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

Vuonna 2019 jatketaan seuraavia liiton  
strategisia hankkeita: 

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

Painopistealueita ovat:
 ● pitkäjänteinen valmennuksen kehittäminen liiton 

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

Johdanto

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

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

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

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

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

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

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

Liitto jatkaa panostamista seuratoiminnan kehittä-
miseen. Seurojen kanssa yhteistyössä luotuja laatu- 
kriteerejä hyödynnetään kohtaamisissa seurojen 
kanssa, mutta painopiste on Olympiakomitean koor-
dinoimassa uudessa Tähtiseura-ohjelmassa. Siinä 
kukin kehityshaluinen seura voi valita, tavoitteleeko 
Tähtimerkkiä laadukkaan nuorisotoiminnan, aikuis-
ten harrasteliikunnan tai huippu-urheilustandardien 
mukaisesti. Käsipalloliitto osallistuu myös alueellisiin 
ja valtakunnallisiin seurakehittämisen työryhmiin.

Seuratoiminnan kehitysohjelman yhtenä tavoitteena 
on ohjata seuroja ammattimaisempaan toimintaan, 
jolloin itse lajin kehittämiselle avautuu paremmat 
mahdollisuudet. 

Kentän ääntä kuunnellaan, tyytyväisyyskysely teh-
tiin syksyllä 2018. Edellisen kerran 2016.

Seura- ja kilpailutoiminnan kehittämisestä vastaa  
kilpailupäällikkö Taneli Tiilikainen .

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

Käsipalloforum on jatkossakin liiton kalenterissa.  
Neljäs Käsipalloforum järjestetään 1.9.2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maajoukkueet

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

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

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

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

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

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

Maajoukkuekonseptia noudattavat kaikki nuorten 
maajoukkueet toiminnassaan, tähtäimessä aikuisten 
maajoukkue.

Poikamaajoukkueiden leirit ovat Kisakalliossa  
tammikuussa, kesäkuussa ja elokuussa.

Tyttömaajoukkueiden leirit ovat tammikuussa, 
kesäkuussa ja elo-syyskuussa.

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

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

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

T00 maajoukkue
T00-maajoukkueen päävalmentajana toimii Thomas 
Hivert.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antidoping-toiminta 
Suomen Käsipalloliitto ei hyväksy dopingin käyt-
töä urheilussa. Liiton toiminta korostaa eettisesti ja 
moraalisesti kestäviä elämänarvoja. Tavoitteena on 
vaalia puhdasta urheilua ja taata kaikille jäsenille 
oikeus reiluun liikuntaan ja urheiluun.

Omalla toiminnallaan liitto haluaa varmistaa, ettei 
minkäänlainen doping saa lajissa jalansijaa. Koulutuk-
sella ja viestinnällä sekä säännöstöillä ja sopimuksilla 
sitoutetaan seurat, pelaajat, valmentajat sekä muut 
taustahenkilöt antidoping-ohjelmaan. 

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

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

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

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

Nuorten sarjat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuorisokäsipallo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 – Käsipallo-ohjaajan Starttikurssi ja taso I

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

 – taso I ja taso II 

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

valmentajat: 
 – vaatimustaso II, suositustaso III

 ● Aikuisten maajoukkuevalmentajat ja juniori-
maajoukkueiden valmentajat:
 – taso III 

Käsipallon valmentajakoulutusjärjestelmä koostuu 
Starttitasosta sekä sen jälkeen tasoista I, II ja III. 
 
Käsipalloliitto tarjoaa koulutustasoja Startista tasolle 
II. Taso III järjestetään yhteistyössä Ruotsin Käsipallo- 
liiton (SHF) kanssa.

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

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

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

Taso III on suunnattu aikuisten edustusjoukkueiden 
ja maajoukkueiden valmentajille.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yhteiskuntavastuu

Järjestötoiminta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Helsinki 23.10.2018

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY
Liittohallitus

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

Talous



SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY
Valimotie 10

00380 Helsinki
www.finnhandball.net


	Tavoitteellisuus
	Jatkuvuus
	Ammattimaisuus
	Käsipalloforum
	Yhteistyössä


	Huippukäsipallo
	Miesten ja naisten pääsarjat
	Miesten SM-liiga
	Naisten SM-sarja

	Maajoukkueet
	Miesten maajoukkue
	Naisten maajoukkue 
	Nuorten maajoukkueet
	P00 maajoukkue
	P02 maajoukkue
	T00 maajoukkue
	T02 maajoukkue
	Käsipalloilijan urapolku
	Käsipallolukio
	Yläkoululeiritys
	Antidoping-toiminta 


	Harrastekäsipallo
	Aikuisten sarjat
	Nuorten sarjat 

	Nuorisokäsipallo
	School Tour
	Koulukäsipallo
	Seurojen nuorisovastaavat
	Laatuseuratoiminta
	Opettajakoulutus 


	Valmennus- ja koulutustoiminta
	Valmentajakoulutus
	Sähköinen oppimisalusta
	Valmentajaseminaari
	Käsipalloakatemia


	Erotuomaritoiminta
	Koulutustoiminta
	Uudet erotuomarit
	Tarkkailijat
	Kansainvälinen toiminta
	Code of conduct 


	Yhteiskuntavastuu
	Järjestötoiminta
	Viestintä
	Tiedottaminen seuroille
	www.finnhandball.net
	Facebook, Twitter ja Instagram
	Lehdistötiedotteet
	TV


	Talous

