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Lyhyesti 2021

Suomen Käsipalloliitto 
Suomen Käsipalloliitto on vuonna 1941 perustettu 
valtakunnallinen toimija, jonka tavoitteena on 
huolehtia lajin jatkuvuudesta sekä lisätä lajin 
tunnettuutta. 

Viemme suomalaista huippukäsipalloa maailmalle 
ja panostamme nuorisoon käsipallon tulevaisuutta 
ajatellen. Kehitämme myös harrastekäsipalloa, jotta 
käsipallo olisi lajina jokaisen saavutettavissa. 

Toimintamme kiteytyy kolmeen sanaan: huipulle, 
harrastaen, intohimolla.    

Suomen Käsipalloliitto täytti 80 vuotta toukokuussa 
2021. Juhlavuoden kunniaksi julkaisimme historiikin 
Pihkassa palloon – Fäst vid Bollen. Kirja on ostetta-
vissa sekä suomeksi että ruotsiksi osoitteesta:  
finnhandball.net/kirjatilaus/  

Juhlavuoden kunniaksi haimme ja saimme järjestettä-
väksi myös miesten MM-karsintaturnauksen Energia 
Areenalla, Vantaalla.  

Strategia
Käsipalloliitto jatkoi liiton strategian mukaista  
toimintaa vuodelle 2021 sovitun tahtotilan  
saavuttamiseksi. Painopistealueet ovat: 

 ● jatkuvuus = lajin levitystyö
 ● tavoitteellisuus urheilussa = jatkuva 

maajoukkuetoiminta 
 ● ammattimaisuus = vastuuhenkilöiden osaaminen

Helsinki 23.3.2022

Suomen Käsipalloliitto
Liittohallitus

‘Suomen Käsipalloliitto 
täytti 80 vuotta toukokuussa 
2021. Juhlavuoden kunniaksi 
julkaisimme historiikin 
Pihkassa palloon –  
Fäst vid Bollen. 
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FÄST VID BOLLEN FÄST VID BOLLEN

Jouni Lavikainen
Ossi Viita

Finlands handbolls historia
äst vid bollen är berättel-sen om den finländska handbollen från grenhis-toriens inledningsvissling till coronamalströmmen. Hand-bollen presenterades för fin-ländarna redan på 1920-ta-let och år 1941 tog Finlands Handbollförbund ansvaret för grenen. Den tuffa, fartfyllda och tekniska kontaktgrenen rotade sig på flera orter och på somliga utvecklades en rik grenkultur som burit ända fram till dessa dagar.

Under 80 år har har handbollen kämpat för sitt levnadsrum i Finland och kryssat ge-

nom den internationellt sett stora grenens hårda tävlan. Handbollförbundets välbevarade 

arkivmaterial gjorde det möjligt att på basen av forskning åstadkomma ett verk, där man 

presenterar handbollens finländska utvecklingstrender, utmaningarna med att sprida gre-

nen samt förändringen av förhållandena. I rampljuset står legendariska spelare, tränare, 

domare och beslutsfattare – utan att förglömma de eldsjälar, som utvecklat grenen på 

det lokala planet.
Med hjälp av en spektakulär illustrering förs läsaren till handbollens kåddoftande kär-

na: landslagens färgrika utlandsresor, skolornas gymnastiksalar, omklädningsrum och be-

slutsfattarnas kabinett. I slutet av boken erbjuds en enastående statistikavdelning, som 

bland annat omfattar spelar- och matchstatistik för herrarnas och damerna högsta serier, 

eurocupmatcher och A-landskamper.
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ihkassa palloon on suomalaisen käsi-pallon tarina lajihistorian alkuvihellyk-sestä koronakurimukseen. Käsipallo 
esiteltiin suomalaisille jo 1920-luvulla ja 
1941 lajin otti vastuulleen Suomen Käsi-
palloliitto. Raju, vauhdikas ja tekninen kon-
taktilaji juurtui useille paikkakunnille, joista 
osaan kehittyi nykypäivään asti kantanut 
rikas lajikulttuuri. 

80 vuoden aikana käsipallo on kamppail-
lut elintilastaan Suomessa ja luovinut kan-
sainvälisesti suuren lajin kovassa kilpailussa. 
Käsipalloliiton hyvin säilynyt arkistoaineisto 
mahdollisti tutkimukseen perustuvan teok-
sen, jossa esitellään käsipallon suomalaiset 
kehityssuunnat, lajin levittäytymisen haas-
teet ja olosuhteiden muutoksen. Valokeilaan 
pääsevät legendaariset pelaajat, valmentajat, 
erotuomarit ja päättäjät – unohtamatta lajia 
paikallisesti kehittäneitä tulisieluja.Lukija viedään näyttävän kuvituksen avulla käsipallon pihkantuoksuiseen ytimeen: 

maajoukkueiden värikkäille vierasmatkoille, koulujen liikuntasaleihin, pukukoppeihin ja 

päättäjien kabinetteihin. Kirjan päätteeksi tarjolla on ainutlaatuinen tilasto-osuus, johon 

sisältyvät muun muassa miesten ja naisten pääsarjojen, eurocup-otteluiden ja A-maa-

joukkueiden pelaaja- ja ottelutilastot.

Suomen käsipallon historia

P

PIHKASSA PALLOONISBN xxx-xxx-xx-xxxx-x 
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Jouni Lavikainen
Ossi Viita

9 789529 405640
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Poikkeuksellinen aika jatkui
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Vuosi 2021 sai jatkoa vuodelle 2020 poikkeukselli-
sena aikana. Edelleen jouduimme sopeuttamaan toi-
mintaamme, treenejämme, pelaamistamme ja koko 
elämäämme pandemian tuomissa rajoitteissa. Käsi-
desit ja maskit pysyivät jo tuttuun tapaan matkassa, 
mutta vuosi toi tullessaan myös uusia tuulia. Haas-
teista huolimatta pääsimme pelaamaan niin kotona 
kuin maailmalla.

Kun vuonna 2020 koko kilpailukausi keskeytyi yht-
äkkiä maaliskuussa, vuonna 2021 pystyimme ilok-
semme jakamaan Suomen mestaruudet. Naisten 
EM-esikarsinnat pelattiin kesäkuussa Färsaarilla ja 
kansainvälinen turnaus Espanjassa marraskuussa. 
Myös nuoret pelasivat kesällä Euro Championship 
-turnauksia Pohjois-Makedoniassa (T02), Liettuas-
sa (T04) ja Bulgariassa (P02). Jokainen peli on ollut 
arvokas kokemus vieden jälleen suomalaista käsi- 
palloa eteenpäin.

Miesten MM-karsintaturnaus järjestettiin marras-
kuussa Suomessa, mikä kruunasi 80-vuotisjuhla- 
vuotemme. Vantaan Energia Areenalla nähtiin  
sarja huikeita otteluita, jotka veivät maajoukkueem-
me komeasti jatkoon seuraavalle kierrokselle.  
Karsinnat jatkuvat Energia Areenalla huhtikuussa 
2022.

Juhlaviin vuoden 2021 hetkiin kuului myös syysliitto- 
kokouksessa Urheilumuseossa julkaistu Suomen 
Käsipallon historiikki Pihkassa Palloon – Fäst vid  
Bollen, joka kertoo suomalaisen käsipallon tarinan 
lajihistorian alkuvihellyksestä koronakurimukseen. 

Syysliittokokouksessa liiton uudeksi puheenjohta- 
jaksi valittiin kolmivuotiskaudeksi 2022–2024  
Jari Laine. Nyt jos koskaan meillä on tilaisuus kiittää  
liiton pitkäaikaista puheenjohtajaa Jari Henttosta  
12 vuoden pyyteettömästä työstä suomalaisen käsi-
pallon eteen. Kiitämme lämpimästi myös jokaista 
seuraa ja toimijaa tekemästänne työstä. Ilman teitä 
ei olisi meitä.

Poikkeukselliset vuodet vaikuttavat toimintaamme 
vielä pitkään, mutta haluaisimme jo katsoa tulevai-
suuteen luottavaisin mielin. Yhdessä selviämisestä 
on tullut kantava voima. Juuri nyt ajatuksemme ovat 
Ukrainassa.   

Päivi Mitrunen
toiminnanjohtaja 
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128 000
joukkuetta

897 
pelattua peliä*

3 284 
lisenssipelaajaa*

209
kansallista liittoa

65
koulutettua  
valmentajaa

6
maa- 

joukkuetta

32
jäsenseuraa13 000 

lasta School  
Tourilla

28 000 
seuraa

6 772 
katsojaa  

SM-sarjoissa*

27
miljoonaa 
pelaajaa

Käsipallo lukuina 2021

Maailmalla

Suomessa

*koronarajoitukset laskivat ottelumääriä, katsojamääriä 
ja harrastajamääriä



Vastuullisuus 2021

Yhteiskuntavastuu
Suomen Käsipalloliitto on sitoutunut antidoping- 
toimintaan, kilpailumanipulaation ehkäisemiseen,  
urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan, hyvän 
hallintotavan mukaiseen kurinpitoon sekä muutoin-
kin noudattamaan hyvää hallintotapaa. 
 
Liiton jäsenet ja näiden jäsenet sitoutetaan sään-
töihin ja määräyksiin, jotta voimme varmistaa, että 
ei-toivottavaan käytökseen ja toimintaan voidaan 
puuttua. 

Käsipalloliiton tavoitteena on osallistua vastuulli-
suutta osoittaviin kampanjoihin. Liitto osallistui toi-
mintavuoden aikana mm. #seurasydän, #pukukop-
pipuhe sekä #ÄläRikoUrheilua -kampanjoihin sekä 
kannusti myös seurojaan osallistumaan niihin. 

#Pukukoppipuhe -kampanjan tavoitteena oli kannustaa 
luomaan sanoillaan parempaa urheiluympäristöä. #Seu-
rasydän -kampanja jakautui moniin alakampanjoihin, 
mutta yhteisenä tavoitteena oli seuratoiminnan ja sen 
toimijoiden arvostuksen nostaminen. Lisäksi Käsipallo-
liitto oli syksyllä mukana Ihmisoikeusliiton #ÄläRikoUr-
heilua -kampanjassa, joka herätteli liikunnan ja urhei-
lun ystäviä entistä parempaan urheilumaailmaan, jossa 
jokainen voisi urheilla turvallisesti ja omana itsenään.
 
Käsipalloliitto piti näkyvästi esillä sivuillaan Et ole 
yksin ja ILMO-palveluiden tietoja. Palvelut tarjoavat 
liikunta- ja urheilutoimijoille kanavan ottaa yhteyttä, 
mikäli on kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirin-
tää urheilussa.
 
Turvallinen toimintaympäristö on keskeinen tavoite 
liiton toiminnassa. Liitto on mukana aktiivisesti Tryg-
ga relationer inom idrott -hankkeessa, jossa etsitään 
malleja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn urheilun pii-
rissä. Lisäksi vastuullinen valmentaja -verkkokurssi 
kuuluu osana liiton valmentajakoulutukseen. Siihen 
osallistui 50 valmentajaa toimintavuoden aikana.

 
Käsipalloliitto on tunnistanut, että se ei ole pystynyt  
tarjoamaan lajiaan kovin monille erityisryhmille.  
Perinteinen mielenterveyskuntoutujien SM-turnaus  
jouduttiin jälleen perumaan koronapandemian 
seurauksena. 

Liitto käynnisti joulukuussa 2021 yhdessä FSI:n ja 
Paralympiakomitean kanssa suunnittelun Unified- 
käsipallon tarjoamiseksi. Unified-käsipallossa kehi-
tysvammaiset ja Unified-partnerit pelaavat samassa 
joukkueessa. Unified-partnereiden roolina on auttaa 
kehitysvammaisia urheilijoita onnistumaan, mutta 
he eivät ole vain avustajia pelissä, vaan tasavertaisia 
kilpakumppaneita ja joukkuekavereita.
 
Käsipalloliitto laati ja alkoi toteuttaa ympäristövas-
tuuohjelmaa. Yhtenä merkkipaaluna Käsipalloliitto 
sai Euroopan Käsipalloliitolta EHF:ltä luvan käyttää 
täytettäviä juomapulloja maaotteluiden yhteydessä, 
kun aikaisemmin on käytetty pullotettua vettä. 
Liitto kannusti etätyöhön, etäkokouksiin ja -koulu-
tuksiin. Tällä oli ympäristönäkökulman lisäksi muita-
kin suotuisia vaikutuksia, kun tavoitettavuus parani 
ihmisten pystyessä osallistumaan entistä helpommin 
kokouksiin. 

Liitto luopui käytännössä paperisesta ottelupöytä-
kirjasta, kun kaudella 2021–2022 kaikissa sarjoissa 
otettiin käyttöön sähköinen ottelupöytäkirja.
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Antidoping 
Suomen Käsipalloliitto on sitoutunut noudattamaan  
kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidoping- 
säännöstöä sekä Kansainvälisen Käsipalloliiton  
(IHF) ja Euroopan Käsipalloliiton (EHF) antidoping- 
säännöstöjä.
 
Liitto järjesti antidopingkoulutusta Suomen urhei-
lun eettinen keskus SUEK ry:n johtamana nuorten 
maajoukkueiden Suurleirillä kesäkuussa. Ennen kau-
den alkua seuroja koulutettiin liittokouluttajan toi-
mesta SM-seurojen kokouksissa syyskuussa. Anti-
dopingasiat olivat suunnitellusti esillä myös liiton 
valmentajakoulutuksissa. Käsipalloliitto markkinoi 
aktiivisesti uusittua Puhtaasti paras -verkkokoulu-
tusta, ja peräti 257 henkilöä suoritti koulutuksen  
toimintavuoden aikana.
 

Suomen Antidopingdopingtoimikunta ADT teetti 
vuoden aikana 76 (81) testiä, joista kaikki olivat  
virtsatestejä. Testeistä 40 (44) tehtiin kilpailuissa ja 
36 (37) kilpailujen ulkopuolella. Kaikki testitulokset 
olivat negatiivisia.
 
Käsipalloliiton sivuilla on linkit kaikkeen olennaisim-
paan tietoon antidopingasioissa sekä muihin urheilu- 
rikkomuksiin (kuten kilpailumanipulaatio ja turvalli-
suusrikkomus) liittyvissä asioissa.
  
Käsipalloliiton antidopingtoiminta on arvioitu erin-
omaiseksi SUEKin aiemmin tekemässä selvityksessä.

‘ #urheillaanihmisiksi
 #respect
 #etoleyksin 
 #tryggarelationer

Suomen Käsipalloliitto ry Vuosikertomus 20217



Talous 2021

Tilikauden 2021 kokonaistuotot olivat 1 735 000 €  
(2020: 1 309 000 €), kokonaiskulut 1 755 000 € 
(2020: 1 259 000 €) ja tulos 20 000 € alijäämäinen 
(2020: tulos 50 000 € ylijäämäinen). 

Tuotot ja kulut nousivat edelliseen vuoteen verrattu-
na, sillä liiton toiminta palautui lähemmäksi normaalia 
haasteellisen koronavuoden 2020 jälkeen. 

Matkakulut kasvoivat huomattavasti edelliseen  
tilikauteen verrattuna, sillä vuonna 2020 nuorten  
Partille Cup, European Open ja EM-turnaukset sekä 
naisten MM-karsintaturnaus peruuntuivat. Tämän 
vuoksi vuonna 2020 matkakulut olivat normaalia  
pienemmät. M20 turnaus vuodelta 2020 siirrettiin 
pelattavaksi elokuussa 2021, mikä kasvatti maa- 
joukkuetoiminnan kuluja. 

Seuroilta edelleen laskutettavat erotuomarikulut  
laskivat, koska osaa otteluista ei koronarajoitusten 
takia voitu järjestää. 

Tuottoja ja kuluja kasvattivat myös opetus- ja  
kulttuuriministeriön myöntämät korona-avustukset, 
joista osa edelleen siirrettiin seuroille.

Liiton oma pääoma oli 270 000 € ja omavaraisuusaste 
47 % (2020: 289 000 €, 49 %). 

Tuotot
Kokonaistuotot sisältävät erotuomarikulujen edel-
leen laskutuksen seuroilta 152 000 €, jonka osuus 
tulorahoituksesta on 9 % (2020: 165 000 €, 13 %).
 
Lisenssituotot olivat 335 000 €, osuus tulorahoituk-
sesta 19 % (2020: 228 000 €, 17 %). Vuoden 2020 
tilinpäätöksessä siirryttiin lisenssituottojen jak-
sottamiseen, mistä johtuen lisenssituotot eivät ole 
tilinpäätöksessä vertailukelpoisia. Jaksotukset pois 
lukien lisenssituotot olivat 353 000 € (2020:  
389 000 €). Pandemiasta johtuen lisenssien kappa-
lemäärät ja tuotot laskivat jo toista vuotta peräkkäin.

Sarjamaksut olivat 151 000 €, osuus tulorahoituk-
sesta 9 % (2020: 122 000 €, 9 %). Vuonna 2020 
SM-liigan ja SM-sarjan kauden 2020–2021 sarja- 
maksuista luovuttiin seurojen hyväksi, yhteensä  
46 000 €.

Muut tuotot olivat yhteensä 448 000 €, osuus  
tulorahoituksesta 26 % (2020: 396 000 €, 30 %). 

Yleisavustuksia liitto sai yhteensä 649 000 €, osuus 
tulorahoituksesta 37 % (2020: 399 000 €, 30 %). 
Avustuksista on edelleen siirretty seuroille 160 000 € 
opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaisesti 
(2020: 37 000 €).
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Kulut
Kokonaiskulut sisältävät seurojen erotuomarikuluja 
161 000 €, joiden osuus kokonaiskuluista oli yhteen-
sä 9 % (2020: 175 000 €, 14 %). Seuroilta edelleen 
laskutettavat erotuomarikulut laskivat, sillä osaa 
otteluista ei vallitsevien koronarajoitusten takia  
voitu järjestää. 

Henkilöstökulut olivat yhteensä 635 000 €, osuus 
kokonaiskuluista 36 % (2020: 573 000 €, 46 %).  
Liiton henkilöstökulut olivat 532 000 €, 30 %  
(2020: 460 000 €, 37 %) ja seuroilta edelleen  
laskutetut erotuomareiden palkkiot 103 000 €, 6 % 
(2020: 113 000 €, 9 %). 

Matkakulut olivat yhteensä 446 000 €, osuus koko-
naiskuluista 26 % (2020: 256 000 €, 20 %). Liiton 
matkakulut olivat 400 000 €, 23 % (2020: 210 000 €, 
16 %) ja seuroilta edelleen laskutetut 
erotuomareiden matkakulut 46 000 €, 3 %  
(2020: 46 000 €, 4 %). 

Ulkopuolisten palvelujen kulut olivat yhteensä  
246 000 €, osuus kokonaiskuluista 14 % (2020:  
167 000 €, 13 %). Liiton kulut olivat 234 000 €,  
13 % (2020: 159 000 €, 12 %) ja seuroilta edelleen 
laskutetut kulut 12 000 €, 1 % (2020: 8 000 €, 1 %). 

Muiden kulujen osuus kokonaiskuluista oli yhteensä 
428 000 €, osuus kokonaiskuluista 24 % (2020:  
263 000 €, 21 %). Muista kuluista kaikki olivat liiton 
kuluja ja ne sisältävät mm. seuroille edelleen siir- 
retyt avustukset 160 000 € (2020: 37 000 €) ja  
maajoukkueiden koronatestikulut 55 000 € (2020: 
14 000 €). 
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Toimijat 2021

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 (opintovapaalla 

31.7.2023 saakka)
 ● Koulutuspäällikkö Jaakko Horelli
 ● Talouspäällikkö Terhi Tuoma
 ● Naisten maajoukkue, päävalmentaja Tomas 

Westerlund
 ● Miesten maajoukkue, päävalmentaja Ola Lindgren
 ● Käsipallo Akatemia, päävalmentaja Björn 

Monnberg
 ● Käsipallo Akatemia, valmentaja Nils Kühr

Luottamus- ja toimihenkilöt

Liittohallitus 2021
 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 kymmenen 
(10) kertaa. Hallituksen sihteerinä on toiminut  
toiminnanjohtaja Päivi Mitrunen. 

Hallituksen jäsenten vastuualueet 
Jari Henttosen vastuualueet puheenjohtajuuden 
lisäksi ovat talous, strategia, sidosryhmät sekä  
miesten ja naisten maajoukkue. Henttonen on myös 
johtoryhmän jäsen.

Marcus Karstenin vastuualueita ovat nuorten  
maajoukkueet ja Käsipalloforum.

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

Dan Berglund on Kilpailuvaliokunnan jäsen.  
Vastuualueita 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 ja  
markkinoinnista, suhteista Olympiakomiteaan ja  
Opetusministeriöön. Peltoniemi on myös vara- 
puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen.

Jessica Ranta-aho on Nuorisovaliokunnan jäsen.

Johtoryhmä
Johtoryhmään kuuluvat Jari Henttonen (pj),  
Petri Heino, Petri Peltoniemi ja Päivi Mitrunen. 
Vastuualueisiin kuuluvat strategia, pitkän tähtäimen  
suunnittelu, budjetointi, toimintasuunnitelmat, 
tavoitteiden alustus yhdessä valiokuntien vastuullis-
ten kanssa sekä toiminnan mittarit.
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Liittokokoukset 
Varsinainen kevätliittokokous pidettiin 17.4.2021 
Teams-yhteydellä. Edustettuna oli 10 jäsenseuraa, 
jotka edustivat 59 ääntä.

Varsinainen syysliittokokous pidettiin 28.11.2021 
Urheilumuseossa, Helsingissä. Edustettuna oli  
21 jäsenseuraa, jotka edustivat 101 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 Court of Arbitration, välimies Pirjo Ojala
 ● EHF Nations Committee, varapuheenjohtaja  

Jari Henttonen
 ● EHF Competition Comission, jäsen, naisten 

kilpailut Päivi Mitrunen

Tilintarkastajat
 ● Joakim Rehn KHT, Revico Grant Thornton Oy
 ● Satu Peltonen KHT, Revico Grant Thornton Oy
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Jäsenseurat ja lisenssit 2021

Toimintavuoden päättyessä liittoon kuului 32 (32) jäsenseuraa. 

Lisenssipelaajia oli kauden 2020–2021 päättyessä 3 284 (3 963).  

Lisenssit jakautuivat seuraavasti:

Kategoriat Kausi
20/21 

Kausi
19/20 

Kausi
18/19

Miehet
20/21

Naiset
20/21

Aikuiset 603 729 739 378 225

A-juniorit 216 211 214 98 118

B-juniorit 303 321 331 152 151

C-juniorit 493 520 503 237 256

D-juniorit 570 613 614 276 294

E-juniorit 253 304 309 140 113

F-juniorit 127 251 279 46 81

Minit 49 274 290 24 25

Pikkuminit 17 30  32 9 8

Toimitsijat 350 396 399 230 120

7 vrk lisenssi 290 275 404 114 176

Muut 5 30 70 2 3

Kuukausilisenssi 8 9 14 3 5

Yhteensä kpl 3 284 3 963 4 198 2 136 1 827

 
Muutos -17,1 % (-5,6 %) johtuen koronan pahasti kurittamasta ja kesken päättyneestä kaudesta 2020 –2021.

Naisten osuus (1 575) kaikista lisensseistä (3 284) on 48,0 % (46,1 %). 
Miesten osuus (1 709) kaikista lisensseistä (3 284) on 52,0 % (53,9 %).
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Huippukäsipallo 2021

Vuoden 2021 aikana Suomen Käsipalloliitolla oli 
yhteensä kuusi maajoukkuetta: miehet, naiset,  
T02 ja P02 sekä T04 ja P04. 

Miesten maajoukkue 

 ● Päävalmentaja Ola Lindgren
 ● Valmentaja Teddy Nordling
 ● Maalivahtivalmentaja Vanja Radic
 ● Joukkueenjohtaja Marko Tulander
 ● Fysioterapeutti Lina Koskinen-Holmqvist
 ● Lääkäri Stefan von Knorring
 ● Tiedottaja TBR Media

Maajoukkue kokoontui tammikuun ensimmäisellä  
viikolla Kisakallioon leirille hiomaan kevään kuvioita.

EM2022-karsinnat jatkuivat  
keväällä 2021
Suomi kohtasi maaliskuussa ensin kotona ja heti 
perään vieraissa Sveitsin sekä huhtikuussa kotona  
Pohjois-Makedonian. Toukokuussa oli edessä kar-
sintojen viimeinen ottelu Tanskaa vastaan. Olym-
pialaisiin valmistautunut joukkue rökitti Suomen 
siipirikkoisen joukkueen maalein 46–24. Miesten 
maajoukkueen kovaa tavoitetta, EM-lopputurnaus-
paikka vuonna 2022, ei näin ollen saavutettu.

Toukokuussa heti kauden päätteeksi kokoonnuttiin 
vielä Kisakallioon testileirille.

Miesten maajoukkue sai marraskuussa järjestettä-
väkseen MM2023-karsintojen oman lohkonsa, johon 
kuului Suomen lisäksi Georgia, pitkästä aikaa kan-
sainvälisessä käsipallossa mukana ollut Iso-Britan-
nia sekä naapurimaa Viro. Suomi voitti karsinta-
lohkonsa ja selvisi maaliskuussa 2022 pelattavaan 
MM-karsintojen seuraavaan vaiheeseen yhdessä 
Viron kanssa.

Miesten maajoukkueen tulokset
 
EM2022-karsinta

 ● 11.3. Suomi – Sveitsi   19–32 
Energia Areena, Vantaa

 ● 14.3. Sveitsi – Suomi   32–30 
BBC Arena, Schaffhausen, Sveitsi

 ● 28.4. Suomi – Pohjois-Makedonia 22–27 
Cocks Areena, Riihimäki

 ● 2.5. Tanska – Suomi   46–24 
Ceres Park Arena, Aarhus, Tanska

MM2023-karsinta
 ● 5.11. Suomi – Viro    35–30 

Energia Areena, Vantaa
 ● 6.11. Suomi – Georgia    29–29 

Energia Areena, Vantaa
 ● 7.11. Iso-Britannia – Suomi    22–38 

Energia Areena, Vantaa

Turnauksen parhaana pelaajana palkittiin Saksan 
Bundesliigassa pelaava Benjamin Helander, joka teki 
kolmessa ottelussa yhteensä 23 maalia.

Naisten maajoukkue 

 ● Päävalmentaja Tomas Westerlund
 ● Valmentaja Ken Sirenius
 ● Maalivahtivalmentaja Vanja Radic
 ● Joukkueenjohtaja Katri Seppälä
 ● Fysioterapeutti Carolina Böckelman
 ● Lääkäri Stefan von Knorring
 ● Tiedottaja TBR Media

Naisten maajoukkue ei pystynyt pandemian takia 
leireilemään keväällä 2021 suunnitelmien mukaan, 
vaan joutui lähtemään melko kylmiltään Färsaarille 
pelaamaan EM-esikarsintoja Färsaaria ja Israelia vas-
taan. Joukkue voitti Israelin, mutta hävisi karsintojen 
avausottelun hienon taistelun jälkeen Färsaarille, joka 
varmisti voitollaan paikan varsinaisiin EM-karsintoihin.
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Joukkue leireili lokakuussa Kisakalliossa ja matkasi  
marraskuussa Espanjan Bilbaoon, jossa joukkue 
pelasi lupaavan kv-turnauksen hyytävän kylmissä 
halliolosuhteissa. 

Naisten maajoukkueen tulokset
 
EM2022-esikarsinta

 ● 4.6. Suomi – Färsaaret   19–21  
Torshavn, Färsaaret

 ● 5.6. Israel – Suomi   24–28 
Torshavn, Färsaaret

BILBAO, Basque-Country International  
Women’s cup

 ● 25.11. Suomi – Euskal Basque country 27–26 
Bilbao, Espanja

 ● 26.11. Suomi – Luxemburg   18 –30 
Bilbao, Espanja

 ● 27.11. Suomi – Argentiina   24 –25 
Bilbao, Espanja

Nuorten maajoukkueet
Kisakalliossa järjestettiin kaksi nuorten  
maajoukkueiden suurleiriä:

 ● 2.–5.1. 
 ● 9.–13.6. 

Poikien maajoukkue MU20 (P02)

 ● Vastuuvalmentaja Toni Kallio
 ● Valmentaja  Beatrix Nagy
 ● Fysioterapeutti Jarno Keskinen
 ● Joukkueenjohtaja Tuomas Laine

MU20-maajoukkue osallistui tammikuun ja kesä-
kuun suurleireille Kisakalliossa tähtäimenä elokuun 
EHF Championship -turnaus. Joukkueella oli turnauk-
seen valmistava leiritys Turussa kisoja edeltävän 
viikonloppuna. 

EHF Championship -turnaus järjestettiin Bulgarian 
Varnassa 16.–22.8. Suomi sijoittui yhdeksän maan 
turnauksessa kuudennelle sijalle, voittaen neljästä 
pelatusta ottelusta yhden.

EHF CHAMPIONSHIP 2021 BULGARIA

Preliminary Round
 ● 16.8. Valko-Venäjä – Suomi   30–20
 ● 17.8. Suomi – Slovakia    23–25
 ● 19.8. Suomi – Liettua   34–25 

Placement Match 5/6
 ● 22.8. Suomi – Liettua    23–26

Turnauksesta MU20 EHF Euro-tasolle nousi  
Färsaaret, joka voitti finaalissa Suomen lohkossa 
pelanneen Valko-Venäjän 31-30. 

Tyttöjen maajoukkue WU19 (T02)

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

WU19-maajoukkue osallistui suurleirille tammikuussa  
ja kesäkuussa Kisakalliossa tähtäimenä heinäkuun 
WU19 EHF Championship -turnaus Skopjessa, Pohjois- 
Makedoniassa. Joukkueella oli suurleirien lisäksi  
vielä heinäkuussa turnaukseen valmistava leiritys 
Kisakalliossa. 

Joukkueen loppusijoitus oli turnauksen 7/9. Turnauk-
sesta nousi EHF Euro-tasolle Hollanti, joka voitti 
finaalissa Puolan luvuin 26–23.
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EHF CHAMPIONSHIP 2021 POHJOIS-MAKEDONIA

Preliminary Round
 ● 10.7. Puola – Suomi   34–23
 ● 12.7. Suomi – Islanti   27–30
 ● 15.7. Valko-Venäjä – Suomi   32–17

Cross Matches, sijat 5–8
 ● 17.8. Pohjois-Makedonia – Suomi  31–25

Placement Match, sijat 7/8
 ● 22.8. Kosovo – Suomi    26–39 

Tyttöjen maajoukkue WU 17 (T04) 

 ● Vastuuvalmentaja   Sam Kihlstedt
 ● Apuvalmentaja   Ken Sirenius
 ● Maalivahtivalmentaja   Vanja Radic
 ● Fysioterapeutti   Carolina   

  Böckelman
 ● Joukkueenjohtaja   Sini Forsblom

WU17-maajoukkue osallistui suurleirille tammikuus-
sa ja kesäkuussa Kisakalliossa tähtäimenä elokuun 
WU17 EHF Championship -turnaus Liettuassa.  
Joukkueella oli suurleirien lisäksi vielä turnaukseen 
valmistava leiritys heinäkuussa Kisakalliossa. 

Liettuan Championship -turnaus saatiin haastavassa 
pandemiatilanteessa pelattua aikataulun mukaisesti.  
Joukkue sijoittui alkulohkossaan kolmanneksi kahdel-
la voitolla ja kahdella häviöllä. Joukkue hävisi kum-
matkin sijoitusottelunsa, loppusijoitus oli turnauksen 
8/10. Turnauksesta nousi EHF Euro-tasolle Pohjois- 
Makedonia, joka voitti finaalissa Islannin maalilla 
26–27.

EHF CHAMPIONSHIP 2021 LIETTUA

Preliminary Round
 ● 7.8. Suomi – Liettua   30–27
 ● 9.8. Suomi – Kosovo   44–10
 ● 12.8. Pohjois-Makedonia – Suomi 21–20

Cross Matches, sijat 5–8
 ● 14.8. Suomi – Valko-Venäjä    20–30

Placement Match, sijat 5–8
 ● 15.8. Suomi – Turkki   20–25

Poikien maajoukkue MU17 (P04) 

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

Kauan odotettu kisatapahtuma, heinäkuussa 2021 
pelattava European Open, peruttiin huhtikuussa  
pandemian takia.

MU17-maajoukkue osallistui Suurleireille sekä leireili 
touko- ja joulukuussa Kisakalliossa. 

Leiritysten lisäksi joukkue pelasi joulukuussa harjoi-
tusturnauksen Lokerenissa, Belgiassa. Neljän maan 
turnaukseen osallistui isäntämaa Belgian lisäksi  
Luxemburg, Liettua ja Suomi. Turnauksesta kotiin 
tuomisina oli kaksi voittoa ja yksi niukka maalin 
tappio.
 
NELJÄN MAAN TURNAUS, BELGIA

 ● 21.12. Belgia – Suomi   16–34 
 ● 22.12. Luxemburg – Suomi   19–25  
 ● 23.12. Suomi – Liettua   27–28  
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Huipputason seurakäsipallo 2021

Miesten SM-liiga ja naisten SM-sarja pystyt-
tiin pelaamaan kaudella 2020-2021 loppuun saak-
ka, vaikka koronapandemia varjostikin kautta. SM-lii-
gan ylempää jatkosarjaa päätettiin lyhentää kahteen 
kierrokseen kolmen kierroksen sijasta, koska yleisöä 
ei keväällä saanut ottaa paikalle. Tämä antoi myös  
joustoa aikatauluihin mahdollisten karanteenien ja 
ottelusiirtojen varalta. 
 
SM-liigan runkosarjasta jäi pelaamatta kuusi HC  
Tallinnin ottelua, koska matkustaminen Suomen ja 
Viron välillä oli tiukasti rajoitettua ja koronatilanne 
paheni juuri silloin, kun viimeisiä runkosarjan pelejä  
olisi pitänyt pelata. Näin ollen runkosarjan sijoituk-
set ratkaistiin pistekeskiarvolla. SM-liigan jatkosarjat 
ja pudotuspelit sekä naisten että miesten SM-sarjas-
sa saatiin pelattua suunnitelmien mukaan loppuun 
saakka.
 
Miesten SM-liigassa mestaruuden voitti Riihimäen  
Cocks, joka voitti finaaleissa Dickenin puhtaasti 
3–0. Mestaruus oli käytännössä Cocksille kahdeksas 
peräkkäinen, koska edellisellä kaudella mestaruus jäi 
jakamatta koronan keskeytettyä kaikki sarjat. Cocks 
oli koko kevään vakuuttava eikä hävinnyt jatkosarjas-
sa ja pudotuspeleissä peliäkään. Vielä runkosarjassa 
Dicken onnistui voittamaan Cocksin kahdesti. Prons-
siottelussa kohtasivat BK-46 ja GrIFK. Ensimmäisen 
ottelun tasapelin (27–27) jälkeen BK-46 kaatoi  
GrIFK:n kotonaan maalien 33–27 ja juhli näin prons- 
sia yhteismaalein 60–54.
 
Naisten SM-sarjassa kärkikaksikko Dicken ja HIFK 
pelasivat vielä runkosarjassa ristiin ja HIFK vei runko-
sarjan voiton yhden pisteen turvin. Dicken oli kuiten-
kin vahvempi keväällä ja voitti HIFK:n finaaleissa otte-
luvoitoin 3–0 vieden mestaruuden. Pronssiottelussa 
GrIFK löi KyIF:n yhteismaalein 50–46. KyIF taisteli  
jälkimmäisessä ottelussa vierasvoiton 24–22, mutta 
GrIFK:n ensimmäisestä ottelusta hankkima etumatka 
piti ja pronssimitalit ripustettiin heidän kaulaansa.

Kauden 2021–2022 aloitti miesten SM-liigassa  
8 joukkuetta. Naisten SM-sarjaan ilmoittautui  
7 joukkuetta, mutta Atlas vetäytyi sarjasta juuri 
ennen kauden alkua, joten sarja aloitettiin 6 jouk- 
kueella. SM-liigassa oli mukana toista kertaa joukkue 
ulkomailta, kun virolainen HC Tallinn aloitti toisen 
peräkkäisen kautensa SM-liigassa. HC Tallinn osallis-
tui sovitusti vain runkosarjavaiheeseen.
 
Suomen Cupin mestaruudet ratkaistiin helmikuussa. 
Ylen televisioimissa finaaleissa BK-46 voitti Dickenin 
miesten finaalissa maalein 34–25. Naisten finaali oli 
erittäin tiukka ja siinä Dicken oli HIFK:ta parempi  
vasta jatkoajan jälkeen maalein 20–19.
 
Euroopan Cupeihin syksyllä 2021 ilmoittautuivat 
miehissä Cocks ja BK-46 sekä naisissa Dicken.  
Cocks oli edelliskauden suomenmestarina oikeutettu 
paikkaan EHF European Leaguessa. Cocksin  
ranking-pisteet riittivät suoraan paikkaan kilpailun  
lohkovaiheessa, mikä takasi Cocksille vähintään kym-
menen kovaa euro-ottelua kaudella 2021–2022. 
Otteluista kuusi oli ohjelmassa syksyllä 2021. Cocks 
taisteli hienosti ja hävisi mm. Benficalle kotikentäl-
lään vain viidellä maalilla 32–37.  
 
BK-46 joutui vetäytymään tiukkojen koronarajoitus-
ten johdosta EHF European Cupissa. BK-46 olisi  
kohdannut cupin 2. kierroksella SGAU-Saratovin 
Venäjältä. 
 
Dicken oli mukana naisten EHF European Cupissa. 
Dickenin kohtasi Cupin toisella kierroksella italialai-
sen SSV Brixen Südtirolin. Kaksiosaisessa ottelu- 
sarjassa italialaiset olivat parempia molemmissa  
otteluissa ja veivät ottelusarjan yhteislukemin 
63–49.
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Vuoden valinnat 2021 

Vuoden 2021 käsipalloilija
Vuoden 2021 käsipalloilijaksi urheilutoimittajat 
äänestivät Skuru IK:ssa Ruotsin mestaruuden  
voittaneen Ellen Voutilaisen.

Miesten SM-liiga All Stars 2020–2021
 ● MV: Giedrius Morkunas Cocks
 ● K6: Tadas Stankevicius Dicken
 ● O6: Sebastian Säkkinen BK-46
 ● V6: Teemu Tamminen Cocks
 ● K9: Jac Karlsson BK-46
 ● O9: Vitalie Nenita Cocks
 ● V9: Max Granlund Dicken

Naisten SM-sarja All Stars 2020–2021
 ● MV: Kira Itkonen Dicken
 ● K6: Ella Holopainen HIFK
 ● O6: Linnea Harms GrIFK
 ● V6: Petra Gostowski HIFK
 ● K9: Johanna Hilli GrIFK
 ● O9: Madeleine Lindholm SIF
 ● V9: Malena Heikkinen Dicken

Vuoden käsipalloteko: 
Koko käsipalloyhteisön vastuullinen ja lajia edistävä 
toiminta koronapandemian varjossa.

SM-sarja ja SM-liiga saatiin pelattua suunnitellusti 
loppuun joukkueiden vastuullisen toiminnan ansios-
ta. Koronapandemia ja sen tuomat rajoitukset vai-
keuttivat kaikkea käsipallotoimintaa aikuisista pie-
nimpiin junioreihin, mutta seurat jatkoivat sitkeästi  
ja vastuullisesti toimintaansa rajoitusten puitteissa.
 

Pyyteettömän työn palkinto: 
Jari Henttonen
Liiton pitkäaikainen, syksyllä 2021 väistyvä puheen-
johtaja, jonka kädenjälki näkyy vahvasti liiton toi-
minnassa. Henttonen on itseään säästämättä edis-
tänyt käsipallon lajikulttuurin kehittämistä niin 
kotimaassa kuin kansainvälisillä kentillä. Henttonen 
valittiin Euroopan liiton EHF:n Nations Committeen 
varapuheenjohtajaksi.
 
Vuoden pelaaja, naiset,  
Katja Nyberg -palkinto: 
Ella Holopainen HIFK

Vuoden pelaaja, miehet,  
Mikael Källman -palkinto: 
Max Granlund Dicken

‘Katso kaikki vuoden 
valinnat 2020-2021:
https://finnhandball.net/
tiedotteet/kasipallon-
vuoden-valinnat-2020-21/#_
blank
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KOULUTUS
& KEHITYS



Koulutustoiminta 2021

Uusia valmentajia
Kuten vuosi 2020, myös vuosi 2021 oli haastava val-
mentajakoulutukselle, sillä koronapandemiasta johtu-
vien kokoontumisrajoitusten takia kurssien järjestä-
minen vaati erityisjärjestelyjä.

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

Syksyllä 2021 järjestettiin valmentajan starttikoulu-
tus webinaarina sekä kaksi lasten ja nuorten valmen-
nuksen webinaaria, aiheena uudet opetusmetodit 
sekä loukkaantumista ennaltaehkäisevä harjoittelu. 
Myös TASO I ja II-valmentajia valmistui. 

Ruotsin TS3-koulutuksesta valmistui kesällä kolme 
valmentajaa: Aku Kuusisto, Christian Lindblad  
sekä Jan Hagman. Sam Kihlstedtin ja Andreas 
Rönnbergin valmistumiset siirtyivät koronan takia 
tammikuulle 2022.

Vuoden 2021 aikana Suomen Käsipalloliiton sekä Ruotsin Käsipalloliiton koulutuksista valmistui yhteensä  
65 valmentajaa. Tämän lisäksi 17 valmentajaa osallistui Lasten ja nuorten monipuolisen harjoittelun -webinaariin. 

    2021 2020

Lasten ja nuorten 
monipuolinen harjoittelu -webinaari

Miehet 7 –

Naiset 10 –

Startti
Miehet 11 19

Naiset 9 21

TS 1
Miehet 18 6

Naiset 8 10

TS 2
Miehet 11 0

Naiset 5 0

TS 3
Miehet 3 0

Naiset 0 0

Master Coach
Miehet 0 3

Naiset 0 0

 Yhteensä 82 59
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Sähköinen oppimisalusta
Suomen Käsipalloliitto on saanut Euroopan Käsipallo-
liitolta valmentajakoulutuksen sähköisen oppimis- 
alustan kehittämiseen S.M.A.R.T-kehittämistuen.  
Tukisumma on vuositasolla 15 000 euroa ja projek-
ti on kolmevuotinen. Vuosi 2021 oli projektin kolmas 
vuosi.
 
Valmentajakoulutuksen materiaalia työstetään säh-
köiseen Vuolearning-oppimisalustaan, ja tulevaisuu-
dessa kaikki valmentajakoulutukset pidetään uuden 
oppimisalustan avustuksella. Oppimisalustalle siirre-
tään myös erotuomarikoulutus, urheilijanpolku 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. 
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Seuratoiminnan kehittäminen 2021

Tähtiseura-ohjelma 
Suomen Käsipalloliiton 
seurakehittämisen runkona 
on Tähtiseura-ohjelma,  
joka on Olympiakomitean  
ja lajiliittojen kehittämä 
seuratoiminnan laatuohjel-
ma. Tähtiseura-ohjelmassa 
seuran toimintaa voidaan 
kehittää lasten ja nuorten 
sekä aikuisten harraste-  
sekä huippu-urheilutoi-
minnan laatutekijöiden 
mukaan. Käsipalloliiton jäsenseurat ovat voineet 
jo aiemmin suorittaa Tähtimerkin lasten ja nuorten 
sekä aikuisten harrasteosioissa. Vuoden 2021 aikana 
liitto sai valmiiksi laatutekijät myös huippu-urheilun 
osa-alueelta ensimmäisenä palloilulajiliittona. 
 

Huippu-urheilun osa-alueen kehittäminen aloitettiin  
jo vuonna 2019, ja työ saatiin valmiiksi toiminta-
vuoden 2021 lopussa. Huippu-urheilun laatutekijöi-
tä kehitettiin eteenpäin seuratapaamisissa, eri valio-
kunnissa sekä yhteistyössä muiden huippu-urheilun 
laatutekijöitä kehittävien lajiliittojen ja Olympiakomi-
tean kanssa.
 
Toimintavuoteen 2021 ei sattunut tähtiseura-audi-
tointeja, mutta kaksi uutta seuraa työsti omaa  
tähtiseurapolkuaan. Käsipalloliitossa on neljä tähti- 
seuraa, jotka ovat suorittaneet lasten ja nuorten  
osa-alueen Tähtimerkin: Porvoon Akilles, Sjundeå IF, 
Dicken sekä Riihimäen Cocks. Näistä Dicken ja Cocks 
ovat suorittaneet lisäksi aikuisten harrastetoiminnan 
Tähtimerkin.

Käsipalloforum
Käsipalloforum jouduttiin jo toistamiseen peruutta-
maan syksyltä koronapandemian takia.

Olympiakomiteayhteistyö 2021

Käsipallo on mukana Olympiakomitean joukkuepal-
loilulajien kehitystyössä. Käsipallo sai vuonna 2021 
Olympiakomitean tehostamistukea sekä Nuorten 
Olympiavalmentajien (NOV) tuen. Tuki on kohdistettu 
Helsingin Käsipallo Akatemian valmennukseen. 
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NUORET



Nuorisokäsipallo 2021

Nuorten sarjat
Juniorisarjoja alettiin pelata kaudella 2020–2021 
sekä tytöissä että pojissa A-junioreista F-junioreihin.  
Koronapandemian seurauksena kaikki sarjat jou-
duttiin keskeyttämään eikä keväällä 2021 pelattu 
yhtään juniorisarjojen ottelua. Osaa sarjoista ei saatu 
kunnolla edes käynnistettyä.

Sijoitukset jäivät ratkaisematta ja B–C-ikäisten Final 
Four -lopputurnaukset pelaamatta. Mitaleita ei jaettu 
missään sarjassa, mutta pelit ja keskeytyshetken  
sarjatilanne arkistoitiin historian kirjoihin. 

Kaudelle 2021–2022 Final Four -turnaukset päätettiin 
jakaa hajautetusti siten, että tyttöjen ja poikien tur-
naukset pelataan eri paikoissa. Näin pyrittiin madalta-
maan riskiä siitä, että turnaus jäisi pelaamatta esimer-
kiksi tiukentuneiden kokoontumisrajoitusten vuoksi.
 
Haastajasarjojen suosio on kasvanut vuosi vuodelta, 
mutta nyt pandemia vaikutti juniorijoukkuemääriin. 
Kauden 2021–2022 starttasi 204 joukkuetta, kun 
taas edellisen keskeytyneen kauden 2020–21 aloitti 
ennätysmäärä 234 juniorijoukkuetta.
 
Seurat ovat järjestäneet runsaasti turnauksia eten-
kin junioreille. Nämä ovat olleet suosittuja tapahtu-
mia, mutta korona esti turnaukset käytännössä lähes 
koko toimintavuoden ajan yksittäisiä poikkeuksia 
lukuun ottamatta. 
 

Liitto suunnitteli yhdessä seurojen kanssa kauden 
2021–2022 siten, että seurojen turnaukset mahtui-
sivat vaivattomasti sarjapelien väliin. Syksyllä 2021 
seurojen turnaukset onnistuttiinkin järjestämään 
hyvin suunnitelmien mukaan.

Yläkoululeiritys
Tyttöjen ja poikien suositut yläkoululeiritykset jat-
kuivat alkuvuodesta tammikuussa hyvässä yhteis-
työssä 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 laji-
liitot. Yläkoululeirien tavoitteena on auttaa huipulle 
pyrkiviä urheilijoita ja tukea heidän opiskeluaan.

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

Keväällä 2021 leirityksiin osallistuivat pojat ja tytöt 
ikäluokista 2005 sekä 2006/2007. Syksystä muka-
na olivat pojat ja tytöt ikäluokista yläkouluikäiset 
2006/2007 sekä 2008 syntyneet nuoret.

‘Kurkista arkistoon 
kaudelle 2020–2021: 
https://tulospalvelu.
finnhandball.net/taso/
vanhat.php?&sivu=2020
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Vuonna 2021 yläkoululeiritys toimintamallia jatket-
tiin myös 2. asteen opiskelijoille, jolloin leiritysmalliin 
tuli mukaan myös 2004 syntyneet nuoret. Leiritys-
malli ulottuu nyt siis aina 2. asteen toiseen vuosi-
luokkaan. Leiritysmallin jatkamiseen 2. asteen opis-
kelijoille päädyttiin yhdessä Kisakallion kanssa, jotta 
nuoren urheilijan kasvamista pystytään tukemaan 
Kisakallion asiantuntijoiden johdolla aikaisempaa 
pidempään. 

Koulukäsipallo
Koulukäsipallossa pelataan kuudessa eri sarjassa, 
kun sekä tytöille että pojille on tarjolla alakoulujen 
(5–6 luokat), yläkoulujen (7–10 luokat) sekä  
2. asteen sarjat. 
 
Kaudella 2020–2021 koulukäsipalloa ei pystytty 
järjestämään koronarajoituksista johtuen. Syksyllä  
2021 koulukäsipalloon ilmoittautui 47 joukkuetta,  
joista poikien sarjoihin 25 ja tyttöjen sarjoihin 22. 
Pelien aloittaminen jouduttiin siirtämään kevään 
2022 puolelle pandemian jälleen kiihdyttyä.  
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Helsingin Käsipallo Akatemia

Helsingin Käsipallo Akatemian valmennus on 
yhdistetty toisen asteen opiskeluun. Toisella 
asteella urheilun ja opiskelun yhdistämisen 
perustana Suomessa toimii 15 urheilulukiota ja 
15 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, joiden 
tehtävänä on tarjota urheilusta motivoituneille 
nuorille ympäristö, jossa opiskelu on mahdollista 
yhdistää tavoitteelliseen 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 
oppilaitoksilla ei ole urheiluvalmennuksen valta- 
kunnallista erityistehtävää, vaan urheiluvalmennus 
on järjestetty koulun ylläpitäjän omalla päätöksellä.

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.  
Koronavuosi on tuonut haasteita myös akatemia-
nuorten harjoitteluun.

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

Akatemia toimii tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyö 
koulujen (Mäkelänrinteen Lukio, Brändö Gymnasium, 
Prakticum ja Stadin Ammattiopisto) toimii saumatto-
masti. Harjoittelupaikkoja ovat Arcada Halli, Kumpu-
lan liikuntakeskus sekä Vallila Crossfit. 

‘#where there is a will,  
       there is a way 
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Turun Seudun Urheiluakatemia  
ja PIF-akatemia
Turun Seudun Urheiluakatemiassa (TSUA) toimi  
käsipalloilijoiden valmennusryhmä, jota veti Aku 
Kuusisto. Ryhmän mukana harjoitteli 24 urheilijaa. 
Paraisilla toimivassa Pargas IF:n PIF-akatemiassa oli 
mukana nuoria urheilijoita seitsemästä eri lajista.

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

Urheilukoulu
Puolustusvoimien urheilukoulun talvilajien saapumis- 
erässä keväällä aloitti 3 urheilijaa. Urheilukouluun 
otetaan sisään vain lajin huiput, periaatteella lajin 
huiput muiden lajien huippujen kanssa.  

School Tour lukuina 2021 2020 2019 2018

Liiton taloudellinen panostus (€) 21 000 56 000 19 500 16 500

School Touria tekevät seurat 16 16 16 12

Vieraillut koulut 91 110 160 114

Osallistuneita oppilaita 13 000 12 500 22 000 12 500

Uusia pelaajia käynyt harjoituksissa 145* 372* 133 347

Uusia pelaajia aloittanut käsipallon 113* 254* 100* 224

* Tilastointi perustuu seurojen itsearviointiin. 

School Tour 2021 

Brita Maria Renlund -säätiön tukema lasten ja nuorten 
käsipallorekrytointiohjelma School Tour toteutettiin jo 
12. kerran. School Tour on liiton tärkein työkalu lajin 
levittämisessä ja pelaajarekrytoinnissa sekä seurojen 
pelaajarekrytoinnin tukemisessa.

Seurojen School Tour -managerit ja -assistentit kävivät 
kouluissa esittelemässä käsipalloa alakoululaisille sekä 
toisinaan myös yläkoululaisille liiton tarjoaman konsep-
tin ja taloudellisen tuen avulla. School Tour mahdollisti 
myös pienimuotoiset turnaukset koulujen välillä.

Vuonna 2021 School Tourin järjestäminen oli erittäin 
haastavaa kuten vuonna 2020. Koulut osittain sulkivat 
ovensa seurakäynneiltä pandemiasta johtuen.

School Touria oli toteuttamassa 16 (16) seuraa.  
School Tour tavoitti 91 (110) koulua ja 13 000  
(12 500) oppilasta. 
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Aikuisten harrastekäsipallo 2021

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

Kaudella 2020–2021 senioreiden ja erityisryhmien 
turnaukset jouduttiin perumaan koronapandemian 
seurauksena toista kautta peräkkäin.
 
Miesten harrastesarjaan eli 3. divisioonaan osallis-
tui kaudella 2020–2021 yhteensä 6 (4) joukkuetta. 
Naisten harrastesarjaan eli 2. divisioonaan osallistui 
7 (10) joukkuetta.
 
Harrastesarjoille kävi kuten muillekin sarjoille  
eli ne jouduttiin keskeyttämään koko kevääksi  
eikä niitä voitu pelata loppuun.
 
Kahdeksan kertaa järjestetty mielenterveys- 
kuntoutujien SM-turnaus jäi niin ikään toista  
kertaa pelaamatta.
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Kansalliset kilpailut 2021

Kauden 2020–2021 aikana ehdittiin pelata 900  
(1 950) ottelua, joista noin 550 (1 500) oli juniorei-
den otteluita ja noin 350 (450) aikuisten otteluita. 
Ottelumäärän lasku johtui siitä, että kausi keskeytyi  
koronapandemian vuoksi lähes kaikissa sarjoissa 
koko kevätkauden ajaksi. Ennen koronapandemiaa 
otteluita pelattiin vuosittain yli 2 500.
 
Sarjat aloitti yhteensä 288 (285) joukkuetta: 30 (30) 
miesten joukkuetta, 24 (28) naisten joukkuetta ja 
234 (227) juniorijoukkuetta. Junioreista 114 (112) 
oli poikien ja 120 (115) tyttöjen joukkueita. Seniori-
sarjat jäivät toista kautta peräkkäin pelaamatta. 
 
Miesten SM-liigan yleisökeskiarvo 55 (306) kaudella  
2020–2021 on todella alhainen, mutta se johtui 
kovista koronarajoituksista. Koko kevät jouduttiin 
pelaamaan ilman yleisöä. Naisten SM-sarjan keski- 
arvo oli 25 (140) vastaavista syistä johtuen.

 Yhteensä katsojia kaudella 2020–2021 oli naisten 
SM-sarjassa 1 834 (8 411) ja miesten SM-liigassa  
4 938 (22 066). Yhteensä katsojaluku oli 6 772  
(30 477).
 
Sjundeå IF:n järjestämä ja perinteisesti kauden päät-
tävä Sjundeå Cup jäi pelaamatta toista kertaa peräk-
käin keväällä 2021. Koronapandemian aiheuttamat 
rajoitukset tekivät järjestämisen mahdottomaksi,  
vaikka ajankohdan siirtoakin harkittiin. Turnauk-
seen on osallistunut vuosittain noin 3 000 pelaa-
jaa ja siellä on ratkottu A–C-junioreiden Suomen 
ulkokenttämestaruudet.

MM-kisat 2021 

Käsipallon maailmanmestaruuksista pelataan aina 
parittomina vuosina.

Miesten MM-kisat järjestettiin keskellä koronakuri-
musta tammikuussa Egyptissä. Mukana piti olla 36 
maata, mutta koronan takia USA ja Tšekki joutuivat 
perumaan osallistumisensa viime metreillä.

Maailmanmestaruuden vei nimiinsä Tanska, joka  
voitti Kairossa pelatussa finaalissa Ruotsin maalein  
26–24. Pronssia vei Espanja, joka kaatoi Ranskan 
maalein 35–29.
 
Naisten MM-kisat järjestettiin joulukuussa Espan- 
jassa. Granollerssissa pelatussa finaalissa Norja  
voitti uskomattoman kirin jälkeen Ranskan luvuin 
22–29. Pronssia vei Tanska, joka kaatoi Espanjan 
maalein 35–28. 
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Valiokunnat 2021

Valioerotuomareille pidettiin kauden aloitusleiri  
testeineen elokuussa Kisakalliossa. 

Suomen käsipalloerotuomarit — Handbolls- 
domarna i Finland ry eli "Erotuomarikerho"  
järjesti alue-erotuomareiden jatko- ja peruskou-
lutuksen yhdessä erotuomarivaliokunnan kanssa. 
Alue-erotuomareiden jatkokurssi pidettiin Karjaalla  
Aktia Cupin yhteydessä. Tuomareille, jotka eivät 
päässeet Karjaan koulutukseen, järjestettiin koulu-
tusta verkkokurssin muodossa. 
  
Erotuomarikerho vastaa myös B-ikäisten sääntökou-
lutuksesta. Koulutuksia järjestettiin Turussa, pääkau-
punkiseudulla sekä Porvoossa. Lisäksi erotuomarei-
den roolista ja perussäännöistä käytiin kertomassa 
Akilleksen järjestämällä kesäleirillä.  
 
Vuoden vaihtumisen jälkeen koulutuksien järjestämi-
sestä otti vastuun Erotuomarivaliokunta.

Liiton kilpailutoiminnassa on mukana 95 (89)  
erotuomaria: 54 (58) miestä ja 41 (31) naista.

Eri toimijoiden määrät vuoden lopussa 2021
 ● alue-erotuomarit     74 (65)
 ● liittoerotuomarit     5 (8)
 ● valioerotuomarit     17 (16)
 ● toimitsijat 4 (3)
 ● delegaatit  5 (5)

Yhteensä            105 (97)

Kansainvälisesti kausi 2021 oli rikkonainen korona-
pandemian takia. Kansainväliset erotuomarit ja  
tarkkailijamme saivat tehtäviä naisten Champions 
Liigassa, maaotteluissa ja Euroopan liiton cupeissa 
sekä kesän nuorten EM-turnauksissa.

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

Vuonna 2021 nimettiin 56 uutta Käsipallosankaria 
(25 naista ja 31 miestä) sekä myönnettiin kuusi  
Käsipalloliiton kultaista ja 12 hopeista ansiomerkkiä 
sekä 2 pronssista plakettia.

Uudet Käsipallosankarit kokoontuivat marraskuussa  
miesten MM-karsintaturnauksen aikana Energia 
Areenalle. 

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
 ● Mikael Lindroos
 ● Fredrik Udd

Erotuomaripäällikkö: Roger Sjölund

Erotuomarivaliokunta vastaa erotuomariston, tark-
kailijoiden ja toimitsijoiden nimeämisestä liiton kil-
pailuihin. Valiokunta ehdottaa kansainväliset ero-
tuomarit ja tarkkailijat liittohallitukselle sekä vastaa 
erotuomariston kehittämisestä kaikilla tasoilla. 
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Kansainväliset EHF-erotuomarit 2021
 ● Mikael Lindroos & Jan-Erik Leandersson  

(kv-ura päättyi keväällä 2021)
 ● Miro Korja & Christopher Metsämäki
 ● Sami Kinnari & Johan Skogberg

Kansainväliset tarkkailijat 2021
 ● Mona Förström
 ● Päivi Mitrunen
 ● Fredrik Udd

Pohjoismaista erotuomarikokousta ei pandemian 
takia pidetty vuonna 2021.

Kilpailuvaliokunta
 ● Taneli Tiilikainen (pj)
 ● Dan Berglund
 ● Annika Helin-Pohjola
 ● Juhani Kantee 14.10.2021 alkaen
 ● Thomas Lindström
 ● Ken Sirenius 15.6.2021 saakka
 ● Roger Sjölund
 ● Camilla Vaahtoranta 21.6.2021 alkaen

Kilpailuvaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa  
toimintavuoden aikana. Valiokunta keskittyi  
A-junioreiden ja aikuisten sarjatoiminnan kehittä- 
miseen sekä teki sääntömuutosesityksiä.  

Koronapandemian tuomat haasteet työllistivät  
kilpailuvaliokuntaa toimintavuoden aikana.

Suomen Käsipalloliitto ry Vuosikertomus 202133



Valmennusvaliokunta
 ● Ken Sirenius, valmennuspäällikkö (pj) 
 ● Jaakko Horelli, U18 + 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

Valmennusvaliokunta kokoontui Teams-yhteydellä.

Kurinpitovaliokunta
Kevätliittokokous 2021 valitsi seuraavat henkilöt 
valiokuntaan:

 ● Tapani Norros (pj)
 ● Linda Cainberg
 ● Laura Sairanen
 ● Fredrik Udd
 ● Jorma Vartia

Valiokunnan toimikausi on 1.7.2021–30.6.2022.

Kevätliittokokous valitsi Kurinpitopäälliköksi uudelle 
toimikaudelle Heidi Kullbergin. Hänen toimikautensa 
on 1.7.2021–30.6.2022.

Vuoden aikana esiin nousi kolme kurinpitotapausta,  
joista kahdessa päätöksen teki toimivaltansa mukai-
sesti kurinpitopäällikkö, yhdessä kurinpitovaliokunta.  
Yhdessä tapauksessa kurinpitovaliokunta kumosi  
valituksen jälkeen pelaajalle annetun ottelurangais- 
tuksen.

Lisäksi valiokunta antoi pyydettäessä lausuntoja  
liiton eri säännöistä ja niiden tulkinnoista.

Nuorisovaliokunta
 ● Jaakko Horelli (pj)
 ● Cai Granfors
 ● Ron Liljendal
 ● Jessica Ranta-aho
 ● Taneli Tiilikainen

Nuorisovaliokunta kokoontui viisi kertaa toiminta-
vuoden aikana. Valiokunta keskittyi B- ja sitä nuo-
rempien junioreiden sarjojen kehittämiseen. Suurim-
pana asiana nuorisovaliokunta päivitti suomalaisen 
käsipalloilijan urapolun, joka sisältää tulevaisuudessa  
sekä kilpa- että harrastepolun. Nuorisovaliokunta 
on käsitellyt kokouksissaan myös poikkeusluvat ja 
School Tourin hakemukset.
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Suomen Käsipalloliitto ry
Valimotie 10

00380 Helsinki
www.finnhandball.net

KÄSIPALLO on  
maailman vauhdikkain ja  

monipuolisin pallopeli

Suomen Käsipalloliiton tavoitteena on  
huolehtia lajin jatkuvuudesta sekä lisätä lajin tunnettuutta 

Suomessa. Viemme suomalaista huippukäsipalloa maailmalle  
ja panostamme nuorisoon käsipallon tulevaisuutta ajatellen. 

Pandemian jälkeen meillä on haastava tehtävä saada liikunnan 
ja urheilun jättäneet lapset ja nuoret takaisin lajin pariin.

Teemme töitä sen eteen, että saamme mukaan niin uusia kuin 
lajin parista pudonneita käsipalloilijoita sekä haluamme  

vahvistaa lajin parissa pysymistä. Kehitämme myös harraste-
käsipalloa, jotta käsipallo olisi lajina jokaisen saavutettavissa. 

Toimintamme kiteytyy kolmeen sanaan:  
huipulle, harrastaen ja intohimolla.

@finnhandball 
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