähtäimenä kesän turnaus. Elokuun lop-
puturnaus peruttiin kuitenkin pandemian takia. Ikä-
luokan matka päättyi tähän vuoteen.

 ● Vastuuvalmentaja Toni Kallio
 ● Valmentaja  Beatrix Nagy
 ● Fysioterapeutti Anton Usvalahti
 ● Joukkueenjohtaja Tuomas Laine

Tyttöjen maajoukkue T02
T02-maajoukkue osallistui Suurleireille, mutta muu 
toiminta peruuntui pandemian takia.

 ● Vastuuvalmentaja Nils Kühr
 ● Valmentaja  Tomas Mecklin
 ● Fysioterapeutti Janika Lonka
 ● Joukkueenjohtaja  Mia Westerlund

Suomen Käsipalloliitto ry Vuosikertomus 202013



Poikien maajoukkue P02
P02-maajoukkue osallistui Suurleireille sekä leirille 
marraskuussa Kisakalliossa. Kilpailutoiminta peruun-
tui pandemian vuoksi.

 ● Vastuuvalmentaja  Jaakko Horelli
 ● Valmentaja   Kai Elomaa
 ● Fysioterapeutti  Antero Puisto

Tyttöjen maajoukkue T04 
T04-maajoukkue jatkoi toimintaa Yläkoululeiri- 
toiminnan alla.

 ● Vastuuvalmentaja Sam Kihlstedt
 ● Fysioterapeutti Carolina Böckelman
 ● Joukkueenjohtaja Sini Forsblom

Poikien maajoukkue P04 
P04-maajoukkue aloitti syksyllä Yläkoululeiri- 
toiminnan alla.

 ● Vastuuvalmentaja Jaakko Horelli
 ● Valmentaja Kai Elomaa
 ● Fysioterapeutti Antero Puisto
 ● Joukkueenjohtaja Aku Kuusisto
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Huipputason seurakäsipallo

Miesten SM-liiga ja naisten SM-sarja jouduttiin kes-
keyttämään koronapandemiasta johtuneiden rajoi-
tustoimien seurauksena 12.3.2020. Suomalainen 
joukkueurheilu pysäytettiin samana päivänä.

Koska sarjat jäivät kesken, Liittohallitus päätti, ettei 
kauden 2019–2020 voittajia julisteta eikä myöskään 
muita mitaleita jaeta.

Kauden 2020–2021 aloitti 8 joukkuetta SM-liigassa 
ja 6 joukkuetta SM-sarjassa. SM-liigassa oli mukana 
ensimmäistä kertaa joukkue ulkomailta, kun virolai-
nen HC Tallinn aloitti sarjassa. HC Tallinn osallis-
tui vain runkosarjavaiheeseen. SM-liigajoukkueita 
oli alun perin 9, mutta PIF Paraisilta luopui sarjasta 
kesän aikana.

Suomen Cupit on pelattu yleensä loppuun jo syksyn 
aikana, mutta kaudella 2020–2021 finaalit asetettiin 
lopputalven 2021 puolelle, joten vuoden 2020 aika-
na ei kruunattu Suomen Cupin mestareita.

Eurooppa Cupit
Koska kausi jäi kesken, seurojen paikat Eurocupeihin 
2020–2021 päätettiin jakaa rankingin perusteella. 
Ranking muodostettiin molemmissa sarjoissa runko-
sarjan lopputilanteen perusteella, mikä oli viimeinen 
sarjavaihe, joka saatiin pelattua päätökseen.

Miehet ranking
 ● BK-46
 ● Dicken
 ● Cocks
 ● SIF

Miesten rankingin 1. joukkue oli oikeutettu paik-
kaan European Leaguessa ja joukkueet 2–4 European 
Cupissa.

Naiset ranking
 ● HIFK
 ● Dicken
 ● SIF

Naisten rankingin joukkueet 1–3 olivat oikeutettuja 
paikkaan European Cupissa.

Euroopan Cupeihin syksyllä 2020 ilmoittautuivat 
miehissä BK-46 ja Cocks sekä HIFK, joka sai paikan 
European Cupista Dickenin ja SIF:n jätettyä paikkan-
sa lunastamatta. BK-46 olisi päässyt rankingin perus-
teella mukaan European Leagueen, mutta päätti 
ilmoittautua European Cupiin.

Koronapandemian uhka ja sen mukana tuomat haas-
teet ottelutapahtumien läpiviemiseen ja matkusta-
miseen aiheuttivat sen, että naisten puolella osal-
listujia Euroopan cupeihin ei ollut. Miehissä BK-46 ja 
HIFK jäivät näiden haasteiden vuoksi pois kilpailusta 
ennen ensimmäisiä otteluita.

Cocks eteni European Cupin 3. kierrokselle kaadet-
tuaan ensin 2. kierroksella liettualaisen Dragunak-
sen yhteismaalein 72–50. Kolmannella kierroksella 
vastaan tullut slovenialainen RK Gorenje Velenje oli 
parempi yhteismaalein 52–62 ja meni jatkoon.
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Vuoden parhaat 2020 

Koska kausi jäi kesken, useimmat palkintokategoriat 
jäivät jakamatta. 

LähiTapiola-tähtipelaajiksi nimettiin kauden aikana 
eniten tähtiä keränneet. Lisäksi järjestettiin SM-lii-
gan ja SM-sarjan All Stars -yleisöäänestys.

Vuoden 2020 käsipalloilijaksi urheilutoimittajat 
äänestivät Nico Rönnbergin (Riihimäen Cocks/US Ivry, 
FRA).

Kauden 2019–2020 LähiTapiola-tähtipelaajat olivat 
Johanna Hilli (HIFK) ja Sebastian Säkkinen (BK-46). 

Miesten SM-liiga All Stars 2019–2020
 ● MV: Mikael Mäkelä Dicken
 ● K6: Robin Sjöman BK-46
 ● O6: Sebastian Säkkinen BK-46
 ● V6: Teemu Tamminen Cocks
 ● K9: Jac Karlsson BK-46
 ● O9: Vitalie Nenita Cocks
 ● V9: Nico Rönnberg Cocks

Naisten SM-sarja All Stars 2019–2020
 ● MV: Roosa Niemi HIFK
 ● K6: Ella Holopainen HIFK
 ● O6: Kathlen Ax HIFK
 ● V6: Emma Wickström GrIFK
 ● K9: Johanna Hilli HIFK
 ● O9: Erica Gustafsson SIF
 ● V9: Ida Väyrynen HIFK

‘Katso SM-liigan All 
Stars -äänestystulokset: 
https://msm.finnhandball.
net/ajankohtaista/
sm-liigan-all-stars-2019-20/

Johanna Hilli ©Newspix / Tomi Hänninen Sebastian Säkkinen ©Newspix / Tomi Hänninen
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Koulutustoiminta 2020

Uusia valmentajia
Vuosi 2020 oli haastava valmentajakoulutuksel-
le, sillä koronapandemiasta johtuvien kokoontu-
misrajoitusten takia kurssien järjestäminen vaati 
erityisjärjestelyjä.

Suomen Käsipalloliiton valmennuskoulutustoimin-
taa on toteutettu pääosin Kisakalliossa. Valmentaja-
koulutuksessa käytetään Ruotsin Tränarskolan-mal lia 
ja materiaaleja (lisenssi Ruotsista). Valmentajakoulu-
tuksien tärkein ja oleellisin osa on lähijaksot, joissa 
valmentajat pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan 
ja osaamistaan muiden valmentajien kanssa. 

Starttikoulutuksia järjestettiin syksyllä eri paikkakun-
nilla ja TS1-valmentajia valmistui. Uusia TS-koulutuk-
sia ei vuonna 2020 pandemian vuoksi käynnistetty. 

Ruotsin TS3-koulutuksesta piti valmistua kesällä neljä 
valmentajaa Aku Kuusisto, Sam Kihlstedt, Christian 
Lindblad sekä Jan Hagman, mutta kurssin viimeinen 
jakso siirrettiin kesälle 2021 koronapandemian takia.

Ruotsissa järjestetyssä EHF Master Coach -koulu-
tuksessa valmistui kolme suomalaista: Björn Monn-
berg, Toni Kallio, Kaj Hagman.

Sähköinen oppimisalusta
Suomen Käsipalloliitto on saanut Euroopan Käsipallo-
liitolta valmentajakoulutuksen sähköisen oppimisalus-
tan kehittämiseen S.M.A.R.T -kehittämistuen. Tuki-
summa on vuositasolla 15 000 euroa ja projekti on 
kolmevuotinen. Vuosi 2020 oli projektin toinen vuosi.
 
Valmentajakoulutuksen materiaalia työstetään koko 
ajan uuteen sähköiseen Vuolearning-oppimisalustaan, 
ja tulevaisuudessa kaikki valmentajakoulutukset pide-
tään uuden oppimisalustan avustuksella. Oppimisalus-
talle siirretään myös erotuomarikoulutus, urheilijan-
polku sekä muu koulutukseen liittyvä toiminta.
 
Sähköinen oppimisalusta vie koulutuksen nykyaikaan 
ja helpommin lähestyttäväksi. Oppimisalusta mahdol-
listaa tulevaisuudessa myös erilaisia verkkokoulutuk-
sia lajin parissa toimiville aktiiveille.

    2020 2019 Yhteensä

Startti

Miehet 19 15

43Naiset 21 28

TS 1

Miehet 6 28

44Naiset 10 16

TS 2

Miehet 0 0

0Naiset 0 0

TS 3

Miehet 0 3

3Naiset 0 0

Master  
Coach

Miehet 3 0

0Naiset 0 0

  Yhteensä 59 90  

Vuoden 2020 aikana Suomen Käsipalloliiton, Ruotsin Käsipalloliiton sekä Euroopan Käsipalloliiton 
valmentajakoulutuksista valmistui yhteensä 59 valmentajaa. Seitsemän valmentajan valmistuminen siirtyy pandemian 
takia vuodelle 2021.
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Seuratoiminnan kehittäminen

Tähtiseura-ohjelma 
Käsipalloliitto on mukana 
Olympiakomitean ja lajiliitto-
jen seuratoiminnan laatuoh-
jelmassa. Tähtiseura-oh-
jelmassa seuran toimintaa 
voidaan kehittää lasten ja 
nuorten sekä aikuisten har-
raste- tai huippu-urheilun 
laatutekijöiden mukaan. 
Käsipalloliitto on ollut jo 
aiemmin mukana lasten ja 
nuorten sekä aikuisten harrasteosioissa, mutta vuo-
den 2019 aikana liitto hyväksyttiin mukaan myös 
huippu-urheiluseuraosioon. 

Toimintavuoden 2020 aikana käsipallon huippu- 
urheilun laatutekijöitä kehitettiin eteenpäin seurata-
paamisissa, eri valiokunnissa sekä yhteistyössä mui-
den huippu-urheilun laatutekijöitä kehittävien laji-
liittojen ja Olympiakomitean kanssa. Työ saatetaan 

päätökseen 2021, jolloin voidaan kutsua ensimmäi-
set käsipalloseurat suorittamaan tätä osa-aluetta. 

Käsipalloliitto sai toimintavuoden aikana kaksi uut-
ta tähtiseuraa, kun Dicken Helsingistä ja Riihimäen 
Cocks suorittivat molemmat sekä lasten ja nuorten 
että aikuisten harrastetoiminnan Tähtimerkit. Aikuis-
ten harrastetoiminnan tähtimerkit olivat ensimmäi-
set Käsipalloliiton toiminnassa.

Uusien tähtiseurojen lisäksi Käsipalloliitossa on kak-
si tähtiseuraa, Porvoon Akilles ja Sjundeå IF, jotka ovat 
suorittaneet lasten ja nuorten osa-alueen tähtimerkin. 
Porvoon Akilles auditoitiin toimintavuoden aikana, kos-
ka edellisestä auditoinnista oli kulunut kolme vuotta. 

Käsipalloforum
Jokavuotinen Käsipalloforum jouduttiin peruutta-
maan syksyltä 2020 koronapandemian takia.
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Antidoping 2020

Suomen Käsipalloliitto on sitoutunut noudatta-
maan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidoping 
-säännöstöä sekä Kansainvälisen Käsipalloliiton 
(IHF) ja Euroopan Käsipalloliiton (EHF) antidoping 
-säännöstöjä.

Liitto järjesti antidopingkoulutusta Suomen urheilun 
eettinen keskus SUEK ry:n johtamana nuorten maa-
joukkueiden Suurleirillä. Ennen kauden alkua seuro-
ja koulutettiin liittokouluttajan toimesta SM-seurojen 
kokouksessa. Antidopingasiat olivat suunnitellusti 
esillä myös liiton valmentajakoulutuksissa.

Suomen Antidopingdopingtoimikunta ADT teetti 
vuoden aikana 81 (96) testiä, joista kaikki olivat virt-
satestejä. Testeistä 44 (47) tehtiin kilpailuissa ja 37 

(49) kilpailujen ulkopuolella. Kaikki testitulokset oli-
vat negatiivisia.

Käsipalloliiton sivuilla on linkit kaikkeen olennaisim-
paan tietoon antidopingasioissa sekä muihin urhei-
lurikkomuksiin (kuten kilpailumanipulaatio ja turvalli-
suusrikkomus) liittyvissä asioissa.

Liitto muutti vuoden aikana toimintasääntöjään, kil-
pailusääntöjään sekä kurinpitosääntöjään siten, että 
vuoden 2021 alusta dopingrikkomuksissa kurinpito-
valtaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mai-
nittu elin.

Käsipalloliiton antidopingtoiminta on arvioitu erin-
omaiseksi SUEKin aiemmin tekemässä selvityksessä.

Olympiakomiteayhteistyö

Käsipallo on mukana Olympiakomitean joukkuepal-
loilulajien kehitystyössä. Käsipallo sai vuonna 2020 
Olympiakomitean tehostamistukea sekä Nuorten 
Olympiavalmentajien (NOV) tuen. Tuki on kohdistettu 
Helsingin Käsipallo Akatemian valmennukseen. 
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Nuorisokäsipallo 2020

Seurat ovat järjestäneet runsaasti turnauksia 
etenkin junioreille. Nämä ovat olleet 

suosittuja tapahtumia, mutta koro-
napandemia esti turnaukset 

lähes koko toimintavuoden ajan 
yksittäisiä poikkeuksia lukuun 
ottamatta. 

Minijunioreilla ei ole ollut liiton 
sarjaa, joten heillä pelit ovat 

olleet tämän myötä tauolla käy-
tännössä kokonaisen kalenteri-

vuoden. Liitto on yhdessä seurojen 
kanssa käynnistänyt suunnitelman, jon-

ka avulla turnaukset elävöitetään uuteen kukoistuk-
seen, kun pandemia on voitettu.

Yläkoululeiritys
Tyttöjen ja poikien suositut yläkoululeiritykset jat-
kuivat heti alkuvuodesta tammikuussa hyvässä 
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 ja tukea heidän opiskeluaan.

Yläkoululeirityksiä järjestettiin luokkien 4-5 tytöille ja 
pojille erikseen elo-toukokuun välillä. Jokaiselle leiril-
le osallistui noin 50 poika- ja tyttöpelaajaa. Pelaajat 
valittiin yhteistyössä seurojen valmentajien kanssa. 

Keväällä 2020 leirityksiin osallistuivat pojat ja tytöt 
ikäluokista 2004/2005 ja 2006. Syksystä 2020 läh-
tien leirityksiin otettiin 2. asteen ensimmäisen vuo-
den urheilijat, mukana olivat pojat ja tytöt ikäluokista 
2004/2005 ja 2006/2007. 

Nuorten sarjat
Juniorisarjoja aloitettiin pelaamaan kaudel-
la 2019–2020 sekä tytöissä että pojissa 
A-junioreista F-junioreihin. Koronapan-
demian seurauksena sarjat keskeytet-
tiin 12.3.2020. Myöhemmin päädyt-
tiin siihen, ettei sarjoja voida pelata 
loppuun. 

Näin ollen sijoitukset jäivät ratkaise-
matta ja B–C -ikäisten LähiTapiola Final 
Four -lopputurnaukset pelaamatta. Mita-
leita ei jaettu missään sarjassa, mutta pelit 
ja keskeytyshetken sarjatilanne arkistoitiin his-
torian kirjoihin. 

Linkki arkistoon kaudelle 2019-2020:  
https://tulospalvelu.finnhandball.net/taso/vanhat.
php?&sivu=2019

Kaudelle 2020–2021 LähiTapiola Final Four -tur-
naukset päätettiin jakaa hajautetusti siten, että tyt-
töjen ja poikien turnaukset pelataan eri paikoissa. 
Näin pyritään madaltamaan riskiä siitä, että turnaus 
jäisi pelaamatta esimerkiksi tiukentuneiden kokoon-
tumisrajoitusten vuoksi.

Haastajasarjojen suosio on kasvanut vuosi vuodel-
ta. Kaudella 2019–2020 juniorijoukkueiden määrä oli 
samoissa ennätyslukemissa 227 kuin aiemmalla kau-
dellakin. Syksyllä 2020 seuraavan kauden starttasi 
uusi ennätysmäärä: 234 juniorijoukkuetta. 

Joulukuussa 2020 sarjoja jouduttiin laittamaan jälleen 
tauolle koronarajoitusten kiristyttyä. Täydellistä kes-
keyttämistä ei kuitenkaan ole näköpiirissä, vaan sar-
joja pyritään jatkamaan keväällä heti, kun mahdollista 
ja tarvittaessa jatkamaan kautta pidempään. F-junio-
reiden sarjat kärsivät toistaiseksi pahiten, kun poikien 
puolella ei ehditty pelata syksyllä 2020 yhtään otte-
lua ja tyttöjen puolellakin vain yksi turnaus.
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Leirityksen ulottamiseen 2. asteelle päädyttiin 
yhdessä Kisakallion kanssa, jotta nuoren urheilijan 
kasvamista pystytään tukemaan Kisakallion asian-
tuntijoiden johdolla aikaisempaa pidempään.

Kesällä 2020 yläkoululeirityksen joukkueiden oli 
tarkoitus osallis tua Team Kisakallio -nimellä maail-
man suurimpaan käsipalloturnaukseen Partille Cupiin 
Göteborgissa. Turnaus kuitenkin peruttiin korona-
pandemian takia.

Koulukäsipallo
Koulukäsipallossa pelattiin kaudella 2019–2020 kuu-
dessa eri sarjassa, kun sekä tytöille että pojille oli 
tarjolla alakoulujen (5–6 luokat), yläkoulujen (7–10 
luokat) sekä 2. asteen sarjat. 

Koronapandemia keskeytti useimmat näistä sarjois-
ta. Poikien ja tyttöjen 2. asteen sarjat sekä tyttöjen 
alakoulujen sarjat ehdittiin kuitenkin pelata loppuun 
saakka ennen keskeyttämistä. Osittain keskeytetyn 
koulukäsipallokauden aloitti 57 (60) joukkuetta. Poi-
kien sarjoihin joukkueita osallistui yhteensä 32 (32) 
ja tyttöjen sarjoihin 25 (28) joukkuetta.

Kauden 2020–2021 ilmoittautuminen koulukäsi-
palloon jouduttiin keskeyttämään rajoitusten jäl-
leen tiukennuttua ja sarjat jäävät pelaamatta tältä 
kaudelta. 
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Helsingin Käsipallo Akatemian valmennus on yhdis-
tetty toisen asteen opiskeluun. Toisella asteella 
urheilun ja opiskelun yhdistämisen perustana Suo-
messa toimii 15 urheilulukiota ja 15 ammatillisen 
koulutuksen järjestäjää, joiden tehtävänä on tarjo-
ta urheilusta motivoituneille nuorille ympäristö, jos-
sa opiskelu on mahdollista yhdistää tavoitteelli-
seen valmentautumiseen. Näitä valtakunnallisen 
erityisen tehtävän saaneita oppilaitoksia kutsutaan 
urheiluoppilaitoksiksi.

Kolmenkymmenen virallisen urheiluoppilaitoksen 
lisäksi Suomessa toimii useita yksittäisiä lukioita 
ja ammattioppilaitoksia, joissa joustava urheilun ja 
opiskelun yhdistäminen on mahdollista. Näillä oppi-
laitoksilla ei ole urheiluvalmennuksen valtakunnallis-
ta erityistehtävää, vaan urheiluvalmennus on järjes-
tetty koulun ylläpitäjän omalla päätöksellä.

‘Helsingin Käsipallo 
Akatemiassa harjoittelee kaksi 
ryhmää: tyttöjen ryhmässä 17 
ja poikien ryhmässä 12 pelaajaa. 
Olemme erittäin tyytyväisiä, 
sillä rekrytointi on sujunut hyvin 
ja saamme akatemiaan mukaan 
ikäluokkiensa parhaimmistoa. 
Toiminta kehittyy juuri niin kuin 

olemme suunnitelleetkin.” 
 
Suomen Käsipalloliiton valmennuspäällikkö 
ja Akatemian valmennustiimiin kuuluva  
Ken Sirenius

Helsingin Käsipallo Akatemia

Turun Seudun Urheiluakatemia ja 
PIF-akatemia

Turun Seudun Urheiluakatemiassa (TSUA) toimi käsi-
palloilijoiden aamuvalmennusryhmä, jota veti Aku 
Kuusisto. Ryhmän mukana harjoitteli 12 urheilijaa.
Paraisilla toimi Pargas IF:n PIF-akatemia, jossa oli 
mukana nuoria urheilijoita seitsemästä eri lajista.

Urheilukoulu
Puolustusvoimien urheilukoulun talvilajien saapumis- 
erässä ei ollut käsipalloryhmää vuonna 2020. 

School Tour 2020
LähiTapiolan sekä Brita Maria Renlund -säätiön tuke-
ma lasten ja nuorten käsipallorekrytointiohjelma School 
Tour toteutettiin jo 11. kerran. School Tour on liiton tär-
kein työkalu lajin levittämisessä ja pelaajarekrytoinnis-
sa sekä seurojen pelaajarekrytoinnin tukemisessa.
Seurojen School Tour -managerit ja -assistentit kävi-

vät kouluissa esittelemässä käsipalloa alakoululai-
sille sekä toisinaan myös yläkoululaisille liiton tarjo-
aman konseptin ja taloudellisen tuen avulla. School 
Tour mahdollisti myös pienimuotoiset turnaukset 
koulujen välillä.

Vuonna 2020 School Tourin järjestäminen oli erittäin 
haastavaa, ja koulut osittain sulkivatkin ovensa seura-
käynneiltä pandemiasta johtuen.

School Touria oli toteuttamassa 16 (16) seuraa. 
School Tour tavoitti 110 (160) koulua ja 12 500  
(22 000) oppilasta. 
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Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus antavat 
jatko-opiskeluoikeuden korkea-asteelle eli 
ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi 
toisen asteen tutkinto on mahdollista suorittaa 
oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelu voidaan 
kokonaan räätälöidä urheilevan opiskelijan tarpeiden 
mukaan.

Työtä tulevaisuuden ja seurojen hyväksi 
Helsingin Käsipallo Akatemian tärkein tavoite on 
kehittää lahjakkaiden käsipalloilevien nuorten mah-
dollisuuksia kasvaa ja kehittyä urheilijoina kohti 
Euroopan kärkeä. 

Nuoret treenaavat arkipäivisin Akatemiassa ja vii-
konloppuisin omien seurojensa väreissä. Akatemia 
toimii yli seurarajojen tehden pelaajakehitystyötä. 
Tavoitteena on luoda lahjakkaille ja ammattimaisen 
asenteen omaaville, käsipalloon panostaville nuoril-
le mahdollisuus harjoitella ammattimaisesti samalla, 
kun opinnot yhdistetään harjoitteluun arjessa.

Akatemian valmennuksesta vastaa päävalmentaja 
Björn Monnberg. Valmennustiimiin kuuluvat Nils 
Kühr, Jaakko Horelli, Ken Sirenius, Vanja Radic sekä 
Roope Rissanen.

Akatemian toiminta on lähtenyt liikkeelle tavoit-
teiden mukaisesti. Yhteistyö koulujen (Mäkelänrin-
teen Lukio, Brändö Gymnasium, Prakticum ja Stadin 
Ammattiopisto) toimii saumattomasti. Harjoittelu-
paikkoja ovat Arcada Halli, Kumpulan liikuntakeskus 
sekä Vallila Crossfit.

‘#where there is a will, 
there is a way 

School Tour lukuina 2020 2019 2018 2017

Liiton taloudellinen panostus (€) 35 000 56 000 19 500 16 500

School Touria tekevät seurat 16 16 12 13

Vieraillut koulut 110 160 114 96

Osallistuneita oppilaita 12 500 22 000 12 500 11 650

Uusia pelaajia käynyt harjoituksissa 145* 372* 133 347

Uusia pelaajia aloittanut käsipallon 113* 254* 100* 224

 
* Tilastointi perustuu seurojen itsearviointiin.
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Aikuisten harrastekäsipallo 2020

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

Miesten harrastesarjaan eli 3. divisioonaan osallis-
tui kaudella 2019–2020 yhteensä 4 (5) joukkuetta. 
Naisten harrastesarjaan eli 2. divisioonaan osallistui 
10 (8) joukkuetta.

Harrastesarjoille kävi kuten muillekin sarjoille eli ne 
jouduttiin keskeyttämään 12.3.2020 eikä niitä voitu 
pelata loppuun. Pelaamatta jäivät myös suosiotaan 
kasvattaneet senioreiden SM-turnaukset, jotka oli 
aikataulutettu keväälle 2020. 

Kahdeksan kertaa peräkkäin järjestetty mielen- 
terveyskuntoutujien SM-turnaus jäi niin ikään  
ensimmäistä kertaa pelaamatta.
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Kansalliset ja EM-kilpailut 2020

EM-kisat 2020
Käsipallon Euroopan mestaruuksista pelataan aina 
parillisina vuosina.

Miesten EM-kisat järjestettiin tammikuussa Itäval-
lassa, Norjassa ja Ruotsissa. Mukana oli ensimmäistä 
kertaa 24 joukkuetta ja otteluita pelattiin 65. 

Euroopan mestaruuden vei nimiinsä Espanja, joka 
voitti Tukholmassa pelatussa finaalissa Kroatian 
22-20. Pronssia vei Norja, joka voitti Slovenian.
 
Naisten alun perin jaetut EM-kisat järjestettiin joulu-
kuussa lopulta vain Tanskassa Norjan liiton vetäydyt-
tyä muutama viikko ennen kisojen alkua pandemian 
vuoksi järjestelyvastuusta, koska viranomaiset kielsi-
vät kisat Norjassa. 

Kisat pelattiin Tanskassa Herningissä ja Koldingissa 
niin kutsutussa korona-kuplassa: 47 ottelua pelattiin 
ilman yleisöä onnistuneesti ilman korona-tartuntoja.

Norja voitti Ranskan vähämaalisessa finaalissa 
22-20. Pronssia vei kisojen yllättäjä, nuori Kroatian 
joukkue, joka kaatoi Tanskan maalein 19-25.

Kauden 2019–2020 aikana ehdittiin pelata 1 950  
(2 750) ottelua, joista noin 1 500 (2 100) oli junio-
reiden otteluita ja noin 450 (650) aikuisten otteluita. 
Ottelumäärän lasku johtui siitä, että kausi jouduttiin 
koronapandemian vuoksi keskeyttämään 12.3.2020. 
Kauden viimeiseksi otteluksi jäi tuona päivänä pelat-
tu naisten II-divisioonan ottelu Sellika-Hellas (20–8).

Sarjoihin osallistui yhteensä 285 (294) joukkuetta: 
30 (41) miesten joukkuetta, 28 (30) naisten jouk-
kuetta ja 227 (227) juniorijoukkuetta. Junioreista 
112 (111) oli poikien ja 115 (116) tyttöjen joukkuei-
ta. Joukkuemäärän lasku aikuisissa johtuu siitä, että 
seniorisarjat jäivät pelaamatta. 

Miesten SM-liigan yleisökeskiarvo 306 (259) kaudel-
la 2019–2020 on kaikkien aikojen kovin ja olisi nous-
sut tuostakin vielä selvästi, mikäli kausi olisi saa-
nut jatkua loppuun normaalisti. Edellinen ennätys on 
kaudelta 2016–2017, jolloin katsojia oli keskimäärin 
286.

Naisten SM-sarjan keskiarvo 140 (185) olisi sekin 
kasvanut vähintään lähelle edelliskauden ennätyslu-
kemaa, mikäli kautta ei olisi jouduttu keskeyttämään.

Yhteensä katsojia kaudella 2019–2020 oli naisten 
SM-sarjassa 8 411 (13 531) ja miesten SM-liigassa 
22 066 (35 456). Yhteensä katsojaluku oli 30 477 
(48 987), mutta molemmat sarjat keskeytettiin juuri 
ennen ratkaisuotteluja.

Sjundeå IF:n jo 47 kertaa järjestämä ja perintei-
sesti kauden päättävä Sjundeå Cup jäi pelaamat-
ta keväällä 2020. Koronapandemian aiheuttamat 
rajoitukset tekivät järjestämisen mahdottomak-
si, vaikka ajankohdan siirtoakin harkittiin. Turnauk-
seen on osallistunut vuosittain noin 3 000 pelaa-
jaa ja siellä on ratkottu A-C -junioreiden Suomen 
ulkokenttämestaruudet.
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Valiokunnat 2020

la. Valioerotuomareille pidettiin kauden aloitusleiri 
Turussa elokuussa turnauksen yhteydessä.

Alue-erotuomareiden jatko- ja peruskoulutuksesta 
vastaa Suomen käsipalloerotuomarit -  
Handbollsdomarna i Finland ry eli “Erotuomari-
kerho”. Koronaepidemian takia alue-erotuomareiden 
jatkokoulutus päätettiin järjestää poikkeuksellises-
ti verkkokurssina. Verkkokurssiin sisältyi videoklip-
pien ja ohjevideoiden katsomista ja kommentointia, 
videosääntökoe sekä kirjallinen sääntökoe.

Erotuomarikerho vastaa normaalioloissa seurojen 
B-junioreiden sääntötuntemuskoulutuksista. Poikke-
uksellisen vuoden aikana suunnitellut sääntökoulu-
tukset kuitenkin peruuntuivat ja vuoden aikana jär-
jestettiin ainoastaan yksi B-ikäisten sääntökoulutus. 
Koulutuksessa oli kuitenkin useita tuomaroinnista 
kiinnostuneita nuoria, jotka suorittivat koeottelunsa 
ja aloittivat tuomaroinnin pääkaupunkiseudulla.

Liiton kilpailutoiminnassa on mukana 89 (97) ero-
tuomaria: 58 (63) miestä ja 31 (34) naista.

Kansainvälisesti kausi 2020 oli rikkonainen korona-
pandemian takia. Kansainväliset tarkkailijamme sai-
vat tarkkailutehtäviä naisten Champions Liigassa, 
maaotteluissa ja Euroopan liiton cupeissa. 

Pohjoismainen erotuomarikokous peruttiin korona-
pandemian takia.

Eri toimijoiden määrät vuoden lopussa 2020
 ● alue-erotuomarit 65 (67)
 ● liittoerotuomarit 8 (11) 
 ● valioerotuomarit 16 (14)
 ● toimitsijat 3 (2)
 ● delegaatit 5 (4)

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

Vuonna 2020 ei myönnetty uusia Käsipalloliiton 
ansiomerkkejä. 

Lista Käsipalloliiton ansiomerkin 
saaneista on luettavissa liiton 
nettisivuilla:
http://finnhandball.net/
suomen-kasipalloliitto/

ansiomerkit/

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

Erotuomarivaliokunta työsti käsipalloerotuomareiden 
strategiaa, jonka missiona on erotuomareiden mää-
rän kasvu, laatu ja jatkuvuus. Visiona on kasvattaa 
käsipalloerotuomareiden määrää vastaamaan käsi-
pallon harrastajien määrän kasvua sekä saavuttaa 
tilanne, jossa erotuomareiden määrä mahdollistaa kil-
pailutilanteen erotuomareiden välillä.

Erotuomarivaliokunta on vastannut erotuomariston, 
tarkkailijoiden ja toimitsijoiden nimeämisestä liiton 
kilpailuihin. Valiokunta on ehdottanut kansainväliset 
erotuomarit ja tarkkailijat liittohallitukselle sekä vas-
tannut erotuomariston kehittämisestä kaikilla tasoil-
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Kansainväliset EHF-erotuomarit 2020
 ● Mikael Lindroos & Jan-Erik Leandersson
 ● Miro Korja & Christopher Metsämäki
 ● Sami Kinnari & Johan Skogberg

Kansainväliset tarkkailijat 2020
 ● Mona Förström
 ● Päivi Mitrunen
 ● Fredrik Udd

Kilpailuvaliokunta
 ● Taneli Tiilikainen (pj)
 ● Dan Berglund
 ● Sonja Koskinen 24.8.2020 saakka
 ● Annika Helin-Pohjola
 ● Thomas Lindström
 ● Ken Sirenius
 ● Roger Sjölund

Kilpailupäällikkö: Taneli Tiilikainen

Kilpailuvaliokunta kokoontui kuusi kertaa toiminta-
vuoden aikana. Valiokunta keskittyi A-junioreiden 
ja aikuisten sarjatoiminnan kehittämiseen sekä teki 
useita sääntömuutosesityksiä. 

Virolaisen HC Tallinnin mukaantulo SM-liigan runkosar-
jaan sekä koronapandemian tuomat haasteet työllisti-
vät myös kilpailuvaliokuntaa toimintavuoden aikana.

Kurinpitovaliokunta
Kevätliittokokous 2020 valitsi seuraavat henkilöt 
valiokuntaan:

 ● Tapani Norros (pj)
 ● Jorma Vartia
 ● Laura Sairanen
 ● Ann-Liz Träskelin
 ● Fredrik Udd

Valiokunnan toimikausi on 1.7.2020–30.6.2021.

Kurinpitopäällikkönä toimii Heidi Kullberg. Hänen  
toimikautensa on 1.7.2020–30.6.2021.

Vuoden aikana esiin nousi viisi kurinpitotapausta, 
joista yhdessä päätöksen teki toimivaltansa mukai-
sesti kilpailupäällikkö, kahdessa kurinpitopäällikkö ja 
kahdessa kurinpitovaliokunta. 

Yhdessä tapauksessa (GrIFK ei suostunut pelaamaan 
HC Tallinnia vastaan) kurinpitovaliokunnan kurin-
pitoehdotuksen käsitteli liittohallitus. GrIFK valit-
ti kurinpäätöksestä Oikeusturvalautakunnalle, joka 
piti kurinpitopäätöksen muilta osin ennallaan, mutta 
päätyi koronapandemian aiheuttaman taloudellisen 
tilanteen takia perumaan seuralle määrätyn sakon.

Lisäksi valiokunta antoi pyydettäessä lausuntoja lii-
ton eri säännöistä ja niiden tulkinnoista.

Nuorisovaliokunta
 ● Jaakko Horelli (pj)
 ● Cai Granfors
 ● Ida Martin-Hellberg
 ● Oliver Lundqvist
 ● Jessica Ranta-aho
 ● Taneli Tiilikainen

Nuorisovaliokunta kokoontui viisi kertaa toimintavuo-
den aikana. Valiokunta keskittyi B- ja sitä nuorempi-
en junioreiden sarjojen kehittämiseen. Suurimpana 
asiana vuonna 2020 nuorisovaliokunta teki uuden 
lasten- ja nuorten käsipallon peluutusohjeistuksen. 
Nuorisovaliokunta on käsitellyt kokouksissaan myös 
School Tourin hakemukset ja poikkeusluvat.

Valmennusvaliokunta
 ● Ken Sirenius, valmennuspäällikkö (pj) 
 ● Jaakko Horelli, U18 ja U16 -poikien päävalmentaja
 ● Toni Kallio, U20-poikien päävalmentaja
 ● Sam Kihlstedt, U16-tyttöjen päävalmentaja
 ● Nils Kühr, U20-tyttöjen päävalmentaja
 ● Ola Lindgren, miesten maajoukkueen 

päävalmentaja
 ● Tomas Mecklin, U20-tyttöjen valmentaja
 ● Tomas Westerlund, naisten maajoukkueen 

päävalmentaja

Valiokunta kokoontui vuoden 2020 aikana kolme ker-
taa. Kokousten painopisteenä oli nuorten maajouk-
kuetoiminnan arviointi ja kehitystyöstö sekä suoma-
laisen huippukäsipallon tulevat tavoitteet vuodelle 
2023 asti. Marraskuun kokouksessa sparraamassa oli 
maajoukkueen entinen pelaaja ja Tanskassa valmen-
tajana työskentelevä Patrick Westerholm, joka esit-
teli Tanskan vastaavan mallin.
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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 panos- 
tamme nuorisoon käsipallon tulevaisuutta 
ajatellen. Kehitämme myös harrastekäsi-
palloa, jotta käsipallo olisi lajina jokaisen 
saavutettavissa. 

Toimintamme kiteytyy kolmeen sanaan: 
huipulle, harrastaen ja intohimolla.  

 @finnhandball
 

Suomen Käsipalloliitto ry
Valimotie 10

00380 Helsinki
finnhandball.net
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