
Suomen Käsipalloliitto jatkaa yhteistyötä Solidsportin kanssa

Suomen Käsipalloliiton toiminnanjohtaja Päivi Mitrunen ja Solidsportin maajohtaja Sauli Silvonen sopimassa
yhteistyön jatkumisesta

Suomen Käsipalloliitto on vuodesta 2019 lähtien tehnyt määrätietoista työtä
rakentaakseen alustan käsipallon suorille lähetyksille yhteistyössä seurojen,
joukkueiden ja Solidsportin kanssa. Yhteistyön kehittäminen seuraavalle tasolle
jatkuu uuden kolmevuotisen jatkosopimuksen merkeissä.

Projekti käynnistyi Ruotsissa alkaneen lajiyhteistyön jalanjäljissä vuonna 2019, kun
Suomessa nähtiin yhteistyön menestys Pohjanlahden toisella puolella. Vakuuttuneina
potentiaalista aloitettiin yhteistyö Suomen Käsipalloliiton ja Soldisportin kanssa.

“Ei ole epäilystäkään siitä, että suurin syy Solidsportin valintaan striimauskumppaniksemme
vuonna 2019 oli Ruotsin Käsipalloliitolta saamamme hyvä palaute. Heidän palautteensa
perusteella oli varsin selvää, että yhteistyö Solidsportin kanssa olisi meillekin paras
vaihtoehto, jos haluamme tarjota loistavan striimauspalvelun kaikille seuroillemme ja
joukkueillemme”, sanoo toiminnanjohtaja Päivi Mitrunen Suomen Käsipalloliitosta.

Sittemmin Suomen Käsipalloliitto on vienyt Ruotsin visiota eteenpäin ja Suomessa yhteistyö
kattaa ottelut ja tapahtumat aina korkeimmista miesten ja naisten sarjatasoista alkaen
junioritasoille asti.

“Tämä on vasta alkua”

130 joukkuetta ja seuraa ovat aloittaneet striimaamisen Soldisportilla ja käsipallo on
saavuttanut 150 000 katsojaa sopimuskauden aikana, mukaan lukien kaksi vuotta ankarien
pandemiarajoitusten armoilla.



“Olemme erittäin iloisia tuloksesta, jonka tämä yhteistyö on meille mahdollistanut. Yhteistyö
on ollut tärkeä askel Suomen käsipallolle, varsinkin pandemian aikana, kun striimauksesta
tuli yhtäkkiä ainoa mahdollisuus katsoa käsipalloa. Siinä vaiheessa olimme erittäin kiitollisia
siitä, että meillä oli jo Solidsport kumppanina. Tämä on nyt tärkeä osa lajiamme ja haluamme
viedä tämän uudelle tasolle.” Mitrunen sanoo.

Uusi sopimus sisältää edelleen miesten ja naisten huippusarjat ja mahdollistaa kaikki
viralliset käsipallo-ottelut sekä maajoukkuetapahtumat samalla, kun kaikkia
käsipallojoukkueita ja -seuroja kannustetaan striimaamaan otteluita tasosta riippumatta.

Käsipallo oli yksi ensimmäisistä solmimistamme sopimuksista, kun aloitimme toimintamme
täällä Suomessa. Yhteistyön jatkuminen on myös meille erittäin iloinen uutinen ja voimme
sopimuksen myötä jatkaa yhteistyön kehittämistä entistä pidemmälle. Ei ole epäilystäkään
siitä, että olemme jo päässeet pitkälle, mutta olen varma, että tämä on vasta alkua, sanoo
Solidsportin Suomen maajohtaja Sauli Silvonen.



Finnish Handball stays on Solidsport

Päivi Mitrunen, chairman of Finnish Handball together with Sauli Silvonen, Country Manager (Solidsport).

The Finnish Handball Federation has since 2019 made a big effort in building a
home for all live handball together with their teams and clubs – on all levels –
thanks to a partnership with Solidsport. Now they aim for the next level after
signing a three year extension.

Their whole journey started when hearing about the pioneer example of their
Swedish federation colleagues in 2019. When they saw what they had accomplished
together with Solidsport on the other side of the Baltic Sea, Finnish Handball
Federation was convinced – they wanted to do the same.

“There is no doubt that the number one reason for choosing Solidsport as our
streaming partner in 2019 was the feedback we had received from the Swedish
Handball Association. They were very clear when they told us that it was the best
option for us if we wanted to offer a great streaming service for all our clubs and
teams, says chairman Päivi Mitrunen of the Finnish Handball Federation.

Since then, Finnish Handball has gone from just having a shared vision with Sweden
to now also cover live streamed games and events from the highest mens and
womens leagues to all grassroots levels.

“This is just the beginning”

130 teams and clubs have now started their own streaming channel on Solidsport
and together attracted over 150 000 viewers over the years, including two years with



tough pandemic restrictions.

“We’re very happy about the result that this cooperation has meant for us so far. It
has been an important step for Finnish Handball, especially during the pandemic
when streaming suddenly became the only option to watch handball for longer
periods. At that point, we were very grateful that we already had Solidsport as a
partner, just as all our teams and clubs. This is now an important part of our sport
and now we all want to take this to the next level, says Mitrunen.

The new agreement still includes the top leagues for men and women, all official
handball games and national team events at the same time as all handball teams
and clubs will be encouraged to broadcast their games on all levels.

“Handball was one of the first agreements we signed when we entered the market
here in Finland. I’m of course very happy to be now to extend this partnership, so
that we can continue to develop this partnership together. There is no doubt that we
have already come far but with that being said, I’m confident that this is just the
beginning” says Sauli Silvonen, Country Manager of Solidsport Finland.




