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Vuotta 2022 suunniteltaessa takana 
on kaksi raskasta kautta niin pelaajien, 
erotuomareiden, valmentajien, seurojen 
kuin katsojien näkökulmasta. Korona-
pandemia hiljensi käsipallomaailman ja 
laittoi monet suunnitelmat uusiksi.

Syksyllä 2021 pääsimme uuteen 
vauhtiin, kun kausi käynnistyi aika-
taulun mukaisesti. Iloksemme olemme 
saaneet mukaan nuoria, ja myös yleisö 
on uskaltautunut vähitellen katsomoi-
hin. On hienoa, että kentillä tapahtuu 
jälleen, mutta tarvitsemme nyt katso-
moihin lisää käsipallon ystäviä tuke-
maan joukkueita ja pelaajia ja samalla 
seurojen taloutta.

Vaikka vuodesta 2021 ei tullut 
sellainen kuin olimme suunnitelleet, 
siitä tuli joka tapauksessa 80-vuotis-

juhlavuotemme. Vietimme pyöräitä 
vuosia työn merkeissä ja pääsimme 
nauttimaan kansainvälisestä käsipal-
loelämästä muun muassa miesten 
MM-karsintaturnauksessa Energia 
Areenalla marraskuun alussa. Juhlavuo-
den kunniaksi myös liiton historiikki 
valmistui, mikä on urheilukulttuurilli-
sestikin merkittävä teko. 

Toimintasuunnitelmaa tehdessä 
emme vielä tiedä, kuka on liiton uusi 
puheenjohtaja, mutta vuoden 2022 
käynnistyessä tiedämme. Silloin seurat 
ovat valinneet niin uuden puheenjoh-
tajan kuin muutaman uuden jäsenen 
liittohallitukseen. Kiitämme lämpimästi 
nykyistä puheenjohtajaamme Jari 
Henttosta 12-vuotisesta, ansiokkaasta 
ja sitoutuneesta työstä suomalaisen 
käsipallon eteen.

Kohti uusia ennätyksiä

Korona toi tullessaan uudenlaista 
yhteistyötä lajiliittojen välille sekä 
uudenlaista yhteisöllisyyttä lajin 
sisällä. Uskomme nyt tulevaan ja 
siihen, että kovalla työllä saavutamme 
sen tason, jonne olimme menossa 
vuonna 2019. Suuntaamme kohti uusia 
ennätysvuosia.

Päivi Mitrunen
toiminnanjohtaja



Käsipallo vuonna 2022

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

Vuonna 2022 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

 ● SM-liigan kehittäminen SM-liiga-
ryhmän toimesta

 ● SM-sarjan kehittäminen SM-sarja-
joukkueiden toimesta

 ● digitaalinen pöytäkirja kaikissa 
otteluissa – Live Scoren käytön 
tukeminen ja palvelun edelleen 
kehittäminen

 ● takaisin käsipallokentille –  seurojen 
turnausten elävöittäminen 
ottamalla turnaukset osaksi liiton 
sarjatoiminnan kausisuunnittelua

 ● ensimmäiset seurat mukaan 
Tähtiseura-ohjelman 
huippu-urheiluosioon

 ● vastuullisuustyö

Tähtiseuraohjelma 

Käsipalloliitto on mukana seuratoi-
minnan Tähtiseura-laatuohjelmassa, 
joka on lajiliittojen ja Olympiakomitean 
yhteinen laatuohjelma. Tähtiseura- 
ohjelman tavoitteena on kehittää 
suomalaisia urheiluseuroja sekä mah-
dollistaa seurojen kehittymistä lasten 
ja nuorten urheilussa, aikuisten harras-
teurheilussa ja/tai huippu-urheilussa.

Käsipalloliitto kustantaa tähtiseuroil-
leen osallistumisen Tähtiseurapäi-
vät-tapahtumaan, joka on kaikkien 
lajien tähtiseurojen valtakunnallinen 
kohtaamispäivä. Tähtiseurapäivät 
jouduttiin siirtämään koronapandemian 

seurauksena ja järjestetään seuraavan 
kerran syksyllä 2022.

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin kai-
kille urheiluseuroille. Liiton tavoitteena 
on houkutella lisää jäsenseurojaan 
hyödyntämään verkkopalvelua, vaikka 
seuralla ei vielä olisikaan aikomuk-
senaan tavoitella Tähtimerkkiä. 
Tähtiseura-verkkopalvelussa seurat 
voivat kehittää toimintaansa itsenäi-
sesti palvelun työkaluja hyödyntäen 
– tai halutessaan yhteistyössä liiton 
kanssa.

Käsipallon huippu-urheilun laatutekijät 
vahvistettiin edellisen toimintavuoden 
aikana ja ensimmäiset seurat kutsu-
taan mukaan suorittamaan merkkiä 
vuonna 2022. Kutsuttavilla seuroilla 
tulee olla määriteltyjen huippu-ur-
heilun peruskriteerien täyttymisen 
lisäksi suoritettuna lasten ja nuorten 
osa-alueen Tähtimerkki. Osa-alueet on 
mahdollista suorittaa myös samaan 
aikaan. Tavoitteena on lisäksi saada 
tulevan toimintavuoden aikana uusia 

tähtiseuroja lasten ja nuorten ja/tai 
aikuisten osiossa.

Käsipallon tähtiseuroja ovat tällä het-
kellä Akilles, Cocks, Dicken ja Sjundeå 
IF. Seurat ovat saavuttaneet lasten 
ja nuorten toiminnan Tähtimerkin. 
Lisäksi Cocks ja Dicken ovat saavut-
taneet aikuisten harrastetoiminnan 
Tähtimerkin.
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Huippukäsipallo

Huippu-urheilussa tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita ovat käsipalloseurojen ja 
Olympiakomitean lisäksi liiton valmen-
nuskeskus Kisakallion Urheiluopisto, 
koululaitos, Pääkaupunkiseudun urhei-
luakatemia URHEA, puolustusvoimat, 
kunnat ja kaupungit 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 
2022 tavoitteena on löytää erilaisia 
malleja, joilla huippua voitaisiin 
edelleen kehittää siten, että myös 
jatkuvuus on turvattu.

Tulevan toimintavuoden aikana 
tutkitaan kansainvälisiä yhteistyö-
mahdollisuuksia pääsarjojen kehittä-
miseksi. Virolainen HC Tallinn on toista 
vuotta mukana SM-liigan runkosarjassa 
kaudella 2021–2022. Yhteistyötä 
pyritään edelleen laajentamaan rajojen 
ulkopuolelle, jotta kovia kilpailullisia 
otteluita olisi enemmän tarjolla. 

Edellisenä toimintavuotena perustettu 
SM-liigaryhmä on jättänyt useita aloit-
teita muun muassa SM-liigan yhteis-
työkumppanuuksien kehittämiseksi 
sekä SM-liigalisenssin kehittämiseksi. 
Näitä avauksia jalostetaan alkuvuonna 
2022, jotta ne voidaan ottaa käyttöön 
kaudella 2022–2023. SM-liigaryhmä 
kokoontuu tarpeen mukaan. Kaikkien 
SM-liigajoukkueiden edustama SM-liiga-
kokous kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.

Naisten SM-sarjan kehittämistä jatke-
taan kaikkien SM-sarjaan osallistuvien 
seurojen kesken. Ryhmä kokoontuu 2–3 
kertaa toimintavuoden aikana.
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Työkalut
 ● SM-lisenssi sekä toimintaoh-

jeet otteluissa
 ● SM-liigan ja SM-sarjan organi-

saatiomallien kehittäminen
 ● Huippu-urheilun laatutekijät 

Tähtiseura-ohjelmassa
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Yhteistyöllä lisää näkyvyyttä

Miesten SM-liigan ja naisten 

SM-sarjan kaikki ottelut striimataan 

SolidSportin alustalle. Paketointia 

on kehitetty kaudelle 2021–2022 

siten, että kuukausikannattajuuden 

ja yksittäisen ottelun lisäksi katsoja 

voi valita koko kauden paketin, jolla 

sarjan kaikki ottelut voi katsoa kiin-

teään hintaan. Seuroille tilitetään 

sovittu osuus tuotoista. 

Kauden aikana SM-liigan ja SM-sar-

jan otteluista tehdään 20–30 

premium-tuotantona. Nämä lähetyk-

set tehdään monikameratuotantona, 

ammattiselostuksella ja grafiikoilla. 

VeikkausTV on yhdessä SolidSportin 

kanssa mukana useimmissa näistä 

tuotannoista.

Seurat ovat kehittäneet omaa 

tuotantoaan järjestämällä usein 

selostuksen otteluun. Liitto jatkaa 

kaudella 2021–2022 yhteistyötä 

Laajasalon urheilutoimittajakoulu-

tuksen kanssa saaden sitä kautta 

selostajia otteluihin. Teknisen väli-

neistön selostusten toteuttamiseen 

tarjoaa SolidSport. Seuralta pyyde-

tään lähetykseen asiantuntijakom-

mentaattori, jotta lähetys saadaan 

entistä mielenkiintoisemmaksi.

Liitolla on käytössään myös 

videopankki, johon ottelut tallenne-

taan, ja josta ne ovat katseltavissa 

rajatuille käyttäjäryhmille, kuten 

SM-seuroille, erotuomareille, maa-

joukkuevalmentajille ja kurinpidolle. 

Videopankin ja SolidSportin välille 

on rakennettu rajapinta,  jonka avulla 

ottelutallenteet siirtyvät videopank-

kiin automaattisesti eikä seurojen 

tarvitse enää ladata niitä sinne 

erikseen. 

SM-joukkueet jatkavat edelleen 

SidelineSportsin XPS-analyysityö-

kalun käyttöä, mikä mahdollistaa 

valmennukselle digitaalisen ana-

lyysityökalun käytön. Liitto kattaa 

suurelta osin analyysityökalun 

lisenssimaksut. Kaudelle 2021–2022 

tukea laajennettiin siten, että liitto 

tukee samalla summalla myös SM-lii-

gan ja -sarjan ulkopuolisia seuroja, 

jotka tilaavat koko seuran kattavan 

XPS-paketin.

Miesten SM-liiga 
SM-liigan sarjajärjestelmä 2022–2023 
päätetään keväällä 2022. Kaudella 
2021–2022 SM-liigassa on kahdeksan 
joukkuetta. HC Tallinn on mukana 
toista kautta ja osallistuu vain 
runkosarjaan.

Eurocupeihin ilmoittautui mukaan kaksi 
joukkuetta Suomesta, BK-46 ja Cocks, 

mutta BK-46 luopui kilpailusta ennen 
ensimmäisiä otteluita koronakaran-
teeneista johtuen. Cocks pääsi ilman 
karsintoja EHF European Leaguen 
lohkovaiheeseen. SM-liigan joukkueista 
myös HC Tallinn osallistuu EHF Euro-
pean Cupiin Viron kiintiöstä.

SM-liigaotteluissa kolme parasta 
pelaajaa saa tähtiä. Eniten tähtiä ker-

ryttänyt nimetään kuukauden tähtipe-
laajaksi. Kauden päätteeksi palkitaan 
eniten tähtiä kerännyt pelaaja Vuoden 
Tähtipelaajana.

Naisten SM-sarja
SM-sarjan sarjajärjestelmä 2022–2023 
päätetään keväällä 2022. Kaudella 
2021–2022 SM-sarjaan ilmoittautui 
seitsemän joukkuetta, mutta Atlas 

vetäytyi sarjasta juuri ennen kauden 
alkua. Näin ollen SM-sarjaan osallistuu 
kaudella 2021–2022 kuusi joukkuetta.

Eurocupeissa on mukana yksi joukkue. 
Dicken osallistuu EHF European Cupiin.
Tähtipelaajat valitaan kauden aikana 
samalla periaatteella kuin miesten 
SM-sarjassakin.



Maajoukkueet

Kaikkien maajoukkueiden leiritys 
tapahtuu Käsipalloliiton valmennus-
keskuksessa Kisakalliossa Lohjalla. 
Aikuisten maajoukkueleirit järjestetään 
pääosin National Team Weekin aikana, 
nuorten maajoukkueet kokoontuvat 
suurleireille.

Nuorten maajoukkueet
Nuorten maajoukkueiden tavoitteena 
arvokisoissa 2020-luvulla on taistella 
noususta Euroopan 16 parhaan maan 
joukkoon.

Vuonna 2022 tavoitteena on yhte-
näistää ja ammattimaistaa nuorten 
maajoukkueiden maajoukkuetoimintaa. 
Valmennuslinjausta ja pelitapaa 
kehitetään yhdessä aikuisten maa-
joukkueiden päävalmentajien kanssa. 
Joukkueenjohdon ja taustaryhmien 
työnkuvia selkeytetään. Yhteistyötä 
sekä vuorovaikutusta seura- ja aka-
temiavalmentajien kanssa lisätään, 
jotta nuorten urheilijoiden arki tulisi 
mahdollisimman laadukkaaksi.

Vuoden 2022 aikana maajoukku-
eilla tulee yhteisiä vuorokausia 
20-30, jotka muodostuvat sekä 

Kisakallion Urheiluopistolla järjestet-
tävistä leirityksistä että pelatuista 
maajoukkueturnauksista.

WU19-maajoukkue
WU19-maajoukkue koostuu 2004–
2005 syntyneistä nuorista naisista. 
Joukkueen päävalmentajana toimii 
Nils Kühr, apunaan Tomas Mecklin. 
Fysioterapeuttina joukkueessa toimii 
Carolina Böckelman. 

Joukkueella ei ole kesällä 2022 kil-
pailuotteluita, mutta kansainvälisiä 
otteluita etsitään.

WU17-maajoukkue
WU17-maajoukkue koostuu 2006–
2007 syntyneistä tytöistä. Joukkuetta 
leiritetään yläkoululeiritysmallin 
mukaisesti ja ensimmäinen nuorten 
maajoukkueleiritys tytöillä on edes-
sään kesäkuussa 2022. Joukkueen pää-
valmentajana toimii Sam Kihlstedt, 
apuvalmentajan nimi on vielä kirjoi-
tushetkellä avoinna. Fysioterapeuttina 
joukkueessa toimii Janika Lonka.

Joukkue osallistuu heinäkuussa maa-
ilman suurimman käsipalloturnauksen 
yhteydessä järjestettävään European 
Open -turnaukseen Göteborgissa.

MU20-maajoukkue
MU20-maajoukkue koostuu 2002–
2003 syntyneistä nuorista miehistä. 
Päävalmentajana toimii Toni Kallio, 
apunaan unkarilainen Beatrix Molnár-
Nagy sekä fysiikkavalmentaja Jarno 
Keskinen. Joukkueenjohtajana toimii 
Tuomas Laine. 

Joukkue osallistuu heinäkuussa EHF 
European Championship -turnaukseen.

MU18-maajoukkue
MU18-maajoukkue koostuu 2004–
2005 syntyneistä nuorista miehistä. 
Päävalmentajana toimii Jaakko Horel-
li, apunaan valmentaja Kai Elomaa, 
joukkueenjohtaja Aku Kuusisto sekä 
fysioterapeutti Antero Puisto.

Joukkue osallistuu elokuussa EHF 
European Championship -turnaukseen.

Naisten maajoukkue
Naisten maajoukkueen päävalmen-
tajana jatkaa Tomas Westerlund ja 
maalivahtivalmentajana Vanja Radic.

Nuorella maajoukkueella on menossa 
useamman vuoden kestävä kehityspro-
jekti ja tavoitteena saavuttaa Euroo-
pan huippumaat. Joukkueen pitkän 

tähtäimen tavoitteena on selvittää tie 
EM-kisoihin 2024, jolloin mukana on 
ensimmäistä kertaa 24 maata nykyisen 
16 sijasta.

Naisten maajoukkueen ohjelma muo-
dostuu vuonna 2022 harjoitusleireistä 
ja -otteluista naisten National Team 
Weekin aikana. 

Miesten maajoukkue
Nuorennusleikkauksen kokenut maa-
joukkue tavoittelee valmennustiimin 
johdolla menestystä. 

Päävalmentajana jatkaa Ola Lindgren. 
Valmennustiimiin kuuluvat myös 
apuvalmentaja Teddy Nordling, maali-
vahtivalmentaja Vanja Radic sekä 
fysiikkavalmentaja Ville Schoultz.

Tammikuussa 2022 joukkue 
pelaa Relegation Round -ottelut 
Georgiaa vastaan. Otteluparin voit-
taja etenee syksyllä 2022 alkaviin 
EM2024-karsintoihin.

Maaliskuussa on vuorossa MM23-kar-
sinnan 2. vaihe, jonne Suomi selvisi 
voitettuaan marraskuussa karsintatur-
nauksen Vantaalla.
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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 
yhteistyötarpeista. Samalla se taus-
toittaa ja ottaa kantaa ratkaisuihin, 
joita urheilijan olisi kyseisessä 
lajissa tarkoituksenmukaista 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 urhei-
luopistot, urheiluakatemiat ja lajiliitot. 
Käsipalloliiton yhteistyökumppani 
yläkoululeirityksessä on Kisakallion 
Urheiluopisto Lohjalla.

Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa 
huipulle pyrkiviä urheilijoita ja heidän 
valmentautumistaan sekä tukea 
urheilijoiden opiskelua.

Yläkoululeirityksiä järjestetään koulu-
lukuvuoden aikana elo-toukokuussa 
4–5 kertaa. Jokaiselle leirille osallistuu 
yli 40 poika- ja tyttöpelaajaa. Maajouk-
kuetoiminnan alkaessa pelaajat leireille 
valitaan yhteistyössä liiton ja seurojen 
valmentajien kanssa.

Yläkoululeirityksen kautta Käsipal-
loliitto haluaa valmistaa potentiaa-
lisia pelaajia Käsipallo Akatemiaa ja 
maajoukkuetoimintaa varten. Nuoret 
saavat näin henkilökohtaista ja laa-
dukasta valmennusta seuratoiminnan 
ulkopuolella.

Vuoden 2022 painopistealueena 
Yläkoululeirityksessä on seurayhteis-
työn kehittäminen ja vahvistaminen. 
Leiritysten välinen aika käytetään 
seurajoukkueiden valmentajien kontak-
tointiin ja yhteistyön rakentamiseen. 

Järjestämme myös kaksi kertaa vuo-
dessa (yksi keväällä ja yksi syksyllä) 
seuravalmentajatapaamisen Yläkou-
luleirin yhteydessä, jossa käymme 

läpi yläkoululeiritysten sisältöjä sekä 
syvennämme seurayhteistyötä.

KÄSIPALLON LEIRIVIIKOT 
VUONNA 2022

7. & 8–9. LUOKKA – TYTÖT
1. leiri 24.–27.1.2022
2. leiri 28.–31.3.2022

7. & 8–9. LUOKKA – POJAT
1. leiri 31.1.-3.2.2022
2. leiri 14.–17.3.2022

Syksyn 2022 leiritysten ajankohdat 
varmistuvat keväällä 2022.

Yläkoululeiritysvalmentajat
 ● T06 Sam Kihlstedt, Jaakko Horelli
 ● T08 Arto Starck, Jaakko Horelli
 ● P06 Jaakko Horelli, Patrik Johansson
 ● P08 Kaj Hagman, Patrik Johansson
 ● MV Vanja Radic
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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, joka on myös käsi-
pallon ensimmäinen Olympiakomitean 
myöntämä Nuorten Olympiavalmentaja 
(NOV). Valmennustiimiin kuuluvat Nils 
Kühr, Jaakko Horelli, John Hollfast 
sekä Vanja Radic.

Helsingin Käsipallo Akatemia toimii 
yhteistyössä Urhean sekä siihen 
kuuluvien oppilaitosten kanssa. 
Akatemiassa on tällä hetkellä pelaajia 
kolmesta koulusta: Mäkelänrinteen 

urheilulukiosta, Brändö Idrottsgym-
nasiumista ja Yrkesinstitutet Prak-
ticumista. Suomenkielisenä ammat-
tikoulu kumppanina toimii Stadin 
ammattiopisto.

Antidoping-toiminta sekä kilpailumanipulaation torjunta

Suomen Käsipalloliitto ei hyväksy 

dopingin käyttöä urheilussa. 

Omalla toiminnallaan liitto haluaa 

varmistaa, ettei doping saa lajissa 

jalansijaa. Samoin liitto suhtautuu 

vakavasti kilpailumanipulaation 

torjuntaan. Liitto on kirjannut sään-

töihinsä, että dopingrikkomuksissa 

kurinpitovaltaa käyttää Suomen 

antidopingsäännöstössä mainittu 

elin.

Koulutuksella, viestinnällä sekä 

säännöstöillä ja sopimuksilla 

sitoutetaan seurat, pelaajat, ero-

tuomarit, valmentajat sekä muut 

taustahenkilöt antidoping-ohjel-

maan sekä kilpailumanipulaation 

vastaiseen toimintaan. 

Liiton kilpailupäällikkö, koulutus-

päällikkö ja valmennuspäällikkö 

ovat käyneet antidoping-koulut-

tajakoulutuksen ja osallistuvat 

säännöllisesti täydennyskoulu-

tukseen. Nuorten maajoukkue-

leirille tilataan vuosittain SUEKin 

antidopingkouluttaja. Lisäksi omat 

kouluttajat kouluttavat SM-seu-

roja vuosittain antidoping- sekä 

kilpailumanipulaatioasioissa.

Suomen Käsipalloliitto, sen jäsenet 

ja jäsenten jäsenet ovat sitoutu-

neet kulloinkin voimassa olevaan 

Suomen antidopingsäännöstöön, 

Maailman antidoping säännöstöön, 

Kansainvälisen Olympiakomitean, 

Kansainvälisen Paralympiako-

mitean ja kansainvälisten Käsi-

palloliittojen (IHF ja EHF) anti-

dopingsäännöstöihin sekä Suomen 

allekirjoittamien kansainvälisten 

antidopingsopimusten mukaisiin 

sääntöihin. Käsipalloliiton toimin-

taan osallistuvien eli harrastajien 

sitouttaminen sääntöihin tapahtuu 

lisenssin oston yhteydessä.

Käsipalloliitto päivittää antidoping-

ohjelmansa tulevan toimintavuo-

den aikana.

Akatemia harjoittelee kolmessa 
paikassa: Arcada-hallenissa, Kumpulan 
liikuntakeskus Unisportissa sekä 
Urhea-hallissa. 

Myös Turun Urheiluakatemiatoimin-
nassa on mukana käsipalloilijoita. 
Käsipalloliitto tukee myös tätä 
toimintaa.



Harrastekäsipallo

Paperinen ottelupöytäkirja siirtyy 
historiaan kaudella 2021–2022. 
Kaikissa Käsipalloliiton sarjaotteluissa 
on jatkossa käytössä Live Score. Otte-
lutapahtumia pystyy siis seuraamaan 
digitaalisesti reaaliajassa missä tahan-
sa. Live Score -seurannasta muodostuu 
ottelun sähköinen pöytäkirja eikä 
muita pöytäkirjoja enää laadita.

Kyseessä on iso muutos ja siirtymää 
on valmisteltu huolellisesti. Jo edelli-
sellä kaudella 2020–2021 Live Scoren 
käyttö oli vapaaehtoisesti mahdollista 
kaikissa sarjoissa. Liitto on järjestänyt 
useita koulutuksia aiheesta sekä laati-
nut koulutusvideoita teemaan liittyen. 
Live Score -koulutukseen, opastami-
seen ja kehittämiseen panostetaan 
edelleen tulevan toimintavuoden 
aikana. 

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.

Koronapandemia on kurittanut 
Käsipalloliiton sarjoja kahden viime 
kauden aikana, mutta harrastekäsi-
pallo osoittaa piristymisen merkkejä. 
Miesten 3. divisioonan joukkuemäärä 
kävi alimmillaan neljässä joukkueessa 
viimeistä edellisellä kaudella, mutta 
on nyt noussut kuuteen joukkueeseen 
kaudelle 2021–2022. 

Naisten 2. divisioonan joukkuemäärä 
on alkuvuosien kasvun jälkeen vakiin-
tunut. Kaudelle 2021-2022 ilmoit-
tautui 2. divisioonaan 8 joukkuetta. 
Aikuisten sarjoihin ilmoittautui kaiken 
kaikkiaan 56 joukkuetta kaudelle 
2021–2022, mikä on kaksi joukkuetta 
enemmän kuin edelliselle kaudelle.

Seniori-ikäisten SM-turnaukset on 
jouduttu perumaan kahden edellisen 
kauden aikana pandemian seuraukse-
na. Eri ikäluokkien turnauksia järjeste-
tään kysynnän mukaan. Keväällä 2022 

on tarkoitus järjestää sarjat 35-vuoti-
aissa naisissa sekä 35-, 50- ja 60-vuo-
tiaissa miehissä, joista jälkimmäinen 
olisi laatuaan ensimmäinen kyseisessä 
ikäluokassa.

Huippukäsipallon ja harrastekäsipal-
lon rajapinnassa miehillä on 1. ja 2. 
divisioona ja naisilla 1. divisioona. 
Molemmissa sarjoissa otettiin käyttöön 
1. divisioonalisenssi kaudelle 2021–
2022. Lisenssin avulla on tarkoitus 
kehittää sarjojen toimintaa sekä pitää 
yllä tiettyä laatustandardia sarjojen 
ottelutapahtumissa.

Miesten 1. divisioonassa on kaudella 
2021–2022 mukana peräti 14 jouk-
kuetta ja 2. divisioonassa 4 joukkuetta. 
Naisten 1. divisioonassa on 10 jouk-
kuetta, joista kaksi osallistuu SM-ta-
sonmittaussarjaan keväällä 2022.

Lasten ja nuorten sarjat
Lasten ja nuorten käsipalloilussa iso 
strateginen muutos on ottaa seurojen 
järjestämät turnaukset osaksi liiton 

sarjatoiminnan kausisuunnittelua. 
Kaudelle 2021–2022 Käsipalloliiton 
sarjat väistävät kaikki seurojen järjes-
tämät turnaukset ja tämän toivotaan 
elävöittävän seurojen turnauksia ja 
toimintaa. 

Muutos osuu tärkeään saumaan nyt, 
kun kaikki sisäturnaukset ovat olleet 
käytännössä kiellettyjä kahden edelli-
sen kauden ajan. Tällä yhteistyöllä toi-
votaan olevan positiivisia taloudellisia 
ja toiminnallisia vaikutuksia seuroille.

Liiton juniorisarjoissa jatketaan 
kilpa- ja haastajasarjojen kehittämistä 
rinnakkain. Sarjojen joukkuemäärät 
ovat kasvaneet vuosi vuodelta, mutta 
nyt kahden pandemiavuoden aikana on 
nähty notkahdus sarjaan ilmoittautu-
neiden joukkueiden määrässä. Kaudelle 
2020–2021 juniorisarjoihin ilmoittautui 
234 joukkuetta, kun kaudella 2021–
2022 joukkuemäärä on 204.

Suurin pudotus osallistumismäärissä 
on haastajasarjoihin, joiden joukkue-
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määrissä myös kasvu on ollut suurinta 
viime vuosina. Osittain tämä saattaa 
selittyä tulevan vuoden aiempaa run-
saammalla ja saavutettavammalla tur-
naustarjonnalla, mutta myös pandemian 
seuraukset ovat nähtävillä. Tilannetta 
analysoidaan ja toimenpiteitä tehdään, 
jotta joukkue- ja ennen kaikkea harras-
tajamäärä saadaan taas kasvusuunnal-
le, kun rajoitukset väistyvät.

Haastajasarjoissa ei ylläpidetä sarja-
taulukoita, ja parhaat pelaajat tulee 
kiinnittää kilpasarjan joukkueeseen. 
Näin saadaan kaikille harrastajille 
mielekkäitä otteluita. Tulevan toimin-
tavuoden aikana selvitetään myös 
sarjataulukoiden mielekkyys nuorim-
missa ikäluokissa kilpasarjojen osalta.

Otteluohjelmat kilpa- ja haastajasar-
joissa laaditaan siten, että joukkue 
voi pelata samana päivänä peräkkäin 
sekä kilpa- että haastajasarjan ottelun. 
Näiden lisäksi joustavat pelaajasään-
nöt 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. Tässä ikä-

luokassa juuri uusitun peluuttamiseen 
liittyvän ohjeistuksen tarkoituksena on 
turvata aktiivinen pelitapa ja mah-
dollisimman monet pallokosketukset. 
E-juniorit jatkavat 5 + 1 pelaajalla, 
kunnes D-junioreissa siirrytään 6 + 1 
pelaajaan.

Käsipalloliitto pyrkii mahdollistamaan 
pelaamista ja poistamaan esteet 
tämän tieltä. Kilpailusäännöt tukevat 
pelaajien joustavaa liikkumista eri sar-
jojen ja joukkueiden välillä. Poikkeuslu-
pia myönnetään tietyissä tapauksissa 
kevyellä ilmoitusmenettelyllä.

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

Tulevan toimintavuoden tavoitteena 
on palauttaa mielenterveyskuntoutu-
jien SM-turnaus sekä koulukäsipallo, 
joiden järjestäminen on kahden 
edellisen kauden aikana estynyt ja/
tai keskeytynyt koronapandemian 
seurauksena.

School Tour
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 vuo-
sittain yli 20 000 lasta ja 150 koulua. 
Vuoden 2022 tavoitteena on palata 
poikkeusajan jälkeiseen normaaliin ja 
aktivoida School Tour samalle tasolle 
kuin ennen pandemiaa.

Koko ajan kasvavan eri lajien kilpai-
luaseman takia School Tour keskittyy 
vuonna 2022 vielä vahvemmin päivä-
koteihin ja esikouluihin. Lasten harras-
taminen alkaa jo erittäin varhaisessa 
vaiheessa, joten kasvattaaksemme 
lajiamme, meidän tulee saada toimin-
taamme mukaan entistä nuorempia 
lapsia.

School Tourin vastuuhenkilönä liitossa 
toimii liiton koulutuspäällikkö apunaan 
seurojen School Tour managerit ja 
assistentit. He koordinoivat yhdessä 
School Tourin toteutumista ja kehittä-
vät toimintaa.
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Koulukäsipallo
Suomen Käsipalloliitto järjestää 
koulukäsipallosarjan pojille ja tytöille. 
Sarjat on jaettu lukion ja ammatillisten 
oppilaitosten sarjaan, yläkoulusarjaan 
(7.–10. luokat) sekä alakoulusarjaan 
(5.–6. luokat). Ala- ja yläkoulusar-
joissa tarjotaan myös mahdollisuus 
haastajasarjoihin.

Koulukäsipalloa markkinoidaan 
Koululiikuntaliiton (KLL) ja Finlands 
Svenska Idrottin (FSI) sekä Suomen 
ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja 
urheiluliitto SAKU ry:n kautta. Kouluja 
ja opettajia lähestytään myös suo-
raan sähköpostilla liiton ja seurojen 
toimesta.

Vallitsevien rajoitusten vuoksi koulu-
käsipallon ilmoittautumista siirrettiin, 
mutta tavoitteena on aloittaa sarjat 
viimeistään vuoden 2022 alussa.

Seurojen nuorisovastaavat
Nuorisovastaavien kokoontumisia 
jatketaan toimintavuonna 2022. Nuo-
risovastaavat kokoontuvat 1-2 kertaa 
kalenterivuoden aikana. Kokoukset 
järjestetään etäyhteyksillä, jotta 
mahdollisimman moni seura pystyy 
osallistumaan keskusteluihin.

Nuorisovastaavien tapaamiset ovat 
tärkeä foorumi asioiden valmistelussa. 
Tämä helpottaa uudistusten käyttöön-
ottoa, koska kaikki seurat ovat mukana 
valmisteluvaiheesta lähtien.
 
Nuorisovastaavien tapaamisissa on 
saatu aikaan merkittävää keskustelua 
juniorikäsipallon kehittämisestä sekä 
uudistuksia, kuten suositut haastaja-
sarjat vasta harrastamisen aloitta-
neille sekä aktiivisempaan pelitapaan 
kannustava peluutussuositus.

Nuorisovaliokunnan painopisteenä 
vuonna 2022 on löytää uusia keinoja 
lasten käsipallon harrastajamäärien 
kasvattamiseen, nuorten pelaajien 
Drop Out -ilmiön pienentämiseen sekä 
nuorten sarjatoiminnan kehittämiseen.
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Valmennus- ja koulutustoiminta

Valmentajana toimiminen Suomen 
käsipalloliiton alaisissa otteluissa 
vaatii lisenssin eli tietyn tason valmen-
tajakoulutuksen suorittamisen.

Valmentajalisenssi on astunut voimaan 
portaittain. Valmennuskriteerit ovat 
seuraavat:

Lasten valmentajat 
 ● Mini-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-lii-

gan valmentajat: vaatimustaso II, 
suositustaso III

Aikuisten 
maajoukkuevalmentajat 
ja juniorimaajoukkueiden 
valmentajat: 

 ● Taso III, aikuisten päävalmentaja 
Master Coach, Champions Liiga: 
Master Coach

Käsipallon valmentajakoulutusjärjes-
telmä 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 nuorisomaajouk-
kueiden valmentajille.

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

Vuonna 2022 Käsipalloliitto järjestää 
seurojen tarpeiden mukaan Startti- ja 
Taso-koulutuksia.

Suomen Käsipalloliitto ry Toimintasuunnitelma 202113
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Lasten- ja nuorten valmennus 
-webinaarit
Vuonna 2022 syksyllä järjestetään 
vähintään kaksi lasten- ja nuorten 
valmennukseen suunnattua webinaa-
ria. Webinaarien aihealueet määräy-
tyvät ajankohtaisten valmennukseen 
liittyvien trendien mukaan.

Opettajakoulutus
Käsipalloliiton kotisivuilla on materiaa-
lia opettajille käsipallosta koulupelinä. 
Materiaalia uudistetaan vuoden 2022 
aikana Kansainvälisen käsipalloliiton, 
IHF:n, opettajamateriaalien pohjalta.

Yhteistyötä opettajakoulutuksen 
kanssa kehitetään. Yhteistyötä teh-
dään Helsingin, Turun, Tampereen, 
Vaasan sekä Jyväskylän yliopistojen 
kanssa. Käsipallo on myös Kisakallion 
Urheiluopiston liikunnanohjaajien 
palloiluopinnoissa. 

Käsipalloliitto osallistuu myös liikunnan- 
ja terveystiedon opettajien Liito-opinto-
päiville, jotka järjestetään vuosittain. 
Ehdoton edellytys lajin levittämisen 
kannalta on, että myös suomenkieliset 
opettajat oppivat käsipallon salat. Vuon-
na 2022 Liito-opintopäivät järjestetään 
9.–10.9. Tikkurilassa.

Sähköinen oppimisalusta 
Euroopan Käsipalloliitto myönsi 
syksyllä 2019 Suomen käsipalloliitolle 
taloudellisen tuen sähköisen oppimis-
alustan rakentamiseen ja kehittämi-
seen. SMART-projekti jatkuu vuoden 
2022 loppuun asti.

Vuoden 2022 aikana rakennetaan 
suomenkielinen TASO III -valmen-
tajakoulutus, joka jatkaa TASON I ja 
II koulutusten pohjalta valmenta-
juutta huipulle valmistavaan sekä 
huippu-urheiluvaiheeseen. Koulutus 
rakennetaan Suomen Käsipalloliiton 
sähköiseen oppimisalustaan.

Digitaalinen oppimisalusta tukee 
sekä valmentajien osaamisen 
kehittämistä että lasten ja nuorten 
urheilijanpolun laadun parantamista. 
Tavoitteena on tuoda valmentaja-
koulutusmateriaali sekä harjoitteet 
mahdollisimman helposti valmentaji-
en saataviksi. 

Käsipalloliitossa uskotaan, että 
valmentajien osaamisen kehittämisel-
lä on suuri merkitys niin lajin kasvun, 
toiminnan kehittämisen kuin huipun 
menestyksen kannalta. Mitä enem-
män saamme valmentajille tukea 

heidän osaamisensa kehittämiseen, 
sitä nopeammin laadun paraneminen 
tapahtuu.



Erotuomaritoiminta

Koulutustoiminta
Erotuomareiden koulutuksista vastaa 
erotuomarivaliokunta. Valioerotuoma-
reiden koulutukset järjestetään 
elokuussa ja tammikuussa. Alue-ero-
tuomareiden jatkokurssit järjestetään 
syksyllä. Alkeis- ja toimitsijakoulu-
tuksia järjestetään tarpeen mukaan 
kauden aikana. 

Erotuomarivaliokunta kehittää edel-
leen koulutuksia ja tarkoituksena on 
jatkaa digitaalisten koulutusmene-
telmien hyödyntämistä perinteisten 
metodien ohella.

Suomen käsipalloerotuomarit – Hand-
bollsdomarna i Finland ry keskittää 
resurssejaan jatkossa enemmän 
tuomareiden tarkkailuun ja jäsentensä 
kehittämiseen. Tavoitteena on var-
mistaa laadukas erotuomaritoiminta 
kaikilla tasoilla.

Uudet erotuomarit
Pandemian aikana menetimme huo-
lestuttavan määrän erotuomareita. 
Uusien erotuomareiden rekrytoimiselle 
täytyy tulevaisuudessa keksiä uusia 
tapoja, jotta saamme pelattua kaikki 
pelit kuormittamatta liikaa nykyisiä 
erotuomareita. 

Rekrytoinnissa korostuu seurojen 
järjestämät B-ikäisten sääntökoulu-
tukset, joilla pyrimme saamaan kaikille 
käsipallopaikkakunnille tarpeeksi 
tuomareita. Näiden koulutuksien lisäksi 
myös seurojen täytyy osallistua uusien 
erotuomareiden värväystalkoisiin.

Ilahduttavaa on, että tuomaritoi-
minnan kehittämiselle tärkeiden 
turnausten määrä on jälleen kasvussa. 
Erotuomareiden koulutustoiminnan 
kannalta turnaukset ovat tärkeitä, 
sillä turnauksissa on helppo järjestää 
tarkkailua ja koulutusta, kun samaan 
aikaan ja samassa paikassa on useita 
tuomareita. 

Ottelutarkkailijat
Tarkkailijat osallistuvat valioerotuoma-
reitten kanssa yhteisiin koulutusta-
pahtumiin. Koulutuksen yhteydessä 
tehdään myös tarkkailijoiden ottelu-
tarkkailun kalibrointi.

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

SUOMEN
K

ÄSIPALLOEROTUOMARI
T
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Yhteiskuntavastuu
Käsipalloliitto on sitoutunut anti-
dopingtoimintaan, kilpailumanipulaa-
tion ehkäisemiseen, urheilun oikeus-
turvalautakunnan toimivaltaan, hyvän 
hallintotavan mukaiseen kurinpitoon 
sekä muutoinkin noudattamaan hyvää 
hallintotapaa. Liitto on myös laatinut 
ympäristösuunnitelman, jonka mukai-
sia toimia seurataan nyt ensimmäistä 
kertaa tulevan toimintavuoden aikana.

Liitto haluaa edistää turvallisen 
toimintaympäristön luomista kaikille 
käsipallotoimijoille. Tätä tavoitetta 
edistetään muun muassa liittymällä 
urheiluyhteisön keskitettyyn kurinpi-
tojärjestelmään, jonka avulla vakavien 
eettisten rikkomusten käsittely on 
yhdenmukaista muiden järjestelmässä 
mukana olevien lajien kanssa. 

Liitto myös toimii vastuullisesti ja lakia 
noudattaen huolehtimalla, että sen 
valmentajien ja muiden lasten kanssa 
työskentelevien rikostausta on selvi-
tetty asianmukaisesti.

Liiton jäsenet ja jäsenten jäsenet 
sitoutetaan näihin säännöin ja 
määräyksin, jotta voidaan varmistaa, 
että ei-toivottavaan käytökseen ja 
toimintaan voidaan puuttua. Sitout-
tamisen keinoja ovat muun muassa 
SM-lisenssiehdot, code of conduct 
toimihenkilöille ja erotuomareille 
sekä lisenssin ostamisen yhteydessä 
sitouttaminen antidopingtoimintaan, 
toimintasääntöihin sekä kilpailu- ja 
kurinpitosääntöihin.

Liitto on myös sitoutunut voimassa 
olevan yhdenvertaisuussuunnitelman 
mukaisiin toimintatapoihin ja seuraa 
aktiivisesti näiden tavoitteiden 
toteutumista.

Yhdenvertaisuussuunnitelma päivite-
tään keväällä 2022.

Yhteiskuntavastuu ja järjestötoiminta
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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

Luottamuselinten ja työryh-
mien 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 
seurojen valitseman liittohallituksen 
linjausten ja päätösten mukaisesti. 
Liiton ulkoisista sidosryhmäsuh-
teista vastaavat ensisijaisesti liiton 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 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 järjestösidosryh-
mät ovat Olympiakomitea, Euroopan 
Käsipalloliitto (EHF), Kansainvälinen 
Käsipalloliitto (IHF) ja Northern 
European Handball Forum -yhteis-
työryhmä. Yhteistyötä tehdään myös 
Finlands Svenska Idrottin (FSI) kanssa. 
Julkishallinnon puolella tärkeimpänä 
yhteistyökumppanina on opetus- ja 
kulttuuriministeriö.



Viestintä

Liiton sisäinen ja ulkoinen viestintä 
on aktiivista ja avointa. Viestintä 
tapahtuu eri kanavissa, pääasiassa 
liiton verkkosivuilla finnhandball.net 
ja sosiaalisessa mediassa (Facebook, 
Twitter, Instagram). Lisää sosiaali-
sessa mediassa jaettavaa materiaalia 
saamme myös Euroopan Käsipalloliiton 
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 usein myös liiton verkkosivuil-
le, Facebookiin ja Twitteriin.

finnhandball.net
Verkkosivut ovat liiton päätiedotuska-
nava. Liiton toimisto käyttää ja päivittää 
verkkosivuja aktiivisesti ja tuo sivuille 
uutta, kiinnostavaa luettavaa käsipal-
losta ja muista ajankohtaisista aiheista.

Viestintä ja talous

Verkkosivuiltamme löytyy tarvittavaa 
materiaalia: muun muassa tulospalve-
lu, säännöt ja ohjeet, koulutusmateri-
aalia junnuille ja tulevia tapahtumia. 
Kilpailutoiminnan 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. Vuoden 2021 aikana 
on sivustolle tehty pieniä uudistuksia 
palvelemaan käyttäjiä paremmin.

Sosiaalinen media
Facebook, Twitter ja Instagram ovat 
osa liiton aktiivista viestintää. Käsipal-
loliiton Facebook-sivuilla on yli 4 700, 
Twitterissä lähes 1 000 ja Instagramis-
sa yli 2 000 seuraajaa. Käsipalloyhtei-
sön nuorimmat seuraajat tavoitetaan 
Instagramin kautta, kokeneemmat käsi-
palloilijat ja fanit Facebookin kautta.

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 on tärkein kanava, kun halutaan 
tavoittaa urheilusta kiinnostuneita 
katsojia. Valitettavasti hyvä yhteis-
työmme YLEn kanssa ei saanut jatkoa 
kaudelle 2021-2022. Toivomme 
kuitenkin, että YLE näyttää jatkossa 
myös sisäpalloilua.

VeikkausTV tuottaa 20–30 
monikamera tuotantoa pääsarjoissa.

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 

aikana SolidSportin merkitys kasvoi 
käsipallo-otteluiden näyttämisessä 
merkittävästi. 
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Talous

Liiton talousarvio on määrältään 
1 560 000 €. Tuotot 1 196 000 €,  
kulut 1 560 000 €, yleisavustukset  
355 000 €  ja tulos -9 000 €.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä  
haetaan 325 000 euron 
toiminta-avustusta.
 
Liiton omapääoma on positiivinen ja 
tavoitteena on pitää talous edelleen 
tasapainossa.

Helsinki 18.11.2021

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY
Liittohallitus
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