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Vuotta 2023 suunniteltaessa takana 
on poikkeuksellisia aikoja. Ensin koro-
napandemia hiljensi käsipallomaailman 
ja kun se alkoi helpottaa, iski uusi kriisi. 
Suunnitelmat ovat menneet viime 
vuosina moneen kertaan uusiksi.

Sodan seuraukset ovat monella tapaa 
mittavat. Ajatuksemme ovat kriisin 
keskellä olevien luona ja toiveemme 
sodan päättymisessä. Kriisin vaiku- 
tukset tuntuvat monin tavoin: kustan-
nusten nousu ja tiukentunut taloudel-
linen tilanne on pistänyt miettimään 
niin käsipalloperheiden kuin Käsipallo-
liiton budjettia.

Kaiken keskellä on hyvä keskittyä 
hyviin asioihin, pitää huolta toisis- 
tamme ja tehdä yhdessä töitä käsi-
pallon kehittämiseksi. On yhteinen 
etumme edistää rehtiä vetovoimaam-
me ja pitovoimaamme niin treeneissä, 
pelikentillä kuin katsomoissa. 

Vuoden 2023 yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunnitelmiimme kuuluu 

muun muassa Unified-käsipallon 
tuominen Suomeen yhteistyössä 
Suomen Paralympiakomitean ja Finland 
Svenska Idrottin kanssa. Tavoitteena 
on laajentaa toimintaa uusille kohde-
ryhmille, kuten kehitysvammaisille ja 
muuta erityistä tukea tarvitseville. 
Käsipalloseuroille tämä on hieno 
mahdollisuus tehdä hyvää, saada lisää 
harrastajia sekä tarjota uudenlaisia 
tehtäviä tukihenkilöinä toimiville 
käsipalloilijoille. 

Isoihin ilonaiheisin kuuluu Tampereen 
isännöimä urheilujuhla European 
Masters Games, joka saapuu Suomeen 
ensimmäistä kertaa 26.6.-9.7. peräti 
30 lajin voimin. Mukana on myös 
Käsipalloliitto sekä kolme käsipalloseu-
raamme. Muilla kansainvälisillä kentillä 
nähdään kolme nuorten maajoukkuet-
tamme, kun WU19, WU17 ja MU17 
osallistuvat EHF-turnauksiin.

Kukapa olisi osannut ennustaa vii-
meisten kolmen vuoden tapahtumia 
tapahtuviksi. Ne ovat kuitenkin 

Vetovoimaa & pitovoimaa

tuoneet meille uudenlaista yhdessä 
selviämisen voimaa. Samalla vahvuu-
della menemme eteenpäin ja katsom-
me tulevaisuuteen luottavaisin mielin 
– yli 80-vuotisella kokemuksellamme.

Päivi Mitrunen
toiminnanjohtaja

“KAIKEN KESKELLÄ 

ON HYVÄ KESKITTYÄ 

HYVIIN ASIOIHIN, 

PITÄÄ HUOLTA 

TOISISTAMME JA 

TEHDÄ YHDESSÄ 

TÖITÄ KÄSIPALLON 

KEHITTÄMISEKSI. 



Käsipallo vuonna 2023

 ● A-juniorisarjojen kehittäminen 
yhteistyössä seurojen kanssa

 ● Ensimmäinen seura mukaan 
Tähtiseura-ohjelman 
huippu-urheiluosioon

Tähtiseuraohjelma 

Käsipalloliitto on mukana seuratoi-
minnan Tähtiseura-laatuohjelmassa, 
joka on lajiliittojen ja Olympiakomitean 
yhteinen laatuohjelma. Tähtiseura- 
ohjelman tavoitteena on kehittää suo-
malaisia urheiluseuroja sekä mahdol-
listaa 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. Edellinen Tähtiseu-
rapäivät järjestettiin 8.-9.10.2022 ja 
sinne osallistui liiton lisäksi Porvoon 
Akilles.

Käsipallon Tähtiseuroja ovat tällä het-
kellä Akilles, Cocks, Dicken ja Sjundeå 
IF. Seurat ovat saavuttaneet lasten ja 
nuorten toiminnan tähtimerkin, Cocks 
ja Dicken lisäksi aikuisten harraste- 
toiminnan tähtimerkin. Kaikki Tähti- 
seurat auditoidaan toimintavuoden 
2023 aikana.

Seura- ja kilpailutoiminnan kehittämi-
sestä vastaa kilpailupäällikkö Taneli 
Tiilikainen.
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Suomalainen käsipalloilu jatkaa liiton 
strategian mukaisesti panostaen 
painopistealueisiin, jotka ovat tavoit-
teellisuus urheilussa, jatkuvuus ja 
ammattimaisuus.

Vuonna 2023 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

 ● Puhtaasti paras ja Reilusti paras 
-verkkokoulutusten markkinointi 
antidopingtoiminnan sekä 
kilpailumanipulaation torjunnan 
edistämiseksi

 ● SM-liigan ja SM-sarjan kehittäminen 
yhdessä SM-seurojen kanssa

Tähtiseura-verkkopalvelu on avoin 
kaikille urheiluseuroille. Liiton tavoit-
teena on houkutella lisää jäsenseuroja 
hyödyntämään verkkopalvelua, vaikka 
seuralla ei vielä olisikaan aikomukse-
naan tavoitella tähtimerkkiä. Tähti-
seura-verkkopalvelussa seurat voivat 
kehittää toimintaansa itsenäisesti 
palvelun työkaluja hyödyntäen tai 
halutessaan yhteistyössä liiton kanssa.

Käsipallon huippu-urheilun laatutekijät 
vahvistettiin vuonna 2021, jonka 
jälkeen ne esiteltiin seuroille. Tämän 
jälkeen yksi seura on kutsuttu tavoit-
telemaan huippu-urheilun Tähtimerk-
kiä. Huippu-urheilun laatutekijöitä 
suorittamaan kutsuttavilla seuroilla 
tulee olla määriteltyjen huippu- 
urheilun peruskriteerien täyttymisen 
lisäksi suoritettuna lasten ja nuorten 
osa-alueen Tähtimerkki. Osa-alueet on 
mahdollista suorittaa myös samaan 
aikaan. Seuraavan toimintavuoden 
tavoitteena on saada vähintään yksi 
suoritettu huippu-urheilun Tähtimerkki.



Huippukäsipallo

Työkalut
 ● SM-lisenssi sekä toimintaoh-

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

saatiomallien kehittäminen
 ● Huippu-urheilun laatutekijät 

Tähtiseura-ohjelmassa

Huippu-urheilussa tärkeitä yhteis-
työkumppaneita ovat käsipalloseu-
rojen ja Olympiakomitean lisäksi 
liiton valmennuskeskus Kisakallion 
Urheiluopisto, koululaitos, Pääkau-
punkiseudun urheiluakatemia URHEA, 
Turun Seudun Urheiluakatemia TSUA, 
puolustusvoimat, kunnat ja kaupungit 
sekä Euroopan Käsipalloliitto EHF ja 
Kansainvälinen käsipalloliitto IHF. 

Miesten ja naisten 
pääsarjat
Miesten ja naisten pääsarjat ovat 
maajoukkueiden ohella huippukä-
sipallon 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 pääsarjoissa. Virolainen HC 
Tallinn oli kahtena edellisenä kautena 
SM-liigan runkosarjassa mukana, mutta 
kaudella 2022–2023 SM-liiga pelataan 
vain suomalaisjoukkueiden kesken.

Toimintavuoden 2023 tavoitteena on 
löytää erilaisia malleja, joilla huippua 
voitaisiin edelleen kehittää siten, 
että jatkuvuus on turvattu. Yhteistyö-
tunnusteluja tehdään myös rajojen 
ulkopuolelle, jotta kovia kansainvälisiä 
kilpailuotteluita olisi tarjolla enemmän.

SM-liigan kehittämisen työkaluna 
toimii SM-liigakokous ja SM-sarjan 
työkaluna SM-sarjakokous. Kokoukset 
kutsutaan koolle noin kolme kertaa 
vuodessa. SM-kokouksiin kutsutaan 
edustus jokaisesta SM-joukkueesta.
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“YHTEISTYÖTUNNUSTELUJA 

TEHDÄÄN MYÖS RAJOJEN 

ULKOPUOLELLE, JOTTA 

KOVIA KANSAINVÄLISIÄ 

KILPAILUOTTELUITA OLISI 

TARJOLLA ENEMMÄN. 
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Miesten SM-liiga 
Kaudella 2022–2023 SM-liigassa 
on seitsemän joukkuetta. SM-liigan 
sarjajärjestelmä 2023–2024 päätetään 
keväällä 2023.

Eurocupeissa on ollut kaudella 2022–
2023 kolme joukkuetta Suomesta: 
BK-46, Cocks ja HIFK. Cocks osallistui 

EHF European Leagueen, BK-46 ja 
HIFK EHF European Cupiin.

SM-liigaotteluissa kolme parasta 
pelaajaa saa tähtiä. Kauden päätteeksi 
palkitaan eniten tähtiä kerännyt pelaa-
ja Vuoden Tähtipelaajana. Nimeämisen 
yhteydessä toteutetaan Tähtipelaajan 
haastattelu.

Naisten SM-sarja
Kaudella 2022–2023 SM-sarjaan 
osallistuu kuusi joukkuetta. SM-sarjan 
sarjajärjestelmä 2023–2024 päätetään 
keväällä 2023.

Eurocupeissa on mukana yksi joukkue. 
Dicken osallistui syksyllä 2022 EHF 
European Cupiin.

SM-sarjaotteluissa kolme parasta 
pelaajaa saa tähtiä. Eniten tähtiä 
kerryttänyt nimetään kuukauden Täh-
tipelaajaksi. Nimeämisen yhteydessä 
toteutetaan Tähtipelaajan haastattelu. 

SolidSport lisää näkyvyyttä

Miesten SM-liigan ja naisten SM-sarjan 
kaikki ottelut striimataan SolidSportin 
alustalle. 

Kuukausikannattajuuden ja yksittäisen 
ottelun lisäksi, katsoja voi valita koko 
kauden paketin, jolla voi katsoa sarjan 
kaikki ottelut kiinteään hintaan. Myös 
kaikille avoimet katselupäivät, Open 
Day/Open Weekend, ovat mahdollisia 
kaudella 2022–2023. 

2023 monella seuralla on useimmissa 
otteluissaan selostus. SolidSportilta 
saa myös lainaan selostuslaitteiston. 
Liitto jatkaa edelleen yhteistyötä Laa-
jasalon urheilutoimittajakoulutuksen 
kanssa tarjoamalla työharjoittelupaik-
koja käsipallo-otteluiden selostamisen 
merkeissä.

SolidSport on toimittanut kaudelle 
2022–2023 uuden kuvausvälineistön 
kaikille SM-joukkueille. Vanha laitteisto 
jää seuroille muiden joukkueiden 
hyödynnettäväksi. Lähetystä kehite-
tään myös erilaisilla integraatioilla, 
joista tulevan toimintavuoden aikana 
saatetaan loppuun integraatio tulos-

Seuroille tilitetään sovittu osuus 
tuotoista, joka on suorassa suhteessa 
joukkueen kanavan kautta ostettuihin 
katseluoikeuksiin.

Kauden aikana SM-liigan ja SM-sarjan 
otteluista tehdään noin 20 pre-
mium-tuotantona. Nämä lähetykset 
toteutetaan monikameratuotantona, 
ammattiselostuksella ja grafiikoilla. 
Lisäksi finaaleihin ja harkinnan 
mukaan muihin otteluihin lisätään 
studio-osuus.

Seurat ovat kehittäneet omaa tuo-
tantoaan välineistön, grafiikoiden ja 
selostuksen avulla. Kaudella 2022–

palvelun ja SolidSportin välillä. Näin 
tulospalvelusta saatava data saadaan 
suoraan lähetysten käyttöön.

Liitto koordinoi edelleen yhteistyötä 
SidelineSportsin XPS-analyysityökalun 
sekä SM-joukkueiden valmentajien 
välillä. Analyysityökalun lisenssimak-
sut laskutetaan liiton kautta, ja liitto 
koordinoi vuosittaisia koulutuksia.
 
Kauden 2022–2023 aikana panos-
tetaan tiedottamiseen. SM-liigan ja 
SM-sarjan kiinnostavista ilmiöistä 
laaditaan syventäviä artikkeleita 
ja Kuukauden Tähtipelaajista 
haastattelujuttuja.



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 20 parhaan maan 
joukkoon.

Vuonna 2023 tavoitteena on yhte-
näistää ja ammattimaistaa nuorten 
maajoukkueiden maajoukkuetoimintaa. 
Valmennuslinjausta ja pelitapaa 
kehitetään yhdessä aikuisten maajouk-
kueiden päävalmentajien kanssa. Myös 
joukkueenjohdon ja taustaryhmien 
työnkuvia selkeytetään. Yhteistyötä 
sekä vuorovaikutusta seura- ja aka-
temiavalmentajien kanssa lisätään, 
jotta nuorten urheilijoiden arki tulisi 
mahdollisimman laadukkaaksi. 

Vuoden 2023 aikana maajouk-
kueille tulee 20–30 yhteistä 

vuorokautta, jotka koostuvat 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 Heidi 
Perho. Fysioterapeuttina joukkueessa 
toimii Carolina Böckelman. Maa-
livahtivalmentajana aloittaa Käsi-
pallo Akatemian käynyt Ida Keihäs, 
jonka tavoitteena on kouluttautua 
ammattimaalivahtivalmentajaksi.

Joukkueella on kesällä 2023 EHF 
European Championship -turnaus ja 
tavoitteena sijoitus neljän parhaan 
joukossa. 

WU17-maajoukkue
WU17-maajoukkue koostuu 2006–
2007 syntyneistä tytöistä. Joukkueen 
päävalmentajana toimii Sam Kihlstedt 
ja apuvalmentajana Annika Näräkkä. 

Fysioterapeuttina joukkueessa toimii 
Janika Lonka. Maalivahtivalmentajana 
joukkueessa aloittaa Sonja Koskinen.

Joukkueella on kesällä 2023 EHF Euro-
pean Championship -turnaus ja tavoit- 
teena sijoitus neljän parhaan joukossa.

MU20-maajoukkue
MU20-maajoukkue koostuu 2004–
2005 syntyneistä nuorista miehistä. 
Joukkueen päävalmentajana toimii 
Andreas Rönnberg ja apuvalmenta-
jana Aku Kuusisto. Fysioterapeuttina 
joukkueessa toimii Jarno Keskinen. 

Joukkue pelaa kesällä 2023 harjoitusot-
teluita ja valmistautuu kesän 2024 
European Championship -turnaukseen. 
Tavoitteena on nousu A-sarjaan.

MU18-maajoukkue
MU18-maajoukkue koostuu 2006–
2007 syntyneistä pojista. Päävalmen-
tajana toimii Jaakko Horelli, apunaan 
valmentaja Kai Elomaa sekä fysiotera-
peutti Antero Puisto.
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Joukkue osallistuu heinäkuussa 2023 
EHF European Open -turnaukseen, 
mikä aloittaa ikäluokan arvokisatur-
nausten sarjan.

Naisten maajoukkue
Naisten maajoukkueen päävalmen-
tajana toimii Tomas Westerlund, 
apuvalmentajana Tomas Mecklin ja 
maalivahtivalmentajana John Hollfast. 
Fysioterapeuttina joukkueessa toimii 
Carolina Böckelman.

Nuorella maajoukkueella on menossa 
useamman vuoden kestävä kehityspro-
jekti ja tavoitteena saavuttaa Euroo-
pan huippumaita. Joukkueen pitkän 
tähtäimen tavoitteena on selvittää tie 
EM-kisoihin 2020-luvulla. 

Naisten maajoukkueen ohjelma raken-
tuu vuonna 2023 harjoitusleireistä 
ja -otteluista naisten National Team 
Weekin aikana sekä EM-karsinnoista. 
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Miesten maajoukkue
Nuori maajoukkue tavoittelee val-
mennustiimin johdolla menestystä. 
Päävalmentajana jatkaa Ola Lindgren. 
Valmennustiimiin kuuluvat myös 
apuvalmentaja Teddy Nordling sekä 
maalivahtivalmentaja John Hollfast. 
Fysioterapeuttina joukkueessa toimii 
Lina Koskinen-Holmqvist.

Miesten maajoukkue pelaa keväällä 
2023 EM2024-karsintoja sekä syksyllä 
MM2025-karsintoja. Karsintojen lisäksi 
joukkueella on neljän maan kansainvä-
linen turnaus tammikuussa Latviassa.

Maajoukkueiden matka käsipallon 
huipulle on pitkä. Ensimmäisenä 
tavoitteena on nostaa kaikki joukkueet 
vuoteen 2030 mennessä rankingeissa 
noin sijalle 20, mikä takaisi säännöl-
lisesti lopputurnauspaikkoja. Yläkou-
luleiritys- ja Akatemiatoiminta luovat 
tähän jatkuvasti parempaa pohjaa. 
Ensimmäiset koko koulutusputken 
läpikäyneet pelaajat kolkuttavat jo 
aikuisten maajoukkueiden ovia.

Sininen tie jatkuu
Valmennusverkoston tavoitteena on 
vuonna 2019 aloitetun suomalaisen 
maajoukkuekäsipallon ”Sinisen Tien” 

ensimmäisen vaiheen loppuun saatta-
minen vuoden 2023 aikana. 

Tähän asti on kirjattu perustavoitteet 
sekä maajoukkueiden tapa toimia. 
Seuraava vaihe on itse lajitavoitteiden 
kirjaus, testaus ja harjoitusmäärien 
seuranta sekä pelilliset tavoitteet 
puolustuksessa ja hyökkäyksessä. 
Tavoitteena on aikuisten maajouk-
kuevalmentajien hyödyntäminen koko 
pelillisessä prosessissa nyt ja tulevai-
suudessa sekä asioiden jalkauttaminen 
maajoukkueisiin.

   Maajoukkueranking

   Tämän hetken tiedossa 
   olevat rankingit:

   EHF Ranking 2022

   Miehet 33—36
   M20  23—24
   M18  26—28

   Naiset  32
   W19  29—30
   W17  31—32

   Kansainvälisen Käsipalloliiton (IHF)       
   ranking on 62.

Käsipalloilijan urapolku

Kehittämistyön ytimessä on urheilijan 
valmennusarki. Käsipalloliiton ja 
Olympiakomitean yhteistyössä laatima 
Käsipalloilijan urapolku on kuvaus 
siitä, miten nuoren käsipalloilijan 
matka kohti maailman huippua tulisi 
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.

Käsipalloilijan urapolku on päivitetty 
vastaamaan Suomen Käsipalloliiton 
kehittynyttä toimintaa. Vuonna 
2023 on tarkoitus viedä urapolun eri 
osa-alueet käsipalloilijoiden arkeen 
koulutuksen ja tiedottamisen avulla.

“
MAAJOUKKUEIDEN 

MATKA KÄSIPALLON 

HUIPULLE ON PITKÄ. 

ENSIMMÄISENÄ 

TAVOITTEENA ON 

NOSTAA KAIKKI 

JOUKKUEET VUOTEEN 

2030 MENNESSÄ 

RANKINGEISSA 

NOIN SIJALLE 20. 
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Yläkoululeiritys

Yläkoululeiritykset ovat osa maajouk-
kuepolkua, jonka tarkoituksena on 
auttaa nuoria kasvamaan urheilijoiksi. 
Leiritykset ovat Suomen Olympiako-
mitean koordinoima ja hyväksymä 
leiritysmalli, jonka järjestävät yhteis-
työssä urheiluopistot, urheiluakatemiat 
ja lajiliitot. Käsipalloliiton yhteistyö-
kumppani 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. Pelaajat 
leireille valitaan yhteistyössä liiton ja 
seurojen valmentajien kanssa.

Yläkoululeirityksen kautta Käsipallo-
liitto haluaa valmistaa potentiaalisia 

pelaajia Käsipallo Akatemiaa ja 
maajoukkuetoimintaa varten. Nuoret 
saavat näin henkilökohtaista ja laa-
dukasta valmennusta seuratoiminnan 
ulkopuolella sekä oppivat tuntemaan 
uusia pelitovereita yli seurarajojen.

Vuoden 2023 painopistealueena 
Yläkoululeirityksessä on seurayhteis-
työn kehittäminen ja vahvistaminen. 
Leiritysten välinen aika käytetään 
seurajoukkueiden valmentajien 
kontaktointiin 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 2023

7. & 8–9. LUOKKA – TYTÖT
1. leiri 30.1.–2.2.2023
2. leiri 20.–23.3.2023

7. & 8–9. LUOKKA – POJAT
1. leiri 13.–16.2.2023
2. leiri 8.–11.5.2023

Syksyn 2023 leiritysten 
ajankohdat varmistuvat
keväällä 2023.

Yläkoululeirityksen  
vastuuvalmentajat

 ● T06 Sam Kihlstedt
 ● T08 Arto Starck
 ● P06 Jaakko Horelli
 ● P08 Kaj Hagman

Järjestämme Yläkoululeirityksen 
yhteydessä myös oppisopimuskou-
lutusta yhteistyössä Kisakallion 
Urheiluopiston kanssa. Yhteistyön 
kautta pystymme tarjoamaan mm. Lii-
kunnanalan ammattitutkinnon (LAT), 
Valmentajan ammattitutkinnon (VAT) 
ja TASO II -käsipallovalmentajatutkin-
non suorittamista lajivalmentajille.

#whatsimportantnow
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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, lihashuolto 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 Olympiakomitean myöntämä 
Nuorten Olympiavalmentaja (NOVI). 
Valmennustiimiin kuuluvat Monnber-
gin lisäksi Nils Kühr sekä John Holl-
fast. Vuodelle 2023 tiimiin toimintaan 

tulee mukaan myös fysioterapeutti, 
jonka pääasiallisena vastuuna on 
ennaltaehkäisevä fysioterapia.

Helsingin Käsipallo Akatemia toimii 
yhteistyössä Urhean sekä siihen 
kuuluvien oppilaitosten kanssa. 
Akatemiassa on tällä hetkellä 
pelaajia kahdesta koulusta: Mäke-
länrinteen urheilulukiosta ja Brändö 
Idrottsgymnasiumista.

Akatemia harjoittelee kolmessa 
paikassa: Arcada-hallenissa, Kumpulan 
liikuntakeskus Unisportissa sekä 
Urhea-hallissa. Käsipallo Akatemian 
tavoitteena löytää tytöille täysimittai-
nen harjoitushalli.

Turun Seudun 
Urheiluakatemia  
Turun Seudun Urheiluakatemian 
(TSUA) toiminnassa on mukana myös 
käsipalloilijoita. Käsipalloliitto tukee 
toimintaa. Akatemian käsipallovalmen-
tajana toimii Aku Kuusisto. TSUA har-
joittelee Samppalinnan palloiluhallissa 
sekä Kupittaalla 4–6 kertaa viikossa.

“KÄSIPALLO 

AKATEMIA ON 

TÄRKEÄ OSA 

PELAAJAPOLUN 

VALINTAVAIHETTA, 

JOSSA URHEILIJAN 

TULEE NOSTAA 

HARJOITTELUN 

MÄÄRÄÄ JA 

HARJOITELLA 

LAADUKKAASTI. 



Harrastekäsipallo

Tampereella järjestetään European 
Masters Games monilajikilpailut 
kesä-heinäkuussa 2023. Käsipallossa 
pelataan EM-tittelistä. Naisten sarjat 
ovat +33 ja +43 ja miesten +35, +45, 
+50 ja +55. 

Tapahtumaan odotetaan 500–1000 
käsipalloilijaa ympäri Eurooppaa, 
ilmoittautuneiden joukkueiden mää-
rästä riippuen. Monilajitapahtuman 
pääjärjestäjä on Koovee, mutta Käsipal-
loliitto vastaa järjestelyistä käsipallon 
osalta yhteistyössä Kooveen, Atlaksen 
ja Dynamo Riihimäen kanssa.

Aikuisten sarjat
Naisten 2. divisioona ja miesten 3. divi-
sioona ovat liiton alimpia sarjoja. Näissä 
harrastesarjoissa kustannukset ovat 
alhaisempia ja ottelumäärä maltillisempi 
kuin kilpasarjoissa. Lisenssien hinnat 
ovat myös kohtuulliset.

Koronapandemia on kurittanut Käsi-
palloliiton sarjoja kahden viime kauden 
aikana, mutta harrastekäsipallo osoittaa 

piristymisen merkkejä. Miesten 3. 
divisioonan joukkuemäärä kävi alim-
millaan neljässä joukkueessa, mutta 
nousi sitten kuuteen. Myös kauden 
2022–2023 sarjaan ilmoittautui kuusi 
joukkuetta. 

Naisten 2. divisioonan joukkuemäärä on 
alkuvuosien kasvun jälkeen vakiintunut. 
Kaudelle 2022–2023 mukaan ilmoittau-
tui kuusi joukkuetta. Aikuisten sarjoihin 
ilmoittautui kaiken kaikkiaan 55 jouk-
kuetta kaudelle 2022–2023, mikä on 
sama määrä kuin edellisellä kaudella.

Seniori-ikäisten SM-turnaukset on jou-
duttu perumaan kaksi kautta peräkkäin, 
mutta viime kaudella päästiin jälleen 
pelaamaan. Senioreiden SM-turnauk-
sissa oli mukana peräti 16 joukkuetta, 
mikä on kaikkien aikojen ennätys luva-
ten hyvää myös keväälle 2023, jolloin 
turnaukset pelataan seuraavan kerran. 
Sarjoja järjestetään 35-vuotiaissa 
naisissa sekä 35-, 50- ja 60-vuotiaissa 
miehissä. Kysynnän mukaan ikäluokkia 
voidaan ottaa lisää.

Huippukäsipallon ja harrastekäsipallon 
rajapinnassa miehillä on 1. ja 2. divisi-
oona ja naisilla 1. divisioona. Molem-
missa sarjoissa otettiin käyttöön 1. 
divisioonalisenssi kaudelle 2021–2022, 
joten lisenssi on toista kertaa käytössä 
kaudella 2022–2023. Lisenssin avulla 
on tarkoitus kehittää sarjojen toimintaa 
sekä pitää yllä tiettyä laatustandardia 
sarjojen ottelutapahtumissa.

Miesten 1. divisioonassa on kaudella 
2022–2023 peräti 12 joukkuetta ja 2. 
divisioonassa 8 joukkuetta. 2. divisioo-
nan osallistujamäärä tuplaantui edel-
liseen kauteen verrattuna. Naisten 1. 
divisioonassa on mukana 10 joukkuetta, 
mikä on sama määrä kuin edellisellä 
kaudella. Kaksi parasta joukkuetta 1. 
divisioonasta selviytyy naisten SM B 
-jatkosarjaan pelaamaan SM-sarjasta 
tulevia joukkueita vastaan.

Lasten ja nuorten sarjat
Lasten ja nuorten käsipalloilussa iso 
strateginen muutos on ollut ottaa 
seurojen järjestämät turnaukset osaksi 
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“TAMPEREELLA 

JÄRJESTETÄÄN 

EUROPEAN 

MASTERS GAMES 

MONILAJIKILPAILUT 

KESÄ-HEINÄKUUSSA 

2023. 

KÄSIPALLOSSA 

PELATAAN 

EM-TITTELISTÄ. 
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liiton sarjatoiminnan kausisuunnittelua. 
Muutoksella on saatu elävöitettyä seu-
rojen järjestämiä turnauksia vaikeiden 
koronakausien jälkeen. Tätä jatketaan 
kaudella 2022–2023.

Liiton juniorisarjoissa jatketaan kil-
pa- ja haastajasarjojen kehittämistä 
rinnakkain. Sarjojen joukkuemäärät ovat 
kasvaneet vuosi vuodelta lukuun otta-
matta kahta edellistä pandemiakautta. 
Kaudelle 2022–2023 joukkuemäärät 
osoittavat elpymisen merkkejä: sekä 
poikien että tyttöjen sarjoihin ilmoittau-
tui enemmän joukkueita kuin edellisillä 
kausilla. Kaudelle 2022–2023 juniori-
sarjoihin ilmoittautui 212 joukkuetta, 
kun kaudella 2021–22 joukkuemäärä oli 
204.

Junioreissa pelataan kahdella tasolla: 
kilpa- ja haastajasarjoissa. Otteluoh-
jelmat laaditaan siten, että joukkue 
voi pelata samana päivänä peräkkäin 
sekä kilpa- että haastajasarjan ottelun. 
Näiden lisäksi joustavat pelaajasäännöt 
tähtäävät siihen, että seura pystyy 
järjestämään kilpa- ja haastajasarjan 
joukkuetoiminnan siten kuin se olisi 
yksi joukkue. Haastajasarjoissa ei 
B-junioreiden sarjaa lukuun ottamatta 
ylläpidetä sarjataulukoita. B-junioreihin 

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

Tulevan toimintavuoden tavoittee-
na on selvittää Unified-käsipallon 
mahdollisuudet Suomessa. Liitolla on 
mahdollisuus tukea Unified-käsipallon 
kehittämisestä kiinnostuneita seuroja 
Ahos-apurahan kautta.

School Tour
School Tour on Suomen Käsipalloliiton 
tärkeä pelaajarekrytointijärjestelmä, 
jota liitto koordinoi sekä rahoittaa ja 
toteuttaa yhteistyössä seurojen kanssa. 
School Tour -kouluvierailut ovat erittäin 
tärkeä uusien pelaajien rekrytointimuo-
to, sillä kouluvierailut ovat tavoittaneet 
vuosittain parhaimmillaan yli 20 000 
lasta ja 150 koulua. Vuoden 2023 
tavoitteena on palata poikkeusajan 
jälkeiseen normaaliin ja aktivoida 
School Tour samalle tasolle kuin ennen 
pandemiaa.

sarjataulukko otettiin mukaan pelaajille 
tehdyn kyselyn tuloksena.

Joustavista toimista huolimatta 
haastajasarjan joukkuemäärät ovat 
kokeneet kolauksen pandemian ainakin 
väliaikaisesti pienentämän pelaaja-
määrän myötä. Kevään 2023 aikana 
pohditaan seurojen juniorivastaavien 
kanssa keinoja helpottaa pelaajapulaa 
haastajasarjoissa. Toinen ongelmakohta 
on maalivahtien riittävyys, joten myös 
siihen tullaan pureutumaan seurojen 
kanssa.

F-juniorit jatkavat pienellä kentällä 
pelaamista 4 + 1 pelaajalla, ja ottelut 
järjestetään turnausmuotoisena. 
F-ikäluokan peluuttamiseen liittyvän 
ohjeistuksen tarkoituksena on turvata 
aktiivinen pelitapa ja mahdollisimman 
monet pallokosketukset. E-juniorit jatka-
vat 5 + 1 pelaajalla, kunnes D-junio-
reissa siirrytään 6 + 1 pelaajaan.

Käsipalloliitto pyrkii mahdollistamaan 
pelaamista ja poistamaan esteet tämän 
tieltä. Kilpailusäännöt tukevat pelaajien 
joustavaa liikkumista eri sarjojen ja 
joukkueiden välillä. Poikkeuslupia myön-
netään tietyissä tapauksissa kevyellä 
ilmoitusmenettelyllä.
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Koko ajan kasvavan eri lajien kilpai-
luaseman takia School Tour keskittyy 
vuonna 2023 vielä vahvemmin päi-
väkoteihin ja esikouluihin siirtämällä 
taloudellista panosta näihin ikäryhmiin. 
Lasten harrastaminen alkaa jo erittäin 
varhaisessa vaiheessa, joten kasvat-
taaksemme lajia, toimintaan tulee 
saada 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.

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 Koulu-
liikuntaliiton (KLL) ja Finlands Svenska 
Idrottin (FSI) sekä Suomen ammatillisen 
koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto 
SAKU ry:n kautta. Kouluja ja opettajia 

lähestytään myös suoraan sähköpostilla 
liiton ja seurojen toimesta.

Seurojen nuorisovastaavat
Nuorisovastaavien tapaamiset ovat 
tärkeä foorumi asioiden valmistelussa. 
Tämä helpottaa uudistusten käyttöön-
ottoa, koska kaikki seurat ovat mukana 
valmisteluvaiheesta lähtien.
 
Nuorisovastaavien kokoontumisia 
jatketaan toimintavuonna 2023. 
Nuorisovastaavat kokoontuvat 1–2 
kertaa kalenterivuoden aikana. Kokouk-
set järjestetään etäyhteyksillä, jotta 
mahdollisimman moni seura pystyy 
osallistumaan keskusteluihin.

Nuorisovastaavien tapaamisissa on 
saatu aikaan merkittävää keskustelua 
juniorikäsipallon kehittämisestä sekä 
uudistuksia, kuten suositut haastaja-
sarjat vasta harrastamisen aloittaneille 
sekä aktiivisempaan pelitapaan kannus-
tava peluutussuositus.

Vuonna 2023 nuorisovaliokunnan 
painopisteenä on löytää uusia keinoja 
lasten käsipallon harrastajamäärien 
kasvattamiseen, nuorten pelaajien 
Drop Out -ilmiön pienentämiseen sekä 
nuorten sarjatoiminnan kehittämiseen.

“NUORISOVASTAAVIEN 

TAPAAMISISSA ON SAATU 

AIKAAN MERKITTÄVÄÄ 

KESKUSTELUA 

JUNIORIKÄSIPALLON 

KEHITTÄMISESTÄ SEKÄ 

UUDISTUKSIA.
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Valmennus- ja koulutustoiminta

Valmentajana toimiminen Suomen 
Käsipalloliiton alaisissa otteluissa vaa-
tii valmentajalisenssin eli tietyn tason 
valmentajakoulutuksen 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

Juniorimaajoukkueiden 
valmentajat ja aikuisten 
maajoukkuevalmentajat

 ● Juniorimaajoukkueiden pääval-
mentajat: vaatimustaso Taso III, 
suositustaso Master Coach 

 ● Aikuisten päävalmentaja 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. 
Vuonna 2023 on tarkoitus järjestää 
myös TASO III -koulutus Suomessa.

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

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

Taso II on suunnattu B–A -junioreiden 
(13–19-vuotiaiden) ja nuorisomaa-
jouk¬kueiden valmentajille.

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

Vuonna 2023 
Käsipalloliitto 
järjestää seurojen 
tarpeiden mukaan 
Startti- 
ja Taso-koulutuksia.
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Opettajakoulutus
Yhteistyötä opettajakoulutuksessa 
tehdään Helsingin, Turun, Tampereen, 
Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen 
kanssa. Käsipallo on mukana myös 
Kisakallion Urheiluopiston liikunnanoh-
jaajien palloiluopinnoissa. Yhteistyötä 
opettajakoulutuksen kanssa kehite-
tään edelleen.

Käsipalloliitto osallistuu myös lii-
kunnan- ja terveystiedon opettajien 
Liito-opintopäiville, jotka järjestetään 
vuosittain. Ehdoton edellytys lajin 
levittämisen kannalta on, että myös 
suomenkieliset opettajat oppivat 
käsipallon salat. Liito-opintopäivät 
järjestetään 1.-2.9.2023 Tampereella.

Juniorivalmennusverkosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 
Suomen Käsipalloliitolle avustuksen 
lasten ja nuorten urheilun parissa 
työskentelevien ohjaajien ja valmenta-
jien osaamisen kehittämiseen.
Tuki osoitetaan uuden osaamisen 
kehittämiskonseptin ympärille. 

Juniorivalmennusverkosto kutsuu 
koolle käsipalloseurojen motivoituneet 

valmentajat erilaisten koulutusko-
konaisuuksien ympärille. Verkoston 
tapahtumissa käsitellään lasten- ja 
nuorten valmennuksessa tärkeitä val-
mentajan ominaisuuksia sekä kehite-
tään kokonaisuudessaan suomalaista 
käsipalloa.

Juniorivalmennusverkoston tavoit-
teena on kerätä yhteen seuroissa 
toimivia lasten- ja nuorten valmen-
tajia oppimaan uutta sekä jakamaan 
tietotaitoaan. Koulutuksen suunnitte-
lusta vastaa Kisakallion Urheiluopis-
ton asiantuntijat sekä Käsipalloliiton 
kouluttajat. Tavoitteena on kehittää 
ja yhdistää suomalaista käsipallo-
valmennuskulttuuria tuomalla uusia 
oppeja valmentajille niin ulkopuoli-
silta kouluttajilta, kansainvälisistä 
trendeistä kuin tutkimuspohjaisista 
teorioista. 

Haluamme antaa motivoituneille 
valmentajille lisää työkaluja ja val-
mennusosaamista arkeen sekä arjessa 
jaksamiseen.

Valmentajaverkostoon osallistuvien 
valmentajien tulee olla käynyt 

vähintään Suomen Käsipalloliiton TASO 
I -koulutus, mutta myös muut koulu-
tukset ovat hyvä lisä.

Käsipalloliitossa uskotaan, että val-
mentajien osaamisen kehittämisellä 
on suuri merkitys niin lajin kasvun, 
toiminnan kehittämisen kuin huipun 
menestyksen kannalta. Mitä enemmän 
saamme valmentajille tukea heidän 
osaamisensa kehittämiseen, sitä 
nopeammin laadun paraneminen 
tapahtuu.

Koulutustoiminnasta vastaa Käsipallo-
liiton koulutuspäällikkö Jaakko Horelli.

 

“HALUAMME ANTAA 

MOTIVOITUNEILLE 

VALMENTAJILLE 

LISÄÄ TYÖKALUJA JA 

VALMENNUSOSAAMISTA 

ARKEEN SEKÄ ARJESSA 

JAKSAMISEEN.



Erotuomaritoiminta

Koulutustoiminta
Erotuomareiden koulutuksista vastaa 
erotuomarivaliokunta. Valioerotuoma-
reiden yhteiset koulutukset järjes-
tetään kahdesti vuodessa: syksyllä 
ennen kauden alkua ja keväällä ennen 
loppupelisarjoja. Delegaattien antama 
palaute ja yhteiset pelien jälkeiset 
keskustelut ovat jatkuvaa koulutus- ja 
reflektointitoimintaa.

Alue-erotuomareiden yhteiset jatko-
kurssit järjestetään syksyllä. Käytän-
nön koulutus pyritään järjestämään 
turnausten ja sarjapelien yhteydessä 
tarkkailuna ja mentorointina. 
Alkeis- ja toimitsijakoulutuksia järjeste-
tään tarpeen mukaan kauden aikana. 

Koulutuksissa hyödynnetään digitaa-
lisia menetelmiä perinteisten ohella. 
Lisäksi hyödynnetään kansainvälistä 
osaamista kutsumalla Suomen käsipal-
loerotuomaripiirin ulkopuolisia puhujia 
koulutustilaisuuksiin.

Suomen käsipalloerotuomarit – Hand- 
bollsdomarna i Finland ry toimii 
yhteistyössä erotuomarivaliokunnan 
kanssa tavoitteenaan mahdollisimman 
laadukas erotuomaritoiminta kaikilla 
tasoilla.

Uudet erotuomarit
Uusia tuomareita rekrytoidaan kauden 
aikana alkeiskursseille ja koeotteluihin.  
Rekrytoinnissa merkittävänä osana 
ovat seurojen järjestämät B-ikäisten 
sääntökoulutukset, joilla pyrimme 
lisäämään nuorten käsipallotietämystä 
sekä houkuttelemaan uusia tuomareita 
testaamaan tuomarointia. Tuomareita 
rekrytoidaan siis tiiviissä yhteistyössä 
seurojen kanssa. On seurojen etu, että 
omalta paikkakunnalta löytyy tarpeek-
si osaavia erotuomareita.

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-
reiden 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 kaksi kansainvälistä 
ottelutarkkailijaa.

SUOMEN

K
ÄSIPALLOEROTUOMARI

T

Suomen Käsipalloliitto ry Toimintasuunnitelma 202316



Suomen Käsipalloliitto ry Toimintasuunnitelma 202317

Vastuullisuus
Käsipalloliitto on sitoutunut urheilun 
oikeusturvalautakunnan toimivaltaan, 
hyvän hallintotavan mukaiseen 
kurinpitoon sekä muutoinkin noudat-
tamaan hyvää hallintotapaa. Liitolla 
on voimassa oleva antidopingohjelma, 
kilpailumanipulaation torjuntaohjelma, 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunni-
telma sekä ympäristövastuuohjelma. 
Lisäksi liitto on laatinut toimintaohjeet 
häirintäepäilyissä.

Liitto haluaa edistää turvallisen 
toimintaympäristön luomista kaikille 
käsipallotoimijoille. Tämän tavoitteen 
edistämiseksi Käsipalloliitto on 
liittynyt urheiluyhteisön keskitet-
tyyn kurinpitojärjestelmään, 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 
selvitetty asianmukaisesti.

Liiton jäsenet ja jäsenten jäsenet 
sitoutetaan näihin säännöin ja mää-
räyksin, jotta voidaan varmistaa, että 
ei-toivottavaan käytökseen ja toimin-
taan voidaan puuttua. Sitouttamisen 
keinoja ovat mm. SM-lisenssiehdot, 
eettinen ohjeistus (Code of Conduct) 
toimihenkilöille, luottamushenkilöille, 
valmentajille, maajoukkueurheilijoille, 
erotuomareille ja delegaateille sekä 
lisenssin ostamisen yhteydessä 
sitouttaminen antidopingtoimintaan, 
toimintasääntöihin sekä kilpailu- ja 
kurinpitosääntöihin.

Liitto on sitoutunut voimassa ole-
van yhdenvertaisuussuunnitelman 
mukaisiin toimintatapoihin sekä 
seuraa aktiivisesti näiden tavoitteiden 
toteutumista.

Yhdenvertaisuussuunnitelma on 
päivitetty vuoden 2022 aikana.

Yhteiskuntavastuu ja järjestötoiminta

“
LIITTO HALUAA 

EDISTÄÄ TURVALLISEN 

TOIMINTAYMPÄRISTÖN 

LUOMISTA KAIKILLE 

KÄSIPALLOTOIMIJOILLE.
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Antidopingtoiminta sekä 
kilpailumanipulaation 
torjunta
Suomen Käsipalloliitto ei hyväksy 
dopingin käyttöä eikä kilpailumani-
pulaatiota urheilussa. Omalla toimin-
nallaan liitto haluaa varmistaa, ettei 
doping tai kilpailumanipulaatio saa 
lajissa jalansijaa.

Käsipalloliiton syksyllä 2022 päi-
vittämä antidopingohjelma sekä 
ensimmäistä kertaa laadittu kilpailu-
manipulaation torjuntaohjelma ovat 
tuoreeltaan käytössä tulevan toiminta-
vuoden aikana. Tavoitteena on saada 
mahdollisimman moni käsipallotoimija 
tekemään Puhtaasti paras (antidoping) 
sekä Reilusti paras (kilpailumanipulaa-
tion torjunta) -verkkokoulutukset.  

Koulutuksella, viestinnällä sekä 
säännöstöillä ja sopimuksilla sitou-
tetaan seurat, pelaajat, erotuomarit, 
valmentajat ja muut taustahenkilöt 
antidoping-ohjelmaan sekä kilpailu-
manipulaation vastaiseen toimintaan. 
Liitto on kirjannut sääntöihinsä, että 
dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa 
käyttää Suomen antidopingsäännös-
tössä mainittu elin.

Liiton kilpailupäällikkö, koulutus-
päällikkö ja valmennuspäällikkö 
(opintovapaalla) ovat käyneet 
antidoping-kouluttajakoulutuksen ja 
osallistuvat säännöllisesti täydennys-
koulutukseen sekä antidoping- että 
kilpailumanipulaatioasioissa. Nuorten 
maajoukkueleirille tilataan vuosittain 
SUEKin antidopingkouluttaja. Kaikki 
maajoukkuepelaajat suorittavat 
Puhtaasti paras ja Reilusti paras 
-verkkokoulutukset.  Lisäksi SM-seu-
roja koulutetaan omien kouluttajien 
toimesta vuosittain antidoping- sekä 
kilpailumanipulaatioasioissa.

Suomen Käsipalloliitto, sen jäsenet 
ja jäsenten jäsenet ovat sitoutuneet 
kulloinkin voimassa olevaan Suomen 
antidopingsäännöstöön, Maailman 
antidopingsäännöstöön, Kansainväli-
sen Olympiakomitean, Kansainvälisen 
Paralympiakomitean ja kansainvälisten 
Käsipalloliittojen (IHF ja EHF) anti-
dopingsäännöstöihin sekä Suomen 
allekirjoittamien kansainvälisten 
antidopingsopimusten mukaisiin 
sääntöihin. Käsipalloliiton toimintaan 

osallistuvien eli harrastajien sitoutta-
minen sääntöihin tapahtuu lisenssin 
oston yhteydessä. 

Antidoping- ja kilpailumanipulaatio 
on huomioitu kattavasti lajin kilpai-
lusäännöissä. Liiton toimihenkilöt, 
luottamushenkilöt, valmentajat, 
maajoukkueurheilijat, erotuomarit 
ja delegaatit allekirjoittavat eettiset 
ohjeet, joissa on antidoping- ja 
kilpailumanipulaatiopykälät.

Unified-käsipallo
Suomen Käsipalloliitto, Suomen 
Paralympiakomitea ja Finland Svenska 
Idrott ovat aloittaneet yhteistyön Uni-
fied-käsipallon tuomiseksi Suomeen. 
Tarkoitus on saada Unified-käsipallo-
toiminta seuroihin, joissa toimintaa 
voitaisiin näin laajentaa uusille 
kohderyhmille.

Unified-käsipallo on tarkoitettu 
kehitysvammaisille ja muuta erityistä 
tukea tarvitseville (kuten diabetes, 
epilepsia), joiden rinnalla pelaavat 

vammattomat partnerit. Diagnooseja 
ei kysellä. Lajin osaavan valmentajan 
tehtävänä on vetää turvallisia tree-
nejä, kun mukana on eri ikäluokkia ja 
sukupuolia.

Toistaiseksi Unified-toimintaa on ollut 
tarjolla rajallisesti kahdella kielellä 
Suomessa, joten tätä aukkoa useimmat 
käsipalloseurat pystyvät luontevasti 
täyttämään. Toiminnan aloittami-
seksi Käsipalloliitolle on myönnetty 
Ahos-apuraha. Toimintavuoden 2023 
aikana tehdään yhdessä käsipalloseu-
rojen kanssa kokeiluja Unified-toimin-
nan käynnistämiseksi.

“SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 

EI HYVÄKSY DOPINGIN 

KÄYTTÖÄ EIKÄ 

KILPAILUMANIPULAATIOTA 

URHEILUSSA. 
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YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN TAVOITTEET 2023

Tavoite Toimenpiteet Mittari Vastuu

Osallistutaan syrjinnän vastaisiin 
kampanjoihin

Liitto osallistuu kampanjoihin, 
viestii niistä ja kannustaa seuroja 
osallistumaan, ei-rasismille ohjeis-
tus otteluissa

Liiton ja seurojen osallistuminen eri 
kampanjoihin, kuten #ÄläRikoUr-
heilua, Punainen kortti rasismille, 
#pukukoppipuhe

Seurat/Toimisto

Lisätään tietoisuutta siitä, miten 
löytää apua häirintätapauksissa ja 
muissa rikkomuksissa

Viestitään Et ole yksin ja ILMO 
-palveluista sekä ohjeistuksesta, 
miten toimia häirintätapauksissa

Kyselyt, palautteet Kilpailupäällikkö

Rakennetaan toimintatapoja 
turvallisen ja viihtyisän harrastusil-
mapiirin tueksi

Osallistutaan Trygga relationer 
inom idrott -hankkeeseen (Folk-
hälsan ja MLL), sisällytetään FSI:n 
sekä OK:n valmiita yhdenvertai-
suuskoulutuksia liiton valmennus-
koulutukseen, Käsipalloforum

Yhdenvertaisuuskoulutuksiin 
osallistuneiden valmentajien mää-
rä, Trygga relationer inom idrott 
-hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Koulutuspäällikkö/toiminnanjohtaja

Lisätään erityisryhmien osallistu-
misen mahdollisuuksia käsipallossa

Unified-käsipallo Suomeen Kokeilut seuroissa/tapahtumissa Toimisto/seurat/FSI 

Lisätään erityisryhmien osallistu-
misen mahdollisuuksia käsipallossa

Järjestetään mielenterveyskuntou-
tujien SM-turnaus

Osallistujamäärä turnauksessa Kilpailupäällikkö/

Luottamuselinten ja työryhmien 
henkilövalinnat ovat monimuotoisia

Otetaan monimuotoisuus huo-
mioon, kun paikkoja täytetään

Tutkitaan luottamuselimien ja 
työryhmien koostumus ja verrataan 
aiempaan

Liittohallitus

Taataan harrastus- ja osallis-
tumismahdollisuus toimintaan 
riippumatta iästä, tavoitteista ja 
lähtökohdista

Jatkuva sääntöjen kehittäminen ja 
arviointi, seurojen tarjonta

Joukkuemäärät, lisenssimäärät, 
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 tulospalvelu, 
säännöt ja ohjeet, koulutusmateriaalia 
junioreille sekä tulevia tapahtumia. 
Kilpailutoiminnan lomakkeet ovat 
sähköisessä muodossa, jotta ne ovat 
aina ajan tasalla ja niiden käyttö olisi 
mahdollisimman vaivatonta.

Verkkosivut ovat myös maajoukkueiden 
aktiivisessa käytössä. Joukkueiden 
viestintävastaavat raportoivat sivuilla 
joukkueiden tapahtumista ja päivittävät 
uutisia myös turnausten ja otteluiden 
aikana. 

Sosiaalinen media
Facebook, Twitter ja Instagram 
ovat osa liiton aktiivista viestintää. 
Käsipalloliiton Facebook-sivuilla on 
lähes 5 000, Twitterissä yli 1 000 ja 
Instagramissa yli 2 200 seuraajaa. 
Käsipalloyhteisön nuorimmat seuraa-
jat tavoitetaan Instagramin kautta, 
kokeneemmat käsipalloilijat ja fanit 
Facebookin kautta.

Mediatiedotteet
Käsipalloliitto tiedottaa toiminnastaan 
medialle aktiivisesti. Esimerkiksi 
maajoukkueiden kuulumisista infor-
moidaan leirien ja otteluiden aikana 
sekä ottelutulokset ja -raportit koti- ja 
vierasotteluista. SM-liigasta ja SM-sar-
jasta tiedotetaan pelikauden aikana.

TV ja SolidSport
TV on tärkein kanava, kun halutaan 
tavoittaa urheilusta kiinnostuneita 
katsojia. Toivomme, että YLE näyttää 
jatkossa myös enemmän sisäpalloilua.

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  
1 618 000 €. Tuotot 1 165 000 €,  
kulut 1 618 000 €, yleisavustukset  
426 000 € ja tulos -27 000 €. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan 
359 000 euron toiminta-avustusta.
 
Liiton omapääoma on positiivinen ja  
tavoitteena on pitää talous edelleen 
tasapainossa.

Helsinki 11.11.2022

SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY
Liittohallitus
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