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Vuodesta 1972 Olympialaisissa mukana ollut käsipallo on varsin suosittu laji monissa 
Euroopan maissa, mutta ei Suomessa. Lajilla on harrastajia kaikkiaan 19 miljoonaa 167 
maassa. Seuratoimintaa Suomessa on ollut 1940-luvulta lähtien ja tällä hetkellä lajilla 
on harrastajia Suomessa noin 3 000, pääasiassa Uudenmaan maakunnan ruotsinkielisillä 
alueilla.  
 
Käsipallon otteluaika on 2 x 30 minuuttia kymmenen minuutin puoliajalla. Naisilla ja 
miehillä on erikokoiset pallot ja pallon kanssa saa käyttää liisteriä nuorimpia ikäluokkia 
lukuun ottamatta. Käsipallo-ottelut päätyvät suurinumeroisesti muun muassa nopean 
pelityylinsä ja suurten maalien vuoksi. Lajille on ominaista puolustus ja hyökkäystek-
niikat. Käsipallo on monipuolinen laji, jossa tekniikka, antropometriset ominaisuudet, 
lihasvoima, nopeus, kestävyys sekä psykologiset tekijät ovat tärkeässä asemassa. Käsi-
pallon heitto vaatii maksimimaalista nopeutta. Heittoliike on olkapään, kyynärpään ja 
ranteen nivelten yhteistoiminnan tulos. Pelaajat eri pelipaikoilla ovat antropometrisilta 
ominaisuuksiltaan (pituus ja kehon rasvan määrä) erilaisia. Fysiologisilta ominaisuuksil-
ta pelaajat ovat sen sijaan kohtalaisen samanlaisia. Ottelussa juostaan jopa 6 km ja veren 
laktaattipitoisuudet voivat puoliajalla olla 10 mmol/l. Eurooppalaisten huippukäsipalloi-
lijoiden maksimaalinen hapenottokyky on 55–60 ml/min/kg. Penkkipunnerrusmaksimi 
korreloi heittonopeuden kanssa. Käsipallon pienpelit on hyvä harjoitusmuoto käsipalloi-
lijoille. Käsipallossa sattuu kohtalaisen paljon vammoja, koska lajissa ollaan toistuvasti 
kontaktissa vastustajan kanssa. Erityisesti polvivammoja sattuu runsaasti. 
 
Kausi koostuu useimmiten kahdesta peruskuntokaudesta ja kahdesta pitkästä, noin 15 
viikkoa kestävästä kilpailukaudesta, joita edeltää kilpailuun valmistavat kaudet. Kilpai-
lukaudella korostuu pallolliset harjoitukset, peruskuntokaudella puolestaan aerobisen ja 
voimaharjoittelun osuus. Käsipalloilijoiden pitää kiinnittää huomiota laadukkaaseen 
ravintoon ja sen ajoittamiseen. Keskeistä harjoituskaudella on, että urheilija saa riittä-
västi ja laadukkaita hiilihydraatteja ja proteiineja. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
ravinnon saantiin ennen ja välittömästi harjoituksen tai ottelun jälkeen. Tärkeää on 
myös riittävän nesteen saanti.  
 
Erityisenä ongelmana suomalaisessa käsipallossa on vähäiset harrastajamäärät. Lajia 
tulisi levittää rannikkoa ja ruotsinkielisiä alueita laajemmalle. Laji on fyysisiltä ominai-
suuksiltaan monipuolinen, jonka turvin lajia voisi markkinoida erityisesti liikunnan 
opettajaksi opiskeleville ja siten koululiikuntaan. Lisäksi koulutusjärjestelmää tulisi 
kehittää. SM-tason pelaajien ongelmana on siviili- ja urheilu-uran yhteensovittaminen. 
Ulkoiset puitteet kenttineen ja katsomoineen lajilla on hyvät, vaikkakin paikoin halli-
vuoroja on vaikea saada riittävästi.  
 

Avainsanat: tekniikka, taktiikka, heiton biomekanii kka, fyysiset ominaisuudet, 
vammat, harjoituskaudet. 
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1 JOHDANTO 

 

Käsipallo (engl. handball tai team handball) on suosittua etenkin Pohjoismaissa, Itä- ja 

Keski-Euroopassa, Espanjassa, Ranskassa ja Koreassa. Vuonna 1946 Alankomaat, Nor-

ja, Puola, Suomi, Sveitsi, Ranska, Ruotsi ja Tanska perustivat kansainvälisen käsipallo-

liiton, The International Handball Federation (IHF). Euroopan käsipalloliitto EHF pe-

rustettiin vuonna 1991. Nykyisenkaltainen käsipallo on ollut miesten olympialajina 

Münchenin vuoden 1972 olympialaisista ja naisten olympialajina Montrealin vuoden 

1976 olympialaisista. Lajin alkuaikoina käsipalloa pelattiin 11-henkisin joukkuein ulko-

na. Tällaisena se oli mukana jo vuoden 1936 Berliinin olympialaisissa. Nykyään lajia 

pelataan sisäpelinä. Muutamilla mailla on joukkueet lisäksi pyörätuolikäsipallossa. 

Vuonna 1995 EHF esitteli rantakäsipallon (beach handball), joka on kehittynyt ja nosta-

nut suosiotaan huimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sitä yritetään saada nyt 

kesäolympialaisten näytöslajiksi. (Wuolio 1984, 96–114 ja www.eurohandball.com.)  

 

Vuonna 2007 IHF:n virallisia jäsenliittoja oli 159. Käsipalloa pelataan kaikkiaan 167 

maassa 795 000 joukkueessa 19 miljoonan pelaajan voimin. (www.ihf.fi.) Vertailun 

vuoksi koripalloa pelataan 213 maassa (450 miljoonaa pelaajaa) ja jääkiekkoa 65 maas-

sa (13 miljoonaa pelaajaa). Olen kuullut sanottavan, että Saksassa olisi enemmän rekis-

teröityneitä käsipalloilijoita kuin maailmassa jääkiekkoilijoita. Tämä ei aivan pidä paik-

kaansa, mutta kertoo hyvin suomalaisesta lajikulttuurista ja medianäkyvyydestä verrat-

tuna maailmanlaajuisiin pelaajamääriin.  

 

Suomen käsipalloliitto perustettiin vuonna 1941. Ensimmäisestä sisäkäsipallon Suomen 

mestaruudesta pelattiin vuonna 1943. Vuonna 1984 Käsipalloliiton jäsenseuroja oli 60 

ja pelaajia 6 000 (Wuolio 1984, 97). Nykyään lisenssipelaajia on noin 3 000 (Rönnberg, 

2009). Suomen jäsenseurat sijaitsevat pääasiassa Uudenmaan maakunnassa. Erityisesti 

laji on edustettuna Suomessa ruotsinkielisillä alueilla. Eniten miesten Suomen mesta-

ruuksia on Karjaan (nykyistä Raaseporia) BK-46:lla. Kaikkiaan miesten Suomen mesta-

ruudesta on pelannut kautta aikojen 12 joukkuetta. Suomen parhaina käsipalloilijoina 

pidetään Mikael Källmania ja nykyisin Norjaa edustava Katja Nybergiä. 

(www.finnhandball.net.)  
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Ottelut päättyvät yleensä suurinumeroisesti. Esimerkiksi vuoden 2008 EM-voittaja 

Tanska teki keskimäärin 29 maalia ja päästi 24 maalia ottelua kohden. EM-kilpailuiden 

tulosten perusteella näyttäisi, että kaikkein eniten merkitystä on päästetyillä maaleilla, ei 

niinkään tehdyillä. Ilman tehtyjä maaleja ottelua ei kuitenkaan voi voittaa.  

 

Tämän työn tarkoituksena on analysoida käsipalloa sen ominaispiirteiltään ja kuvata 

valmennuksen ohjelmointia pääpiirteissään. Lajin ominaispiirteet -kappale koostuu tek-

niikan ja taktiikan lisäksi heiton biomekaniikasta sekä yleisimmistä vammoista. Urheili-

ja-analyysissä kerrotaan käsipalloilijan fysiologisista, psyykkisistä ja sosiaalisista vaa-

timuksista sekä heitto- ja torjuntaprosenteista. Kappaleessa neljä kerrotaan lajin tilasta 

ja valmennusjärjestelmästä Suomessa. Tässä erityisenä tarkkailun kohteena on pelaaja- 

ja katsojamäärät sekä antidopingtyö. Valmennuksen ohjelmoinnissa kerrotaan harjoitte-

lun pitkän ja lyhyen aikavälin jaksottamisesta, testeistä, ravinnosta ja nesteytyksestä. 

Kuudennessa kappaleessa on esimerkit eri harjoituskausilta. Tässä työssä on pyritty 

lisäksi ottamaan kriittisesti kantaa lajin nykyiseen tilaan ja valmennusjärjestelmään 

Suomessa.  

 

Käsipallosta ei aiemmin ole tehty laajaa lajin kaikkia osa-alueita käsittelevää lajianalyy-

siä suomeksi. Ulkomaalaisiakin yleisessä jaossa olevia lajianalyysejä löytyy niukasti. 

Tätä lajianalyysia ja valmennuksen ohjelmointia varten olen tutustunut lukuisiin käsi-

palloa käsitteleviin tutkimuksiin ja internet-sivustoihin.  
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2 LAJIN OMINAISPIIRTEET  

 

 

2.1  Säännöt lyhyesti 

  

Käsipallossa kaksi seitsemänhenkistä (maalivahti ja kuusi kenttäpelaajaa) joukkuetta 

ottelee vastakkain yrittäen saada pallon käsin vastustajan maaliin. Joukkueeseen saa olla 

nimettynä yhteensä 14 pelaaja. Kenttä on 40 metriä pitkä ja 20 metriä leveä (kuva 1). 

Kenttä koostuu maalialueesta ja pelialueesta. Maalialueella saa olla vain maalivahti. 

Maalivahdin rajaviiva sijaitsee neljässä metrissä, jonka yli hän ei saa nousta seitsemän 

metrin heittoa vastaan. Maalien koko on 3 m × 2 m (kuva 2). Otteluaika on 2 × 30 mi-

nuuttia ja puoliaikojen välissä on 10 minuutin tauko. Pelin päättyessä tasan, pelataan 

viiden minuutin tauon jälkeen 2 x 5 minuuttia minuutin tauolla.  

 

 

 

KUVA 1. Käsipallokentät mittoineen (www.finnhandball.net, Käsipalloilun pelisäännöt 
1.8.2005 alkaen). 
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KUVA 2. Käsipallomaalin mitat (www.finnhandball.net, Käsipalloilun pelisäännöt 1.8.2005 
alkaen). 
 
 

Pelaaja saa heittää, vangita, pysäyttää, työntää tai lyödä palloa, käyttäen käsiä (avoimina 

tai nyrkissä), käsivarsia, päätä, vartaloa, reisiä ja polvia. Palloa liikutetaan heitoin tai 

pomputtamalla. Pelaaja saa ottaa pallon kanssa kolme askelta, jonka jälkeen on heitettä-

vä tai pomputettava palloa. Palloa saa myös pitää käsissä enintään kolme sekuntia. Maa-

livahdista voi tulla kenttäpelaaja, samoin kenttäpelaajasta maalivahti. Vaihtoja saa tehdä 

rajattomasti siitä sihteerille ilmoittamatta. Vaihto on aina tehtävä vaihtorajojen sisällä.  

 

Pelissä rikkeestä voi saada varoituksen, kahden minuutin rangaistuksen ja ottelusta voi-

daan sulkea tai erottaa rikkeen tehnyt pelaaja. Passiivisesta pelityylistä voidaan antaa 

vapaaheitto puolustavalle joukkueelle. Vapaaheitto tulee suorittaa vapaaheittoviivan 

ulkopuolelta niin, että koko joukkue on viivan ulkopuolella ja vastustaja vähintään kol-

men metrin päässä heittäjästä. Seitsemän metrin heitto tuomitaan vastustajalle esimer-

kiksi, jos vastajoukkueen pelaaja sääntöjenvastaisesti riistää maalintekotilaisuuden. Pu-

naisen kortin voi saada esimerkiksi saman pelaajan kolmannesta kahden minuutin ran-

gaistuksesta.   

 

Pallon on ylitettävä maalilinja kokonaan ollakseen maali. Aloitusheitto heitetään keski-

rajalta siten, että heittäjän vähintään toisen jalan on oltava viivalla. Heittäjän joukkuepe-

laajat eivät saa ylittää keskirajaa ennen vihellystä. Puoliaikojen alussa joukkueiden on 

oltava omilla kenttäpuolillaan, mutta maalin jälkeen vastustajat saavat olla kentän mo-

lemmin puolin. Ottelun voittaa joukkue, joka tekee eniten maaleja.  
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Peliä johtaa kaksi tasa-arvoista tuomaria. Heidän apunaan on sihteeri ja ajanottaja. Toi-

nen tuomareista on sijoittuneena pelialueen ulkopuolelle maalin viereen ja toinen keski-

viivan tasolle. Näin tuomarit näkevät pelin sekä edestä että takaa.  

 

Käsipallon koko muuttuu lähes kaikissa ikäsarjoissa. Liisterin käyttö tulee sallituksi B-

tytöissä ja A-pojissa, B-pojilla käsipallovahan käyttö on kuitenkin sallittu. Peliaika 

muuttuu B- ja A-ikäluokkiin siirryttäessä ja edelleen ikämiesten sarjassa. Vain MINI-

sarjassa kenttä on normaalia pienempi. Maali on madallettu D-ikäluokkaan saakka. Sar-

jakohtaiset pallon, kentän ja maalin koot, pelin kesto sekä liisterin sallittavuus on jaotel-

tuna taulukoossa 1. Yksityiskohtaisemmat käsipallon säännöt löytyvät käsipalloliiton 

sivuilta www.finnhandball.net. 

 

 

TAULUKKO 1. Eri sarjojen pallon, kentän ja maalin mitat, peliajan kesto sekä liisterin käytön 
sallittavuus Käsipalloliiton ja alueen sarjoissa. Mini ja F-sarjoissa pallon tulee olla pehmeä, 
muissa ikäluokissa pallo saa olla nahkaista tai synteettistä materiaalia. Puoliaikojen välissä on 
kaikissa sarjoissa 10 minuutin tauko. (mukaillen www.finnhandball.net, Pallo- maali- ja kenttä-
koot ikäluokittain.) 

Sarja ja ikä Pallon paino  
ja ympärys 

Peliaika Kentän ja  
maalin koko 

Liisterin käyttö 

MINI 
9 v. ja nuoremmat 

n.150–250 g 
n. 42–47 

 kenttä n. 20 x 12 m 
maali 2,0 x 1,7 m. 

ei 

F-tytöt ja pojat 
10 v.  

n.150–250 g 
n. 42–47, 

2 x 20 min kenttä 40 x 20 m 
maali 3,0 x 1,7 m 

ei 

E-tytöt ja pojat 
11 v. 

n.250–300 g 
47–50 cm 

2 x 20 min kenttä 40 x 20 m 
maali 3,0 x 1,7 m 

ei 

D-tytöt ja pojat 
12 v. – 13 v. 

n. 290–330 g 
50–52 cm 

IHF koko 1 

2 x 20 min kenttä 40 x 20 m 
maali 3,0 x 2,0 m 

ei 

C-tytöt 
14 v. – 15 v. 

n. 290–330 g 
50–52 cm 

IHF koko 1 

2 x 20 min kenttä 40 x 20 m 
maali 3,0 x 2,0 m 

ei 

C-pojat 
14 v. – 15 v.  

n. 310–350 g 
52–54 cm 

2 x 20 min kenttä 40 x 20 m 
maali 3,0 x 2,0 m 

ei 

B-tytöt ja pojat 
16 v. – 17v.  

n. 325–375 g 
54–56 cm 

IHF koko 2 

2 x 25 min kenttä 40 x 20 m 
maali 3,0 x 2,0 m 

BP: vahan käyttö 
sallittu, liisterin ei 
BT: sallittu 

A-tytöt ja naiset 
18 v. – 

n. 325–375 g 
54–56 cm 

IHF koko 2 

2 x 30 min kenttä 40 x 20 m 
maali 3,0 x 2,0 m 

sallittu 

A-pojat ja miehet 
18 v. – 

425–475 g 
58–60 cm 

IHF koko 3 

2 x 30 min kenttä 40 x 20 m 
maali 3,0 x 2,0 m 

sallittu 

Ikämiehet 425–475 g 
58–60 cm 

IHF koko 3 

2 x 25 min kenttä 40 x 20 m 
maali 3,0 x 2,0 m 
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2.2  Tekniikka 

 

 

Käsipallon tekniikat voidaan jakaa hyökkäys- ja puolustustekniikoihin. Hyökkäyksessä 

ja puolustuksessa liikutaan eri tavalla. Hyökkäyksessä oleellisen kokonaisuuden muo-

dostavat syötöt ja heitot, puolustuksessa puolestaan torjunnat ja maalivahtipeli. Kaavio 

1 selkeyttää tätä käsipalloilijan tekniikoiden kokonaisuutta.  

 

KUVIO 1. Käsipallon tekniikoiden jaottelu. 
 

 

2.2.1 Hyökkäys  

 

Syötöt ja heitot 

Kun pallo otetaan kiinni, ojennetaan molemmat kädet ottamaan pallo vastaan. Kyynär-

päät ovat rennosti koukistettuina kohti vartaloa. Perussääntönä on, että etusormet osuvat 

yhteen ja peukalot osuvat yhteen pelaajan muodostaen näin sormillaan kolmion. Kiin-

nioton loppuasento on kuvassa 3 ensimmäinen kuva. (Osittain Mühlethaler & Räz 1977, 

4.) 

TEKNIIKKA 

Hyökkäys Puolustus 

Liikkuminen Syötöt 
ja heitot 

Liikkuminen Torjunta Maalivahti 

• kuljetus 
• harhautus 
• estäminen 

• pallon kiinniotto 
• yliolanheitto 
• heitto 3 askelella 
• hyppyheitto 
• aliolanheitto 
• kaatumaheitto 
• sivusyöttö eli  
   rannesyöttö 
• kahden käden 
  syötöt  

• sivuttais-  
  liike 
• vastaan- 
  nousut 
 

• puolustuksen  
  perusasento 
• peittäminen 
• torjunta 
• pallon pois- 
  pelaaminen 

• perusasento 
• torjunnat 
• vastaantulo 
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Syöttö ja heitto voidaan suorittaa samalla tavalla. Tavallisin syöttämistapa on hieman 

päätä ylempää suoritettu niin sanottu yliolanheitto (kuva 3). Oikeakätisellä on heittäessä 

vasen jalka edessä. Samalla kevyesti koukistettu heittokäsi viedään taakse, josta pallo 

tempaistaan pään ohi yläpuolelta eteen. Heiton saattovaiheessa vain sormen päät kosket-

tavat palloa. (Osittain Mühlethaler & Räz 1977, 4.) 

 

 
 
 
KUVA 3. Kuvat 3.1–8. Heitto paikaltaan (Boeckh-Behrens & Zieschang 1980, 22–23). 
 
 
Pallo voidaan syöttää tai heittää myös kolmen askeleen jälkeen, jolloin itse heitto tapah-

tuu vastaavalla tavalla kuin paikaltaan (kuva 4). Hyppyheitossa (kuva 5) heitto on jäl-

leen samanlainen yliolanheitto, mutta kolmannella askeleella hypätään joko suoraan 

ylöspäin, eteenpäin tai molempiin suuntiin. Hyppy tapahtuu heittokäden vastaisella ja-

lalla. Hypystä tullaan alas ponnistavalle eli samalle jalalle. 

 
 

 
KUVA 4. Heitto kolmella askeleella. 1. kuvassa pallo on saatu kiinni joko syötöstä tai pompus-
ta. Kuvat 1-3 on ensimmäinen askel, kuvat 4-8 toinen askel ja kuvat 7-12 kolmas askel 
(Boeckh-Behrens & Zieschang 1980, 42–43). 
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KUVA 5. Hyppyheitto. Kolmannella askeleella hypätään ylöspäin, eteenpäin tai molempiin 
suuntiin riippuen tilanteesta (Boeckh-Behrens & Zieschang 1980, 58–59). 
 

 

 

Sivusyötössä eli rannesyötössä (kuva 6) pallo heitetään heittokäden puoleiselle sivulle 

keskivartalon tasolta kiertäen rannetta sisäänpäin (ranteen pronaatio). Liike lähtee olka-

päästä (olkapään mediaalirotaatio). Tällä heitolla ei useinkaan tehdä maaleja vaan käy-

tetään nimenomaan syöttöpelissä. Taitava pelaaja osaa heittää sivusyötön molemmilla 

käsillä yhtä hyvin.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVA 6. Sivu- eli rannesyöttö (Boeckh-Behrens & Zieschang 1980, 24). 
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Alakautta heittoa eli aliolanheittoa tai lonkkaheittoa (kuva 7) käytetään heitettäessä 

maaliin, ei syöttäessä. Siinä käsivarsi viedään aluksi sivulle taakse, jonka jälkeen pallo 

heitetään kyljen vierestä. Heiton lopussa tapahtuu räväkkä ranteen supinaatio (ulkokier-

to). Tässä heitossa joutuu usein ottamaan pitkän sivuaskeleen ja siirtämään painopistettä 

alaspäin. Tarkoituksena on heittää pallo vastustajan kainalon alta.  

 

 

 
KUVA 7. Heitto alakautta, aliolanheitto, lonkkaheitto (Boeckh-Behrens & Zieschang 1980, 26). 
 

 

Kahdella kädellä syöttöä käytetään pääasiassa käsien lämmittelykeinona, ei niinkään 

otteluissa. Syöttö voi lähteä joko pään yli tai se voidaan heittää rinnalta vaakatasossa. 

Molemmissa tavoissa ote on vastaava pallon kiinniotossa.  

 

Lisäksi käsipallossa tehdään kaatumaheittoja (kuvassa 5 kaksi viimeistä kuvaa) pääasi-

assa maalialueen tuntumassa. Kaatumaheitossa pelaaja heittäytyy maalialueelle, heittää 

ilmassa pallon kohti maalia ja vaimentaa alastuloa kierähtämällä heittokädenpuoleisen 

olan yli tai ottamalla käsillä vastaan. Tätä heittoa tulee harjoitella erityisesti heiton vai-

kean ajoittamisen vuoksi. Pallo pitää heittää ennen kuin kaatuu ja koskettaa maata, mut-

ta palloa on pidettävä mahdollisimman pitkään kädessä vaikeuttaakseen maalivahdin 

työskentelyä. (Mühlethaler & Räz 1977, 12.) 
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Liikkuminen hyökkäyksessä 

Kuljetuksessa palloa pomputetaan lattiaa vasten samalla kädelle (vrt. koripallo). Kulje-

tuksessa palloa ei kannatella, vaan palloa pomputellaan toistuvasti kämmenellä. Pallon 

kanssa saa ottaa enintään kolme askelta. 

 

Hyökkääjä liikkuu lähes tauotta syvyyssuunnassa noin 3-5 metrin matkan. Pallon saa-

dessa pelaaja liikkuu aina kohti maalia. Jos heittopaikkaa maaliin ei sisäänjuoksusta 

aukene, tulee hyökkääjän heittää pallo joukkuetoverilleen tai pomputettava ja harhautet-

tava. Harhautuksen voi myös tehdä ennen sisäänjuoksua.  

 

Harhautuksen tavoitteena on nopein ja taitavin vartalo-, askele- ja pallonsiirroin aiheut-

taa vastustajalle virhereaktio. Esimerkkinä harhautuksesta on selvästi havaittava sivuas-

kel, josta nopea vartalonkääntö toiselle puolelle ja lyhyt, mutta voimakas eteneminen 

kohti maalia. Tärkeää on osata harhautukset molempiin suuntiin. Kaksoisharhautukses-

sa harhautetaan esimerkiksi ensin vasemmalle, heti perään oikealle ja lopulta ohitetaan 

vastustaja vasemmalta. (Mühlethaler & Räz 1977, 8.) 

 

Läpimurrosta puhutaan, jos hyökkäävä pallollinen ohittaa hyppäämällä yhden tai use-

amman vastustajan ja päättää näin hyökkäyksen. Läpimurto tehdään useimmiten har-

hautuksen jälkeen. (Mühlethaler & Räz 1977, 14.) 

 

Estämisellä tarkoitetaan vastustajan liikkumavapauden rajoittamista vartalolla. Tärkeää 

on, että estävä pelaaja seisoo estämishetkellä paikoillaan. Käsin tai jaloin ei saa estää. 

Vastustajaa voi estää edestä, sivulta ja takaa. (Mühlethaler & Räz 1977, 14.) Estämistä 

voidaan käyttää hyökkäystilanteessa tekemällä kanssapelaajalle lisää tilaa tai heitto-

paikka maaliin. Estämistä voidaan käyttää myös puolustaessa.  

 

 

2.2.2 Puolustus 

 

Liikkuminen 

Puolustaessa liikutaan sivuaskelin. Kun pallo tulee omalle puolustettavalle, puolustaja 

nousee kahden kolmen askeleen verran hyökkääjää vastaan. Tällöin otetaan normaaleja 

juoksuaskelia pelaajaa vastaan, jonka jälkeen mennään uudelleen puolustuksen perus-
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asentoon (ks. torjuminen). Kun omalla puolustettavalla hyökkääjällä ei enää ole palloa, 

palataan takaisin kuuden metrin tuntumaan. Tärkeää on aina kohdistaa rintamasuunta 

kohti vastustajaa ja pitää katseyhteys palloon.  

 

Torjuminen 

Oikeaoppisessa puolustuksen perusasennossa vartalon paino on molemmilla jaloilla. 

Jalat ovat puolustaessa kevyesti koukistettuina ja harallaan. Yläkeho on puolestaan ke-

vyesti eteenpäin taivutettuna ja kädet jotakuinkin pään korkeudella valmiina estämään 

heittoja. Kuvasarjan kahdeksan toisessa kuvassa oikeanpuoleinen pelaaja on lähes puo-

lustuksen perusasennossa. Tässä kuvassa hän on jo valmistautunut peittämään (ks. peit-

täminen), minkä vuoksi puolustajan oikea käsi on varsin alhaalla.  

 

Peittämisellä (kuva 8) tarkoitetaan vastustajan läpimurron tai heiton estämistä. Tämä 

tapahtuu optimaalisella sivuttais- ja eteen-taakse –suuntaisella liikkumisella. Tarkoituk-

sena on muodostaa vartalokosketus vastustajaan. Tällöin toisella kädellä torjutaan vas-

tustajan lantion korkeudelta ja toisella kädellä tavoitellaan palloa. (Mühlethaler & Räz 

1977, 16.) 

 

  

KUVA 8. Puolustus, peittäminen (Boeckh-Behrens & Zieschang 1980, 70–71). 
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Pallo voidaan pelata pois vastustajalta tämän seistessä paikoillaan, kävelystä, juoksusta 

tai kuljetuksesta. Tai pallo voidaan pelata pois vasta heitosta, jolloin pallo pelataan pois 

vastustajan kädestä. (Mühlethaler & Räz 1977, 18.) On huomioitava, ettei jälkimmäi-

sessä saa repiä kättä, vaan pelataan ainoastaan palloa.  Torjunnassa puolustaja yrittää 

estää pallon etenemisen maalivahdille saakka. Heiton torjunnassa useimmiten molem-

mat kädet ojennetaan ylös pallon eteen.  

 

 

Maalivahti 

Maalivahdin perusasento on lantionlevyinen haara-asento ja kädet taivutettuina lantion 

ja pään väliselle alueelle kehon vierellä (kuva 9). Maalivahti liikkuu puoliympyrän 

muotoista rataa maalinsa edustalla sivuttaissuuntaisin vaihtoaskelin. Tarkoituksena on 

liikkuen sijoittua pallon ja maalin tolppien muodostaman kulman keskipisteeseen. Pe-

rusasento on hieman erilainen seistessä maalin kulmalla, pallon ollessa pelikentän lai-

dassa (kuva 10). Tällöin tolpanpuoleisen käden tulee peittää etuyläkulma ja toinen käsi 

jää sivulle vartalon puoliväliin. (Mühlethaler & Räz 1977, 20.) 

 

 

KUVAT 9, 10, 11. Maalivahdin torjunta-asentoja (Boeckh-Behrens & Zieschang 1980, 86–87). 

 

Palloa torjuessa maalivahdin tulee liikkua vinottain. Maalin vasempaan nurkkaan tai 

sivulle suunnatuissa heitoissa pallot torjutaan ponnistamalla oikealla jalalla vasemmalle 

(kuva 11). Tällöin vasen jalka on ilmassa ja vasen käsi avustaa tätä jalkaa. Käden seura-

tessa jalkaa varmistetaan mahdollisimman laaja torjuntapinta-ala. Kulman pienentämi-

seksi hyppyliike suunnataan hieman eteenpäin. Mitä alemmaksi pallo tulee, sen mata-

lammalla on maalivahdin painopisteen oltava. Vastaavasti ylös suuntautuvat pallot. Ylä-

torjunnoissa käsi ei seuraa jalkaa, vaan käsi kurotetaan mahdollisimman korkealle pal-
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lon suuntaan. Tässä jalka voi seurata kättä, jos maalivahti on hyvin liikkuva. (Mühletha-

ler & Räz 1977, 20–21.) Käsipallomaalivahdin tarkoituksena ei ole heittäytymällä torjua 

palloa, kuten jalkapallossa, vaan estää pallon pääsy maaliin vartalokontaktein ja pelatta-

va pallo mahdollisimman nopeasti omalle joukkueelle. Maalivahti onkin tärkeässä ase-

massa nopean vastahyökkäyksen käynnistämisessä. 

 

Vastaantulossa maalivahti hypähtää heittävää pelaajaa kohti heittokulman pienentämi-

seksi ja peittääkseen mahdollisimman suuren osan maalista. Maalivahti ei saisi tulla 

liian aikaisin vastaan, sillä jos heittäjä syöttääkin vielä jollekin, on maalivahti myöhässä 

seuraavasta maalintekotilanteesta. Vastaantuloa käytetäänkin yleensä seitsemän metrin 

rangaistusheittojen torjunnassa, viivalta heitettäessä ja nopeissa vastahyökkäyksissä. 

Vastaantulossa maalivahti levittää mahdollisimman nopeasti kätensä (ja jalkansa) x-

asentoon. Kaatumaheittoa torjuttaessa jalka tai jalat ovat maassa, mutta hyppyheiton 

torjunnassa hypätään kokonaan ilmaan. (Mühlethaler & Räz 1977, 24.) 
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2.3  Heiton biomekaniikka 

 

Käsipallon heitto vaatii maksimimaalista nopeutta. Pelkkä käden heittoliike on olkapään, 

kyynärpään ja ranteen nivelten yhteistoiminnan tulos. On arvioitu, että 67 % pallon vapau-

tumisnopeudesta on selitettävissä kyynärpään ekstension ja olkapään sisäkierron nopeuksi-

en summalla. Pallon suuri nopeus riippuu, miten hyvin olkapää, kyynärpää ja ranne toimi-

vat yhteistyössä. (Wagner ym. 2006.) 

 

Wagner ym. (2006) tutkivat kolmen eritasoisen pelaajaryhmän eroja heittonopeuteen 

vaikuttaviin tekijöihin. He totesivat, että pallon heittonopeus riippuu kyynärpään ja ol-

kapään fleksiosta, olkapään sisäkierron kulmanopeudesta sekä ranteen ulnaarisesta 

poikkeamisesta heiton aikana. Jälkimmäinen kehittyy pallonkäsittelytaidon kehittyessä. 

Se saa pallolle korkeamman kiertonopeuden ja positiivisen vaikutuksen pallon lentora-

taan ja sen myötä pallon nopeuteen. Ranteen ulnaarinen poikkeaminen saa todennäköi-

sesti aikaan myös sen, että ranne ja sormen päät toimivat paremmin peräkkäin mahdol-

listaen suuren nopeuden pallolle. Olkapään liikkeen optimaalinen koordinaatio näyttäisi 

olevan tärkein syy pallon suurempaan nopeuteen huippukäsipalloilijoilla kuin amatöö-

reillä. (Wagner ym. 2006.) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 12. Heittävä käsi tekee 
heiton aikana liikkeitä moneen 
suuntaan: (a) olkapään fleksio ja 
ekstensio, (b) olkapään abduktio 
ja adduktio, (c) olkapään sisä- ja 
ulkokiertokierto (d) kyynärpään 
fleksio ja ekstensio, (e) ranteen 
ulnaarinen poikkeaminen (f) ran-
teen ekstensio ja fleksio, (g) ran-
teen sisä- ja ulkokiertokierto 
(Wagner ym. 2006).  
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KUVA 13. Olkapään fleksio ja ekstensio 
(mukaillen Edmondstone 1993).  
 

KUVA 14. Kyynärpään fleksio ja ekstensio 
(mukaillen Edmondstone 1993). 

 
 
KUVA 15. Ranteen fleksio ja ekstensio 
(mukaillen Edmondstone 1993). 
 

 

Kuvio 2 osoittaa, että kehon osien nopeus kasvaa kehon proksimaalisista osista distaa-

lisisia osia kohti. Suurin nopeus on pallolla. Ajanhetki, jolloin kehonosa saavuttaa mak-

siminopeutensa on kuitenkin eri kehonosilla eri. Nivelkulman vaihteluväli (maksimi – 

minimi) heiton aikana on suurin olkanivelessä ja pienin ranteessa. Nivelen maksimaali-

nen kulmanopeus (rad/s) on suurin nivelen sisäkierroissa. (Wagner ym. 2006.) 

 

 
KUVIO 2. Eri kehonosien ja pallon maksimaalinen nopeus heiton aikana eritasoisilla 
käsipalloilujoilla, ** = ryhmien välillä tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (mukaillen Wagner 
ym. 2006). 
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KUVA 16. Tietokoneohjattu malli heittokädestä (oikea käsi) optimaalisessa asennossa. Selkä on 
kiertyneenä 23 astetta taaksepäin vertikaalisuunnassa. (mukaillen Edmondstone 1993.) 
 

 

Optimaalisessa heitossa olkapään antagonistien ekstension aktivoiminen kestää 200 ms, 

kyynärpään ekstension 280 ms ja ranteen fleksion 270 ms (kuvio 3.a). Optimaalisessa 

suorituksessa ranteen antagonistit aktivoidaan 100 millisekunnissa. Olkapään antagonis-

tien aktivaatio säilyy 100 ms, kyynärpään 200 ms ja ranteen 250 ms.  (Edmondstone 

1993.) 

 

 

 

KUVIO 3. a) Nivelten vääntövoiman kuvaaja ja b) nivelkulmanopeuden kuvaaja olkapäässä, 
kyynärpäässä ja ranteessa optimaalisen heiton aikana. Heiton alusta pallon irtautumiseen on 
kulunut 409 ms. (Edmondstone 1993.) 
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2.4  Taktiikka  

 

 

2.4.1 Hyökkäys  

 

Hyökkäys voi tapahtua viidessä vaiheessa: 

 

1. Yksinkertainen nopea vastahyökkäys eli yhden miehen nopea vastahyökkäys 

Pelaaja pääsee nopealla vastahyökkäyksellä kohti vastustajan maalia ilman, että vas-

tustaja on ehtinyt järjestää puolustustaan puolustusalueelleen. Vastahyökkäys alkaa 

vastustajan pallon menetyksestä, virheestä tai maaliin heitosta heidän hyökkäyspää-

dyssään. Useimmiten laitapelaajat juoksevat pelikentän sivurajaa pitkin yli kentän 

puolivälin ja sen jälkeen kaartavat keskemmälle saadakseen syötön maalivahdiltaan 

tai kenttäpelaajaltaan. Nopea vastahyökkäys voi myös lähteä pelaajan omasta pallon 

haltuunotosta ja juoksusta vastustajan maalille. Vastahyökkäyksessä on oleellista 

vastahyökkääjän nopea reagointi ja mahdollisesti ennakointi pelitilanteeseen, josta 

voisi vastahyökkäyksen muodostaa sekä nopea juoksu, pallon kiinniotto, kuljetus ja 

heitto maaliin. (Osittain Mühlethaler & Räz 1977, 26.) 

 

2. Jatkettu nopea vastahyökkäys toisessa tai kolmannessa aallossa 

Jos yksinkertainen nopea vastahyökkäys estyy, yritetään välittömästi muiden hyök-

käävän joukkueen pelaajien kanssa muodostaa toinen tai kolmas aalto. Siihen osal-

listuu kahdesta kuuteen pelaajaa. Jos tämäkin estyy, esimerkiksi puolustuksen järjes-

täytymisen seurauksena, rauhoitetaan peliä ja aloitetaan hyökkäyksen järjestäyty-

misvaihe. (Mühlethaler & Räz 1977, 28.) 

 

3. Järjestäytymisvaihe 

Järjestäytymisvaiheessa jokainen pelaaja hakee oman pelipaikkansa. Hyökkäyksessä 

voidaan pelata kahdessa eri muodostelmassa: yhdellä tai kahdella viivapelaajalla. 

Muodostelman valinta riippuu vastustajan puolustustaktiikan lisäksi oman joukku-

een kapasiteetista: jos joukkueessa on kovatehoisia takapelaajia kannatta pelata yh-

dellä viivapelaajalla ja, jos puolestaan viivapelaajat ovat hyvin liikkuvia, kannattaa 

pelata kahdella viivapelaajalla. (Osittain Mühlethaler & Räz 1977, 30–31.) 
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4. Sisään- tai läpijuoksu 

Järjestäytymisvaiheen jälkeen alkaa niin sanottu ajo, missä jokainen pelaaja vuoron 

perään yrittää löytää maalintekopaikan sisään- tai läpijuoksulla. Sisäänjuoksu voi 

tapahtua kohti palloa tai pallosta poispäin, mutta joka tapauksessa kohti maalia. Lä-

pijuoksussa hyökkääjä juoksee puolustuksen läpi saaden mahdollisuuden esteettö-

mään maalintekotilanteeseen. Jos heittopaikkaa ei synny, pallo heitetään lähimmälle 

vapaalle pelaajalle. (Osittain Mühlethaler & Räz 1977, 32.) 

 

5. Päättämisvaihe 

Tässä vaiheessa tavoitteena on maalin teko. Tämän vaiheen voi tehdä harjoiteltujen 

pelinsiirtojen avulla. Vaihe vaatii jokaiselta pelaajalta sisään- ja läpijuoksun, har-

hauttamisen, läpimurron, vaihtojen, ristiinjuoksujen, paikanvaihtojen, estämisen ja 

irtaantumisen hallitsemista. (Mühlethaler & Räz 1977, 32–37.) 

 

Paikkataktiikka eli asemapeli 

Takapelaajat muodostavat joukkueen selkärangan. Yleensä keskipelaaja toimii pelin 

rakentajana. Heillä on oltava hyvä pelikäsitys, jotta he osaavat hyödyntää laita- ja viiva-

pelaajia. Viivapelaajan tehtävänä on tehdä tilaa takapelaajille ja itselleen läpimurtoja 

varten. Laitapelaajan pitää pystyä tekemään pienestä kulmasta maaleja. Maalivahdin 

toimintaa käsiteltiin aiemmin luvussa 2.2 Tekniikka. (Mühlethaler & Räz 1977, 38–41.) 

 

 

2.4.2 Puolustus  

 

Puolustus koostuu neljästä vaiheesta: 

 

1. Pelaaminen puolustukseen 

Palataan puolustukseen lyhyintä reittiä ja pysäytetään vastustajan hyökkäys tai py-

säytetään nopea vastahyökkäys paikasta riippumatta. 

 

2. Hetkellinen aluepuolustus 

Jokainen pelaaja vastaa omasta alueestaan. Alue riippuu pelaajan senhetkisestä si-

jainnista.  
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3. Järjestäytyminen 

Sopivan tilaisuuden tullen puolustaja ottaa hänelle osoitetun pelipaikan puolustus-

järjestelmässä. 

 

4. Systemaattinen puolustus 

Palaajalla on oma paikka. Puolustus pyrkii toimimaan saumattomasti. Järjestelmä-

puolustuksessa voidaan käyttää mies-, alue- tai yhdistettyä puolustusta. Miespuolus-

tuksessa jokaisella pelaajalla on oma puolustettava pelaaja. Tässä puolustaja on yk-

sin vastuussa puolustettavasta pelaajasta. Järjestelmä perustuu siihen, ettei vastusta-

jan sallita käynnistää omaa hyökkäyspeliään. Miespuolustus vaatii pelaajilta kovaa 

kuntoa, suurta taistelutahtoa ja erinomaista taitoa. Aluepuolustuksessa jokainen puo-

lustaja on vastuussa omalla puolustusalueella olevasta hyökkääjästä. Tämä on talou-

dellisin, helpoin ja käytetyin puolustusmuoto. Yhdistetyssä puolustuksessa käyte-

tään sekä mies- että aluepuolustusta. Tässä puolustusmuodossa vartioidaan yhtä tai 

kahta erityisen vahvaa tai tehokasta pelaajaa. (Mühlethaler & Räz 1977, 42–43, 50.) 

 

Puolustusjärjestelmät 

Puolustaessa voidaan pelata 6-0, 5-1, 3-2-1 tai 4-2 -järjestelmissä. Jokaisessa järjestel-

mässä on hyvät ja huonot puolensa. Puolustuksen tulisi olla tiivis, syvä ja leveä. Tiiviys 

saavutetaan, kun puolustajat ovat riittävän lähellä toisiaan. Leveys muodostuu tehok-

kaasta puolustajien sivuttaisliikkeestä. Syvyys saavutetaan puolestaan puolustajien vas-

taannousuilla ja -laskuilla. (Mühlethaler & Räz 1977, 52.) 

 

6-0 -järjestelmässä puolustusrintama liikkuu pallon mukaan kuuden metrin tuntumassa. 

Laitapelaajat eivät yleensä nouse laitahyökkääjiä vastaan vaan estävät maalintekopaikan 

tai hyökkääjän etenemisen keskikentälle. Takapelaajat tai pakit ja keskipelaajat nouse-

vat palloa vastaan liikkuen pallon suunnassa. He eivät siis palaudu suoraviivaisesti ta-

kaisin kuuden metrin tuntumaan, vaan liikkuvat kolmion muodossa. Vastaan noustessa 

alempana olevat puolustajat paikkaavat syntyneet aukot puolustusrintamassa. Erityisen 

tarkkana on oltava, ettei viivapelaaja jää vapaaksi. Puolustajan on nopeasti noustava 

pallollista pelaajaa vastaan ja välittömästi palattava perusmuodostelmaan. Kuuden met-

rin tuntumassa liikutaan sivuttain. Puolustajan on nähtävä pallo koko ajan. Vieruspelaa-

jaan on oltava koko ajan yhteydessä sekä hyökkääjään ”vastaanottaminen” ja ”luovutus” 

on tapahduttava saumattomasti.  
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6-0 -järjestelmän etuna on sen tiiviys. Tässä vastustajaa on helppo seurata ja tästä on 

helppo siirtyä toiseen puolustusjärjestelmään. Heikkoutena on, että vastustajan takape-

laajat pystyvät heittämään helposti kohti maalia, vaikkakin muita järjestelmiä hieman 

kauempaa (noin 9-10 metrin tuntumasta). 6-0 –järjestelmä voi olla tiivis ja leveä, muttei 

syvä. Syvyys saavutetaan vastaannousuilla. (Osittain Mühlethaler & Räz 1977, 44–46, 

52.) Muun muassa Ruotsin ja Tanskan miehet pelasivat pääasiassa tällä järjestelmällä 

EM-kilpailuissa 2008 (Hergeirsson 2008). 

 

5-1 -järjestelmässä kuudessa metrissä pelaavat puolustajat toimivat, kuten 6-0 -järjes-

telmässä. Kärkipelaaja yrittää katkoa poikkikentän tulevia syöttöjä ja estää keskimmäi-

sen takapelaajan alueelta tulevat heitot kohti maalia. Tarkoituksena on keskittyä aina 

pallonpuoleiseen alueeseen nousematta liian korkealla, jotta puolustus on edelleen sau-

matonta. Jos puolustusta pelataan yhdistettynä, kärkipelaaja varjostaa yhtä pelaajaa. 

Etuina 5-1 -järjestelmässä on se, että kärkipelaaja voi häiritä huomattavasti hyökkäystä 

ja lähteä paikaltaan nopeisiin vastahyökkäyksiin. Jos puolustajat puolustavat liian hyök-

käävästi, saattaa puolustukseen syntyä suuria läpijuoksuaukkoja. Hyökkäävä joukkue 

saattaa siirtää hyökkäyksen painopisteen hyökkäysalueen toiselle puolelle, jolloin puo-

lustusta on muutettava. 5-1 -järjestelmä on useimmiten tiivis. Leveys saavutetaan te-

hokkaalla sivuttaisliikkeellä ja riittämätön syvyys vastaannousuilla. (Osittain Mühletha-

ler & Räz 1977, 50–52.) Muun muassa Ranskan ja Unkarin miehet pelasivat pääasiassa 

tällä järjestelmällä EM-kilpailuissa 2008 (Hergeirsson 2008). 

 

3-2-1 -järjestelmässä kolme pelaajaa on kuuden metrin tuntumassa, kaksi seitsemän 

metrin tuntumassa ja keskellä yksi yhdeksässä metrissä. Järjestelmän periaatteena on, 

että vain pallon haltija voi tehdä maalin. Tästä syystä keskitetään koko puolustus pallon 

tai pallonhaltijan mukaan. Kuudessa metrissä pelaavien on liikuttava tehokkaasti sivut-

taissuunnassa. Seitsemän ja yhdeksän metrin pelaajat liikkuvat syvyyssuunnassa (nousu 

palloa vastaan ja välittömästi palaaminen takaisin pallon puoleiseen suuntaan). Tässä 

järjestelmässä puolustajilla on mahdollisuus nopeisiin vastahyökkäyksiin. Tämä järjes-

telmä toimii hyvin syvyyssuunnassa, jonka vuoksi sitä käytetään joukkueita vastaan, 

joilla vahvoja ja vaarallisia takapelaajia ja -pelinrakentajia. Heikkoutena järjestelmässä 

on laita- ja viivapelaajien suuri pelitila. Jos nämä pelaajat ovat taitavia, järjestelmä ei 

ole paras mahdollinen. Samoin olisi vaihdettava järjestelmää, jos vastustaja pelaa kah-

della viivapelaajalla. 3-2-1 -järjestelmässä on siis syvyyttä ja tiiviyttä. Leveys saavute-
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taan siirtämällä puolustusmuuria puolelta toiselle sivuttaissuuntaisin liikkein. (Osittain 

Mühlethaler & Räz 1977, 48–49, 52.) Muun muassa Montenegron ja Kroatian miehet 

pelasivat osittain tällä järjestelmällä EM-kilpailuissa 2008 (Hergeirsson 2008). 4-2 -jär-

jestelmässä neljä pelaajaa pelaa kuuden metrin tuntumassa ja kaksi hieman korkeam-

malla.  

 

 

2.5  Vammat  

 

Käsipallo on yksi vamma-alttiimmista lajeista, koska siinä ollaan toistuvasti kontaktissa 

vastustajan kanssa. Pääasiassa vammat aiheutuvat jalkoihin, etenkin polviin. Jalkapal-

loilijoista, salibandyn ja käsipallon pelaajista eniten polvivammoja esiintyy käsipallon 

pelaajilla, noin 40 vammaa 1000 otteluminuuttia kohden. Jalkavammoja aiheuttavat 

nopeat suunnanmuutokset, hypystä erikoiseen asentoon alastulo, jarrutukset ja väsynee-

nä pelaaminen. (Von Porat, 2006.) 

 

Käsipallossa 75 % kaikista vammoista tapahtuu ottelun aikana ja 25 % harjoituksissa 

(Von Porat, 2006). Käsipallossa noin puolet kaikista vammoista kohdistuu alaraajoihin, 

erityisesti polviin. Muita vamma-alttiita paikkoja ovat pää (23 %), kädet (18 %) ja var-

talo (14 %) (Langevoort, 2007). Noin puolet kaikista polvivammoista on polven ris-

tisidevammoja, erityisesti eturistisidevammoja. Eri pelipaikoilla on suurempi vammau-

tumisen riski kuin toisilla. Esimerkiksi käsipallossa kuudenmetrinpelaajilla on havaittu 

olevan eniten vammoja. Naisilla on viisinkertainen riski vammautua miespelaajiin ver-

rattuna. Käsipallossa ja salibandyssä muovilattia aiheuttaa suuremman loukkaantumis-

riskin kuin puulattia. Myös joillakin kengillä on suurempi loukkaantumisriski kuin toi-

silla. Tämä johtuu kenkien aiheuttamasta liian suuresta tai pienestä kitkasta alustaan 

nähden. Korkeammalla sarjatasolla eturistisidevamman riski on kolminkertainen verrat-

tuna alempiin sarjatasoihin. Psykososiaalisia riskitekijöitä, jotka lisäävät loukkaantumis-

riskiä ovat esimerkiksi huono stressinsietokyky ja ulospäin suuntautuneet aggressiot. 

Muita vammautumisen riskitekijöitä ovat esimerkiksi lihasheikkous, kunto ja hormo-

naaliset vaihtelut kuukautiskierron aikana. Lisäksi eturistisidevamman jälkeen on noin 

20 % riski loukkaantua uudelleen. (Von Porat, 2006.) 
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Ruotsalaistutkimuksen mukaan käsipalloilijoilla on havaittu olevan jääkiekon ja rugbyn 

jälkeen eniten hammas- ja leukavammoja. Suurin riski kyseiseen vammaan on 21–30-

ikävuoden välillä. Naisilla riski on miehiä pienempi. Otteluissa riski on huomattavasti 

suurempi (69 %) kuin harjoitusten aikana (31 %). Hammassuojien käytöllä on havaittu 

olevan ehkäisevä vaikutus, joskaan niiden käyttö ei kokonaan poista leuan ja suun alu-

een vammautumisen riskiä. (Al-Saffar ym. 2002.) 

 
 



 26 
 

3 URHEILIJA-ANALYYSI 

 

 

Tässä kappaleessa esitellään menestyvän käsipalloilijan antropometrisia, fysiologisia, 

psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia. Raportoidut muuttujat on saatu ulkomaisista 

tutkimuksista. Tavoitteelliseen huippu-urheilijan tulisi panostaa näihin fysiologisiin 

ominaisuuksiin sekä harjoitettava myös psyykkisiä ja sosiaalisia taitojaan. Psyykkisten 

taitojen avulla voidaan kehittää paremmin myös fysiologisia ominaisuuksia muun mu-

assa kasvaneen itseluottamuksen voimin.  

 

Espanjalaisia naiskäsipalloilijoita tutkittaessa on havaittu huippu-urheilijoiden ja harras-

telijatason (2.divisioonan pelaajia) käsipalloilijoiden välillä suuria eroja. Huippu-

urheilijat olivat muun muassa pidempiä, heidän rasvaton kehonpainonsa oli suurempi 

sekä penkkipunnerrusmaksimin, hyppyvoiman, käsipallon heittonopeuden, lyhyiden 

juoksumatkojen ja kestävyysmatkojen arvot harrastelijoita paremmat. Erot olivat noin 

kymmenen prosentin luokkaa. (Granados ym. 2007.) 

 

Vastaavanlainen tutkimus miehille osoitti eroja kehon painossa, rasvattoman kehon pai-

nossa sekä penkkipunnerruksen maksimissa ja pallon heittonopeudessa huippu-

urheilijoiden eduksi. Johtopäätöksenä todettiin, että lihaksikkaalla ja voimakkaalla pe-

laajalla on eniten hyötyä käsipallossa. Tämän tutkimuksen mukaan kestävyyskapasiteet-

ti ei näytä rajoittavan käsipalloilijan suorituskykyä. (Gorostiaga ym. 2005.) 

 

 

2.6  Käsipalloilijan fysiologiset vaatimukset 

 

Käsipallo on monipuolinen laji, jossa tekniikka, antropometriset ominaisuudet, lihas-

voima, nopeus ja kestävyys ovat tärkeässä asemassa. Taulukkoon 2 (sivulla 27) on koot-

tu eri tutkimuksista tietoja käsipalloilijoiden antropometrisista ja fysiologisista muuttu-

jista.  
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TAULUKKO 2. Eri tutkimuksista koottuja tietoja fysiologisista muuttujista.  

 

 

 

 Buchheit ym. 2008 Gorostiaga ym. 2006 Gorostiaga ym. 2005 HcWest Granados ym. 2007 

otos 

N = 9 
Ranskan kansallisen 

tason pelaajia 

N = 15  
Espanjan ja Euroopan 

parhaan seuran pelaajat 

N = 15  
Espanjan ja Euroopan 

parhaan seuran pelaajat 

N = 20 
Kauniaisten 

HcWestin pelaajat 

N = 16 
Espanjan mestarijoukkue 

2006 
sukupuoli miehet miehet miehet miehet naiset 
ikä (v) 21 31  26 23 
pituus (cm) 181 188 189 185 175 
paino (kg) 78,4 95 95 84 70 
rasvaton kehon paino, FFM (kg)  81 82  55 
rasvaprosentti (%)  15 14  21 
harjoitusvuodet (v)     13 
harjoitusmäärä (h/vko) 5,1 4,4–10,8    
esikevennyshyppy, CMJ (cm) 46,9 46,9 46,8  34,9 
10 m sprinttiaika (s) 1,9     
15 m sprinttiaika (s)   2,5  2,6 
penkkipunnerrus 1RM (kg)   107  48 
puolikyykky (kuormalla 100 % 
omasta painosta) (W)  852    
penkkipunnerrus (keskiteho 45–70 
% painoilla omasta kehonpainosta) 
(W)  444 463  203 
puolikyykky (keskiteho 60–125 % 
painoilla omasta kehon painosta) 
(W)  771 776  463 
heittonopeus paikaltaan (m/s)  26,0  23,8  19,5 
heittonopeus 3 askeleella (m/s)  27,6  25,3  21,1 
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Käsipallo-ottelun aikana juostaan 4-6 kilometriä. Joidenkin tutkimuksien mukaan käsi-

pallo-ottelun aikana juostaan vain 3,5 km, mikä vastaa koripallo-ottelussa juostua mat-

kaa. Keskimääräinen intensiteetti käsipallossa on 80–90 % maksimisykkeestä. Pelaami-

sella on todettu olevan merkittävä yhteys myös maksimihapenkulutuksen kanssa 

(VO2max) ja täten hapenkulutus voi olla rajoittava tekijä. Aerobisen kunnon saavuttami-

seksi pitäisi harjoitella VO2max-tehoilla tai lähellä niitä. (Buchheit ym. 2008.) 

 

Espanjalaiskäsipalloilijoiden laktaattiarvoja on seurattu maaotteluiden yhteydessä. En-

simmäisen puoliajan ensimmäisen viiden minuutin aikana käsipalloilijoiden laktaatit 

kohosivat neljään millimooliin litrassa verta. 15 minuutin pelin jälkeen laktaattia oli 

kuusi millimoolia litrassa ja ensimmäisen puoliajan päätteeksi kymmenen millimoolia 

litrassa. Käsipallo vaatii siis paitsi erittäin hyvää aerobista myös anaerobista kapasiteet-

tia. Samassa tutkimuksessa mitattiin pelaajien kulkema matka ottelun aikana. Tässä tut-

kimuksessa pelaajat juoksivat ottelun aikana keskimäärin 3700 metriä. Tänä aikana 

juostiin 132 kertaa maalilta maalille. (Wallace & Cardinale, 1997.) 

 

Eurooppalaisten huippukäsipalloilijoiden maksimaalinen hapenottokyky on 55–60 

ml/min/kg. Amatööreillä hapenottokyvyn arvot ovat samaa luokkaa. Selityksenä tälle on 

pelissä alati toistuvat 20–30 metrin spurtit. Pelaajien hapenottokyky ei ole kasvanut 90-

luvun tutkimuksiin verrattuna, vaikka sääntömuutoksilla pelistä on tehty entistä nope-

ampi laji. Aerobinen kapasiteetti on lähinnä kehittynyt. Tämä ilmenee siten, että pelaa-

jan laktaattiarvot pysyvät pidempään alhaalla, koska tämä ei ylitä pelatessaan anaerobis-

ta kynnystehoa. (Rannou ym. 2001.) 

 

Sykkeen palautuminen on riippuvainen aerobisesta kapasiteetista. Koripallossa, joka 

fyysisiltä ominaisuuksiltaan vastaa jotakuinkin käsipalloa, on havaittu pelijännityksen 

nostavan sykettä ottelun puoliajalla. Puoliajalla syke ei siten laske yhtä alas samassa 

ajassa kuin ottelun loputtua (kuvio 4). (Markkanen 2002.) 
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KUVIO 4. Keskiarvollinen syke on 10 minuutin palautumisjakson aikana koripallo-ottelun puo-
liajalla sekä ottelun päätyttyä (Hue ym. 2000 teoksessa Markkanen 2002).  
 
 

Pelaajat eri pelipaikoilla ovat antropometrisilta ominaisuuksiltaan (pituus ja kehon ras-

van määrä) erilaisia. Fysiologisilta ominaisuuksilta pelaajat ovat kuitenkin pääpiirteis-

sään samanlaisia. (Chaouachi ym. 2008.) Takapelaajien on oltava riittävän pitkiä, pon-

nistettava riittävän korkealle ja heitettävä kovaa. Lisäksi heillä on oltava hyvä pelikäsi-

tys, jotta he osaavat hyödyntää laita- ja viivapelaajia. Viivapelaajan on oltava fyysisesti 

voimakasrakenteinen, liikkuva ja omattava hyvä pallonkäsittelytaito. Hänen tehtävänään 

on tehdä tilaa takapelaajille ja itselleen läpimurtoja varten. Laitapelaajien on puolestaan 

oltava nopeita, liikkuvia, taitavia ja monipuolisia pallonkäsittelytaidoiltaan. Yhteenve-

tona voidaan sanoa, että taka- ja keskipelaajat ovat laitapelaajia suurikokoisempia ja 

voimakkaampia. (Mühlethaler & Räz 1977, 38–41.)  

 

Lyhyiden matkojen (5 m, 10 m ja 30 m) juoksuajat korreloivat hyppyjalan vaakasuoran 

hypyn kanssa ja viiden hypyn hyppytestin tuloksen kanssa. Eli vaakasuoraan hypätty 

matka ennustaa hyvin käsipalloilijan juoksukykyä huippukäsipalloilijoilla.  (Chaouachi 

ym. 2008.) Penkkipunnerruksessa eurooppalaiset huppupelaajat nostavat keskimäärin 

109 kg, ruotsalaismiehet puolestaan 90 kg. Ruotsalaisnaiset nostavat keskimäärin 48 kg. 

Penkkipunnerrus korreloi heittonopeuden kanssa. (Johansson 2005.) Penkkipunnerruk-

sen maksimitulos on yhteydessä heittonopeuteen. Tämä viittaa siihen, että naiskäsipal-

loilijoiden heittonopeus riippuu enemmän maksimivoimasta kuin kapasiteetista liikuttaa 

matalaa kuormaa nopeasti kyynärpään ekstension aikana. (Granados ym. 2007.) 
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Buchheit ym. (2008) tutkivat erilaisen kuormitustavan vaikutuksia fysiologisiin muu-

toksiin yhdeksällä ranskalaisella kansallisen tason huippukäsipalloilijalla. Pienpelit pe-

lattiin neljä vastaan neljä -periaatteella ilman maalivahtia. Kestoltaan peli oli 2 x 3 min 

45 s puolen minuutin passiivisella tauolla. Näin pelin kokonaiskestoksi tuli kahdeksan 

minuuttia. Intensiteetiltään peli oli mahdollisimman kova, pelitempoa kovempi. Lisäksi 

pelissä oli joitakin sääntömuutoksia, kuten pienet rikkeet oli sallittu. Pelin päätteeksi 

mitattiin hengityskaasut, syke ja laktaatti. Vertailun vuoksi samat koehenkilöt suorittivat 

intervalliharjoituksen ja maksimaalisen hapenottokyvyn testin juoksumatolla. Intervalli-

harjoitus kesti myös kahdeksan minuuttia koostuen 15 sekunnin vuorottaisesta juoksu-

kuormituksesta ja passiivisista tauoista. (Buchheit ym. 2008.) 

 

Huomattavaa oli, että käsipallon pienpeleissä pelattiin intervalliharjoitusta ja juoksumat-

totestiä enemmän yli 90 % maksimaalisesta hapenottokyvystä ja silti laktaatti ja syke 

olivat matalimmat. Hapenottokyky arvioitiin pelin aikana sykkeen perusteella. Pelin 

aikana on mahdotonta mitata todellisia hapenottokyvyn arvoja.  Tutkimuksen perusteel-

la näyttäisi kuitenkin, että käsipalloilijat pystyvät saavuttamaan käsipalloa pelatessa 

suuremman hapenottokyvyn arvon. Näin ollen käsipallon pelaaminen olisi käsipalloili-

jalle harjoittelumuodoista taloudellisin. Myös intervalliharjoituksen ja pienpelien ener-

giantuottotavat poikkesivat muutaman prosenttiyksikön. (Buchheit ym. 2008.) Testien 

erot ovat tarkemmin luettavissa taulukosta 3. 

 

 

TAULUKKO 3. Maksimaalisen hapenottokykytestin, käsipallon pienpelin ja intervalliharjoituk-
sen fysiologisten muuttujien vertailua (mukaillen Buchheit ym. 2008). 
 VO2max-testi Käsipallon pienpeli  Intervalliharjoitus 
VO2max (ml/min/kg) 57,3   
VO2peak (ml/min/kg)  60,2 56,4 
VO2mean (ml/min/kg)  53,3 50,1 
HRmax (bpm) 190   
HRpeak (bpm)  187 189 
HRmean (bpm)  175 179 
LA (mmol/l) 9,3 8,9 11,6 * 
Aerobisen energian osuus (%)  92,40 90,4 * 
Anaerobisen energian osuus (%)  7,60 9,6 * 
RPE 6,6 6,3 6,6 
vVO2max (km/h) 15,7   
Kuljettu matka (m)  1233 1183 
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Käsipallo näyttäisi olevan Buchheit ym. (2008) tutkimuksen mukaan kovempitehoista 

kuin esimerkiksi koripallo ja jalkapallo. Käsipallon pienpelissä saavutettu hapenkulu-

tuksen arvo (94 % hapenkulutusmaksimista) päihittävät jalkapallon viisi vastaan viisi 

pelissä on saavutetut 85 % tehot ja koripallossa kahdesta neljään pelatuissa pienpeleissä 

saavutetut 69–79 % tehot. Selittävinä tekijöinä ovat muun muassa lihasmassan erot, 

säännöt, kentän koko, pikkupelin kesto, pelaajien lukumäärä, osallistujien fyysinen kun-

to ja motivaatio. (Buchheit ym. 2008.) 

 

Newsholme ym. (1992) mukaan jalkapallossa 70 % energiasta (adenosiinitrifosfaatti, 

ATP) tuotetaan anaerobisesti glykolyysin avulla, 20 % aerobisesti ja 10 % kreatiinifos-

faatin avulla. Käsipallo-ottelun aikana juostaan noin puolet vähemmän kuin jalkapallo-

ottelun aikana, mutta tehot ovat suuremmat. Täten voisikin karkeasti arvioida, että käsi-

pallossa ATP tuotetaan 50 % anaerobisen glykolyysin avulla, 40 % aerobisesti ja 10 % 

kreatiinifosfaatin avulla.  

 

Mielenkiintoinen huomio Buchheit ym. (2008) tutkimuksessa on, että hetkellinen ha-

penkulutuksen (VO2peak) arvo pienpelissä oli keskimäärin 3 ml/min/kg suurempi kuin 

mattotestin maksimaalinen hapenkulutuksen arvo. Eli voidaan päätellä, ettei maksimaa-

linen hapenottokyvyn testi juoksumatolla kerro täysin käsipalloilijan täsmällistä maksi-

maalista sydän- ja hengityselinten kuntoa. Käsipallo poikkeaa laajalti perusjuoksemises-

ta, koska mukana on toistuvasti hyppyjä, heittoja ja yläraajojen muuta työtä esimerkiksi 

puolustustilanteessa. Käsipallossa lihaksia rekrytoidaan enemmän kuin VO2max-

mattotestissä ja motivaatio pelata pallon kanssa on suurempi kuin ilman palloa. Tämä 

ilmeisesti johti korkeampaan VO2peak:iin. Korkeimman VO2max omaavilla pelaajilla oli 

matalin VO2mean ja lyhyin yli 90 % VO2max:sta käytetty aika pienpelin aikana. Eli pien-

peli on hyvä aerobisen kestävyyden kehittäjä. (Buchheit ym. 2008.) 

 

Käsipallopelissä ei ole täydellisiä lepojaksoja, vaan lyhyitä matalampitehoisia jaksoja, 

jossa ehtii vähän palautua. Tällöin palautuminen on aktiivista eli laktaattia poistuu ke-

hosta tehokkaammin. Tämä selittänee sen, miksi käsipallopelissä oli tutkimuksessa 

Buchheit ym. (2008) matalammat laktaattiarvot. Intervalliharjoituksia tehdessä kannat-

taisikin palautukset tehdä aktiivisina eikä passiivisina. Toisaalta vaihtopenkillä istutta-

essa palautus on passiivista.  
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2.7  Psyykkiset tekijät ja ryhmädynamiikka käsipallossa 

 

Käsipallossa, kuten muissakin palloilulajeissa, yksittäisen pelaajan fyysisten ominai-

suuksien lisäksi on kiinnitettävä huomiota yksilön psyykkisiin tekijöihin sekä koko 

joukkueen välisiin suhteisiin ja koheesioon. Joukkueen on hankala toimia yhteisen pää-

määrän eteen, jos he eivät ole sitoutuneita siihen kukin omalla tahollaan. Tässä kappa-

leessa on käytetty lähteinä Olli Salmen Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitok-

sella syksyllä 2007 pitämiä luentoja (Liikuntapsykologian kurssi, VTEP003) sekä kirjaa 

Hardly ym. (1996).  

 

Neljä peruspsykologista taitoa ovat rentoutuminen, tavoitteenasettelu, kuvittelu ja men-

taaliharjoittelu sekä minäpuhe (self-talk). Huippusuoritus vaatii ahdistuksen hallintaa ja 

rentoa suorittamista. Tavoitteenasettelu motivoi toimimaan suuntaamalla huomion, li-

säämällä yritystä ja intensiteettiä, hakemaan kehitystä ongelman ratkaisussa tai sinnik-

kyyttä epäonnituessa. Tavoitteiden täyttymiseen vaikuttaa paljolti se, uskooko itse pys-

tyvänsä tavoitteisiinsa. Liian vaikeat tavoitteet aiheuttavat vain stressiä. Tavoitteet tulisi 

asettaa riittävän lähelle itseä ja niiden tulisi realistisia. Yleensä tämä toteutuu, jos pelaa-

ja itse on mukana tavoitteiden laadinnassa, eivätkä ne tule täysin toisten sanelemina. 

Tavoitteiden tulisi ajoittua sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille, niitä ei saisi olla liikaa 

ja ne pitäisi olla helposti mitattavissa.  

 

Harjoittelun yhteydessä urheilijalla on usein prosessitavoite esimerkiksi suoritustekniik-

kaan liittyen. Ottelutilanteessa urheilijalla on puolestaan tulostavoite (vertailua muihin) 

ja suoritustavoite (esimerkiksi peliaikatavoite, kauanko saa pelata pelissä). Tulostavoit-

teet kasvattavat normaalisti ahdistusta. Urheilijalla on joukkuelajeissa lisäksi ryhmäta-

voitteita. Ryhmätavoite ei voi toteutua optimaalisesti, jos yhtäaikaisesti ei ole henkilö-

kohtaisia tavoitteita. Jokaisella pelaajalla tulee olla selvillä oma rooli tavoitteen täytty-

miseen suhteen.  

 

Tärkeää olisi joukkueessa löytää ja päästä yksimielisyyteen henkilökohtaisten tavoittei-

den lisäksi joukkueen yhteisistä tavoitteista. Ennen tavoitteiden laadintaa tulisi kartoit-

taa nykytila. Tässä selvitetään joukkueen ja yksilöiden ongelmat ja vahvuudet, resurssit 

(mm. pelaajareservi) sekä käytettävät keinot. Näiden pohjalta laaditaan tavoitteet. Tar-
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koituksena on vahvistaa vahvuuksia heikkouksien kärsimättä. Lisäksi olisi pohdittava, 

mitä hyötyä tavoitteen saavuttamisesta on. (Hardly ym. 1996, 11–37 ja Salmi 2007.) 

Sosiometriaa voidaan käyttää apuna tavoitteiden seurannassa.  

 

Sosiometrian avulla voidaan selvittää myös ryhmän jäsenten välisiä vuorovaikutussuh-

teita. Esimerkki sosiometriasta (koko joukkue toteuttaa): laita käsi sen pelaajan päälle, 

joka eniten toteutti tavoitetta x viimeisessä harjoituksessamme. Tällöin hyvien itsetunto 

nousee ja heikot tajuavat, mitä heidän pitäisi harjoituksissa tai ottelussa tehdä. (Salmi 

2007.) 

 

Kun on harjoiteltu tavoitteiden suunnassa ja tultu ajankohtaan, jossa tavoitteen täytty-

mistä on mitattu (esimerkiksi jokin harjoite, ottelu tai koko kausi), tulisi tulkita ja arvi-

oida, kuinka asetetut tavoitteet saavutettiin, kuinka niitä noudatettiin ja niihin sopeudut-

tiin sekä missä olisi parannettavaa. Perusteellisen kartoituksen jälkeen laaditaan uudet 

tavoitteet. (Hardly ym. 1996, 19–26 ja Salmi 2007.) 

 

Huippu-urheilijat käyttävät mentaali- ja mielikuvaharjoittelua muun harjoittelunsa tuke-

na. Mentaaliharjoittelu ei kuitenkaan saa korvata fyysistä harjoittelua, vaan niitä pitäisi 

harjoittaa rinnakkain. Mentaaliharjoittelun aikana voidaan tehdä joitakin samoja lihas-

toiminnallisia liikkeitä kuin varsinaisessa suorituksessa. Käsipallo-ottelussa maaleja 

syntyy paljon ja tilanteet voivat vaihdella nopeasti, joten tähän kannattaa varautua jo 

mielikuvaharjoitusten yhteydessä. Näin itse kilpailutilanteessa on helpompi koota itsen-

sä ja joukkueensa yhä uudestaan. (Hardly ym. 1996, 27–33.) 

 

Tärkeää olisi käyttää myös positiivista minäpuhetta. Positiivisten ajatusten on havaittu 

johtavan ”minä pystyn” -tuntemuksiin ja parempaan suorituskykyyn. Minäpuheen avul-

la olisi pyrittävä itseluottamukseen ja ahdistuksen kontrollointiin. Minäpuhe parantaa 

mielialaa ja huomiointikykyä sekä auttaa vammojen kuntoutuksessa. Turhat negatiiviset 

ajatukset tulisi muuttaa rakentavammiksi. Ja vaikka olisikin itsensä suhteen luottavai-

nen, ei se tarkoita, ettei koskaan tule negatiivisia ajatuksia. Näihin ajatuksiin on vain 

opittava tottumaan. On havaittu, että huippu-urheilijat ovat luottavaisempia itsensä suh-

teen kuin muut. (Hardly ym. 1996, 34–37.) 
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Valmentajan kannustamisella ja menestymisellä on suuri merkitys nuoren urheilijan 

itseluottamuksen syntyyn. Tarkoin ja yksilöllisesti mietityt tavoitteet vaikuttavat 

useimmiten itseluottamukseen positiivisesti. Yksilöllisten tavoitteiden asettelu joukku-

een näkökulmasta voi olla hankaa suuressa joukkueessa, jossa valmentaja ei jaksa tai 

ehdi panostaa tähän riittävästi. Muutoinkin psyykkinen valmentautuminen on käsipal-

lossa vähäistä otteluita edeltävää psyykkausta lukuun ottamatta. Ennen otteluita valmen-

tajat usein psyykkaavaat pelaajiaan, mutta psyykkisten taitojen opettelu jää paljolti ur-

heilijan omalle vastuulle. Valmentajilla ei itselläänkään ole riittävää tietotaitoa tähän. 

Tavoitteet pitäisi olla helposti mitattavissa ja seurattavissa. Vaikka yksilöiden itseluot-

tamus olisikin korkealla, ei se takaa parasta lopputulosta, sillä paras joukkuetehokkuus 

on joukkueessa, jossa on korkea joukkuekoheesio. (Salmi 2007.) 

 

Harjoitusten ja otteluiden yhteydessä pelaaja kokee suorituksen kannalta sekä hyödylli-

siä että haitallisia tunteita. Optimaaliseen suoritukseen ja itseluottamukseen liittyy posi-

tiivisten tunteiden lisäksi ahdistusta ja muita negatiivisia tunteita. Urheilijan hyödylliset 

tunteet toimivat esimerkkeinä siitä tunnetilasta, johon hänen tulee pyrkiä valmistautu-

misen ja suorituksen aikana. Haitalliset tunteet sen sijaan ovat urheilijalle tehokkaita 

mittareita, jotta tunteen suoritukseen häiritsevä vaikutus voitaisiin ehkäistä. Valmenta-

jan tulisi tietää jokaisen pelaajan henkilökohtaisista toimintatavoista. (Salmi 2007.) 

 

Psykologista stressiä aiheuttavat pelko, riittämättömyyden tunne, kontrolloinnin puute, 

syyllisyyden tunne ja fyysinen kunto. Suorituskyky on parhaimmillaan, kun on sopivasti 

stressiä. Liian suuri tai vähäinen stressin määrä kuitenkin huonontaa suorituskykyä. Eri-

tyisen hyödyllistä olisi keskittyä suoritukseen kunnolla, sillä keskittymättömyys voi 

johtaa esimerkiksi lisääntyneeseen pallonmenetysten määrään kentällä. (Salmi 2007.) 

 

Huppu-urheilijalla täytyy olla korkea motivaatio pelaamista kohtaan, jotta tämä voi ke-

hittyä. Motivaatiota voidaan lisätä positiivisen palautteen avulla ja lisäämällä havainto-

kykyä. Mielikuvaharjoittelun seurauksena keskittymiskyky paranee. Urheilijalle tulisi 

opettaa, että joitakin asioita tapahtuu, eikä niistä kannata ahdistua. Keskittymiskyvyn 

parantamiseksi pelillisiä taitoja kannattaa opetella erilaisissa ympäristöissä, jotta erikoi-

sessa ympäristössä pelatessa ei ahdistuisi. (Hardly ym. 1996.) 
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Joukkueessa pelaajan rooli määräytyy omien toimintojen ja toisten odotusten kautta. 

Kerran saadusta roolista voi olla samassa joukkueessa vaikea päästä pois (esimerkiksi 

vastuunkantaja). Jotta roolista voidaan päästä eroon, on roolisuhteista juteltava koko 

joukkueen ja yksilön itsensä kanssa. Tämä vaatii valmentajalta aktiivisuutta.  

 

Joukkuelajissa kapteenin valitseminen on tärkeää. Kapteeni voi olla luonteeltaan muo-

dollinen johtaja, jolloin hänet on valittu tehtävään esimerkiksi ikänsä tai kokemuksen 

perusteella tai sitten kapteeni toimii esimerkkijohtajana. Esimerkkijohtaja johtaa omin 

esimerkein. Tällainen voi olla hyvin taidokas pelaaja, jonka taitoja muutkin arvostavat.  

 

Valmentajan tehtävä on ajoittain tuoda joukkueen ongelmia esille ilman, että joukkue 

alkaa tapella. Joukkueen tulisi opetella keskustelemaan vaikeistakin asioista hyvässä 

hengessä. Kehittyäkseen joukkueen on saatava aikaan muutosprosessi, jossa ryhmä jou-

tuu ratkaisemaan sekä tehtäväongelmia (esim. pelaamiseen liittyvät ongelmat) ja proses-

siongelmia (esim. joukkueessa oleva turvattomuus ja jännitys). Edetäkseen tässä proses-

si jokaisen on otettava vastuu ja alettava toimia kaksoistavoitteen suuntaisesti. Ensin on 

ratkaistava prosessiongelma, jotta voi ratkaista tehtäväongelman. Keskustelua helpot-

taakseen ryhmät voi jakaa pienempiin ryhmiin. Näin turvattomuus vähenee. (Salmi 

2007.) 

 
 
 
2.8  Heitto- ja torjuntaprosentit 

 
 
Suomalaisten SM-joukkueiden torjuntaprosentit ovat 30–50 %. Tosin parhaimpien suo-

malaismaalivahtien torjuntaprosentit ovat noin 60 %. Heitoista 40–60 % menee maaliin. 

Yksilölliset vaihtelut ovat suuria, sillä osalla pelaajista heittoprosentti on 85 %. 

(www.finnhandball.net.) Vuoden 2008 miesten EM-kilpailuissa kaikilla maista oli yli 

50 % tehot maalinteossa, vaikkakin yleisesti ottaen heittoprosentit olivat selkeästi edel-

lisiä EM-kilpailuja heikommat. Lisäksi heittoprosentiltaan tehokkaimmat joukkueet 

eivät yltäneet mitaleille. Espanjalla oli paras heittoprosentti 60 %. (Pokrajac 2008.) 

Miesten EM-otteluissa joukkueet pelasivat keskimäärin kolme minuuttia alivoimalla. 

Alivoimalla heittotehokkuus laskee noin 40 prosenttiin. (de Dios Román Seco 2008.) 
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Vertailtaessa 2008 EM-kilpailuiden mitaleille selvinneitä joukkueita kolmeen huonoim-

paan joukkueeseen havaittiin, että mitalijoukkueilla heittoteho sekä maalien, maalisyöt-

töjen ja kenttäpelaajien torjuntojen lukumäärä olivat suurempia ja vastaavasti päästetty-

jä maaleja ja virheitä oli vähemmän kuin häntäpään joukkueilla. (Pokrajac 2008.) 
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4 LAJIN TILA JA VALMENNUSJÄRJESTELMÄ 

SUOMESSA 

 

 

Käsipalloliiton sivuilla ei ole nykyisiä harrastajamääriä tai tavoitetta näiden suhteen. 

Yrittäessäni tiedustella asiaa Käsipalloliitosta sain vastauksen tuhannen tarkkuudella. 

Kun lajin harrastajia on vain 3 000, on tuo tarkkuus säälittävä. Ulkomailla pelaavien 

käsipalloilijoiden määrät sain selville liitosta, mutta muihin kysymyksiini en saanut vas-

tausta lainkaan. Käsipalloliiton sivuilta ei myöskään löydy muita liiton toiminnan edis-

tämiseksi laadittuja suunnitelmia, lukuun ottamatta antidopingtyötä, josta kerron tämän 

kappaleen lopuksi. Lajin suomalaisten tai ulkomaalaisten huippu-urheilijoiden juniori-

vuosien harjoitusmääriä tms. en löytänyt mistään. Liiton sivuilta löytyy kuukausittain 

päivitetyt tiedot katsojamääristä sekä pistepörssit.  

 

 

4.1 Pelaaja- ja katsojamäärät 

 

Kansallisen liikuntatutkimuksen 2005–2006 mukaan käsipalloa harrastaa noin 2 500 3-

18-vuotiasta lasta. Tässä tutkimuksessa käsipallo ei kuulu 40 harrastetuimman lajin 

joukkoon. Käsipalloon kaivattaisiin lisää harrastajia. Ulkomailla pelaa 15 suomalaista 

miespelaajaa, 11 naispelaajaa ja neljä junioripelaajaa (Rönnbergin 2009). 

 

Naisten SM-sarjassa pelaa kaudella 2008–2009 vain seitsemän joukkuetta ja miesten 

SM-sarjassa yhdeksän joukkuetta. Lisäksi miehillä on kaksi divisioonaa (yhteensä 17 

joukkuetta) ja ikämiesten sarja. Naisilla on mestaruussarjatason lisäksi yksi divisioona. 

Vertailun vuoksi esimerkiksi Ruotsissa miesten Elitserienissä pelaa 14 joukkuetta, min-

kä lisäksi on Allsvenskan –sarja ja kolme divisioonaa.  Kaudella 2008–2009 Suomella 

on peräti kuusi maajoukkuetta: naisissa, miehissä, alle 18-vuotiaissa nuorissa miehissä 

ja naisissa sekä pojissa ja tytöissä. Suomi ei ole koskaan ollut mukana käsipallon olym-

pia-, maailmanmestaruus- tai 16 Euroopan maan Euroopan-mestaruusturnauksissa. 

(www.finnhandball.net, www.heh.nu.) 
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Suomalaisten käsipalloilijoiden viikoittaiset harjoitusmäärät ovat verraten pieniä, erityi-

sesti peruskuntokaudella. Lisäksi harjoittelu on tällöin pitkälti omatoimista eikä pallon 

kanssa olla juuri pelata. Vähäisellä viikoittaisella harjoituskerralla ei pystytä kehittä-

mään riittävästi kaikkia lajin suorituskyvyn vaatimia osa-alueita. Toisaalta, jos kaikki 

joukkueet harjoittelevat näin, on taso samanlainen kaikissa seuroissa, mutta kansainvä-

listä menestystä tällaisilla määrillä ei voida saavuttaa. Käsipallon harrastajien lisäksi 

lajiin tarvittaisiin ammattitaitoisia valmentajia jo juniorityöhön. Lajissa liikkuvat rahat 

ovat kuitenkin sen verran pieniä, käytännössä olemattomia, että hyville valmentajille 

tarjotaan rahakkaampiakin pestejä.  

 

Suomalaiset SM-tasolla pelaavat käsipalloilijat opiskelevat tai käyvät töissä päätyönään. 

Käsipallo on SM-sarjassa pelaavillekin enemmän harrastus kuin päätoimi. Kentällä eni-

ten rahaa saavat tuomarit. Ja jos kentän eniten tienaavat henkilöt ovat tuomareita, ei 

kyseinen laji mielestäni voi olla huippu-urheilua. Koska työ tai opiskelut vievät paljon 

aikaa, ei harjoitteluun voida panostaa välttämättä riittävästi, ainakaan koko joukkueen 

voimin.  

 

Suomen käsipalloliiton miesten otteluita käy seuraamassa keskimäärin 183 katsojaa, 

pudotuspelejä 378 katsojaa ja naisten otteluita 75 katsojaa. Katsojamäärät ovat kasva-

neet 2000-luvulla, mutta muihin lajeihin verrattuna katsojamäärät ovat vähäiset. 

(www.finnhandball.net.) Esimerkiksi jääkiekko-otteluita seurasi runkosarjassa 2008–

2009 keskimäärin 4919 katsojaa ottelua kohden (www.sm-liiga.fi.) 

 

4.2 Antidopingtyö 

 

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Suomen liikunnan ja ur-

heilun (SLU) kanssa laaditun Reilu Peli -liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden 

pohjalta. Yksi osa Suomen Käsipalloliiton kasvatuksellista arvoista on ollut valistus 

dopingin vaaroista. Valistusta on toteutettu liiton antidopingviestinnässä, valmentaja-

koulutuksessa sekä aikuisten että nuorten maajoukkueleireillä. Käsipalloliiton antido-

pingtyö pyrkii olemaan avointa ja ajantasaista. 
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Omalla toiminnallaan Käsipalloliitto haluaa varmistaa, ettei järjestelmällinen doping saa 

lajissa jalansijaa. Valistuksella sitoutetaan seurat, pelaajat ja valmentajat antidopingoh-

jelmaan. Näin vältytään tahattomilta virheiltä. Valistamalla dopingin vaaroista tervey-

delle, ohjataan lajin parissa toimivat terveiden elämäntapojen piiriin. Käsipalloliiton 

tavoitteena on myös saada dopingpykälät kaikkiin valmentaja- ja pelaajasopimuksiin 

sekä tehdä avoimesti yhteistyötä antidopingtyötä tekevien tahojen (mm. ADT, WADA, 

IOC, IHF ja EHF) kanssa. 

 

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Käsipalloliiton toiminnassa mm. lisenssin lunastaneet 

tai liittoon kuuluvien seurojen henkilöt. Testejä suorittavat ADT, KOK, WADA, IHF ja 

EHF. Testaustoiminta keskittyy, mutta ei rajoitu, huippukäsipallosarjoissa pelaaviin 

urheilijoihin. Valmentajat ja pelaajat allekirjoittavat sopimukset, joilla ne sitoutetaan 

noudattamaan Käsipalloliiton antidopingohjelmaa.  

 

Vuodesta 1997 tehtyjen testien määrät ovat nousseet neljästä vuotuisesta testistä noin 

kahteenkymmeneen. Dopingtestejä tehdään yhä enemmän kilpailuiden kuin harjoitusten 

yhteydessä. Testien jakautuminen otteluiden ja harjoitusten yhteyteen sekä testien ko-

konaismäärä on taulukossa 4. (www.finnhandball.net, Antidopingohjelma.) Vertailun 

vuoksi yleisurheilu, jossa Suomessa tehdään eniten doping-testejä vuosittain, tehtiin 

vuonna 2008 177 testiä ja jalkapallossa 105 kertaa. Vuonna 2008 dopingrikkeen tehneet 

koripalloilijat käyttivät kiellettynä aineena kannabista. (HS, 2009.) 

 

 

TAULUKKO 4. Antidopingtoimikunnan dopingtestien määrät käsipallossa 1997–2005. 
(www.finnhandball.net. Antidopingohjelma) 

Vuosi Kilpailuissa Harjoituksissa Yhteensä 
2005 16 = 80 % 4   = 20 % 20 = 100 % 
2004 15 = 75 % 5   = 25 % 20 = 100 % 
2003 10 = 53 % 9   = 47 % 19 = 100 % 
2002 12 = 55 % 10 = 45 % 22 = 100 % 
2001 8   = 44 % 10 = 56 % 18 = 100 % 
2000 12 = 57 % 9   = 43 % 21 = 100 % 
1999 4   = 36 % 7   = 64 % 11 = 100 % 
1998 12 = 67 % 6   = 33 % 18 = 100 % 
1997 4   = 100 % 0   = 0 % 4   = 100 % 
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5 VALMENNUKSEN OHJELMOINTI SUOMALAISELLE 

NAISKÄSIPALLOILIJALLE 

 

 

Tässä valmennuksen ohjelmoinnissa harjoitusohjelmat on laadittu noin 25-vuotiaalle 

SM-tason naiskäsipalloilijalle. Olen huomioinut naiskäsipallon nykyisen tason tutustu-

malla kahden SM-tasolla pelaavan naisen (23- ja 25-vuotiaita, pelanneet käsipalloa noin 

14 vuotta) harjoitusohjelmiin yms. Toinen heistä pelaa lisäksi Suomen käsipallomaa-

joukkueessa. Molemmat ovat takapelaajia ja juoksevat Cooperin 12 minuutin juoksutes-

tissä noin 2 900 metriä. 

 

 

5.1 Makrosykli 

 

Makrosyklissä harjoittelu on ohjelmoitu yhden vuoden ajalle. Käsipalossa on kaksi pit-

kää kilpailukautta, kuten monissa muissakin palloilulajeissa. Taulukossa 5 on ohjelmoi-

tuna naisten SM-sarjan kausi 2007–2008, jossa runkosarja pelattiin kaksinkertaisena 

(jokainen joukkue pelasi toisiaan vastaan kaksi kertaa). Kaudella 2008–2009 runkosarja 

pelataan kolminkertaisena. Pääperiaatteiltaan kauden ohjelmointi on kuitenkin aina sa-

manlainen: peruskuntokausi/-kaudet, kaksi kilpailuun valmistavaa kautta ja kaksi kilpai-

lukautta, jonka jälkeen noin kuukauden lepokausi. Kausien sisällöllisiä painotuksia ja 

pituuksia muuttamalla (riippuvainen otteluohjelmasta) ohjelmointimalli voi poiketa 

hieman. Tämäntapaista mallia käyttää kuitenkin esimerkiksi Espanjan pääsarjan kärki-

joukkue (Gorostiaga ym. 2006). Esimerkiksi haastattelemieni naisten joukkueessa vii-

koilla 11–14 on pystytty valmistautumaan kauden kovimpiin peleihin, välieriin ja lop-

puotteluun, koska otteluohjelmassa ei ole ollut pelejä useampaan viikkoon. Tällöin maa-

liskuussa olisi kolmas kilpailuun valmistava kausi.  
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TAULUKKO 5. Kausi 2007–2008 naisten SM-sarjassa (kaksinkertainen runkosarja). Ylimpänä 
kuukausi, keskellä viikot ja alimpana harjoituskausi. Valkoinen = 1 ottelu/viikko, harmaa = 2 
ottelua/vko. Huomioitu naisten SM-sarjan ja Suomen Cupin pelit. 
 
Touk Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marrask. Joulukuu T 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2   

PKK1 PKK2 KVK 1 KK1 KVK 2 

 
Tammi Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu 

  3   4  5   6   7   8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

KK2 LEPO 

 

 

 
KUVIO 5. Eri osa-aluiden (fyysinen harjoittelu, tekniikan harjoittelu, taktiikan harjoittelu) pai-
notus eri kausilla (http://dragoerhb.dk/e_index.html). 
 

 

Lepokausi/Siirtymäkausi 

Edellisen kauden loputtua huhtikuussa lajiharjoituksista pidetään lyhyt, muutaman vii-

kon mittainen tauko. Tämän jälkeen harjoituksia usein jatketaan sisällä, niin kauan kun 

salivuoroja on. Harjoittelu on kuitenkin huomattavasti kevyempää ja määrällisesti har-

joituksia on vähemmän. Tarkoituksena on palautella kehoa kauden rasituksesta. Touko-

kuussa joukkueet yleensä osallistuvat Suomen toistaiseksi ainoaan ulkoturnaukseen 

Siuntio Cupiin. Turnaus on perinteinen ja hauska yhteistapahtuma käsipalloilijoille, 

missä ei väännetä voitosta aivan hampaat irvessä.  
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Siirtymäkaudella on hyvä pohtia kulunutta kautta, onnistumisia ja epäonnistumisia sekä 

niihin johtaneita syitä. Tämän jälkeen on hyvä unohtaa kulunut kausi, laatia seuraavalle 

kaudelle uudet tavoitteet ja aloittaa harjoittelu uusien tavoitteiden suunnassa. Tavoitteet 

tulisi laatia niin yksilön kuin joukkueenkin näkökulmasta. Viimeistään tavoitteiden aset-

telu on tehtävä peruskuntokauden alussa.  

 

Peruskuntokausi 1  

Palauttelujakson jälkeen alkaa ensimmäinen peruskuntokausi (PKK1), jolloin harjoitel-

laan useimmiten omatoimisesti mieluiten valmentajan ohjeistuksella. Haastattelemani 

naiset harjoittelivat itsenäisesti toukokuun lopun sekä kesäkuun. Heillä ei kesällä, kulu-

valle kaudelle siirryttäessä, ollut valmentajan laatimaa harjoitusohjelmaa.  

 

Peruskuntokaudella on tarkoituksena harjoittaa urheilijan heikkouksia ja ylläpitää vah-

vuuksia. Tällöin pyritään myös luomaan kestävyysharjoittelun avulla pohja kaikelle 

muulle harjoittelulle. Tärkeää olisi tehdä muutama harjoitus viikossa myös pallon kans-

sa, ettei pallotuntuma häviä. Hankaluutena saattaa olla, että monet harjoitushallit ovat 

suljettuina kesän ajan. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei tämä ole este pallollisille harjoi-

tuksille. Myös rentousharjoittelua kannatta harjoituttaa, jotta sitä ei tarvitse opetella kil-

pailukaudella. 

 

Peruskuntokausi 2 

Toinen peruskuntokausi (PKK2) alkaa useimmiten juhannuksen jälkeen. Tällöin jouk-

kue alkaa jälleen harjoitella yhdessä enemmän. Haastattelemani naiset eivät vielä tällöin 

juurikaan harjoitelleet pallon kanssa, koska hallit olivat kiinni. PKK2:lla harjoitteluun 

lisätään lajinomaisuutta, voima- ja nopeusharjoittelua. Voimaharjoittelusta tulee tällä 

kaudella entistä räjähtävämpää.  

 

Raskas voimaharjoittelu on käsipalloilijalle hyödyksi, jos hän haluaa kehittää maksimi-

voimaansa ja heittonopeutta. Raskas voimaharjoittelu vaarantaa erityisesti kestävyys-

juoksun kehittymistä. Sen sijaan lajinomaisesti harjoittelemalla saadaan parannettua 

hyppykorkeutta ja laskemaan veren laktaattikonsentraatiota. (Gorostiaga ym. 1999.) 
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Kilpailuun valmistava kausi 1 

Reilu kuukausi ennen ensimmäistä sarjapeliä alkaa yleensä ensimmäinen kilpailuun 

valmistava kausi (KVK1). Tällöin joukkue- ja lajiharjoitusten määrä lisääntyy. Yleensä 

viimeistään tässä vaiheessa siirrytään myös halliin harjoittelemaan. Kuten kuviosta 6 

nähdään, prosentuaalisesti pallolla tehtäviä harjoituksia, kestävyysharjoituksia ja voi-

maharjoittelua on lähes yhtä paljon (Gorostiaga ym. 2006). Tällä kaudella on hyvä tar-

kistaa psykologiselta puolelta pelaajien asenteet ja ajattelutavat. Joukkueen pitäisi tehdä 

jo tässä vaiheessa töitä yhteisen päämäärän eteen. Harjoitteluun voidaan ottaa tässä vai-

heessa mentaalisia harjoituksia. Kilpailuun valmistavalla kaudella pääpaino siirtyy 

heikkouksien kehittämisestä vahvuuksien vahvistamiseen. Tärkeää on tarkastella, selvit-

tää ja parantaa omaa itseluottamusta. 
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KUVIO 6. Harjoitusten prosentuaaliset osuudet kausittain kilpailuun valmistavilla ja kilpailu-
kausilla (mukaillen Gorostiaga ym. 2006).  
 

 

Kilpailukausi 1 

Ensimmäinen runkosarjan ottelu on yleensä syyskuussa. Ensimmäisellä kilpailukaudella 

(KK1) harjoitusten määrä vähenee ja tehot kasvavat (taulukko 6). Tällöin kestävyyshar-

joittelun ja erityisesti voimaharjoittelun määrä vähenee sekä pallollisten harjoitusten 

määrää lisätään huomattavasti. Pallolliset harjoitukset voivat olla kovatempoisia inter-

vallityyppisiä pienpelejä tai tekniikan harjoittamista.  
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TAULUKKO 6.  Espanjan mieshuippujoukkueen harjoittelu- ja ottelumäärät viikoittain kilpai-
luun valmistavilla ja kilpailukausilla (Gorostiaga ym. 2006). 
 Harjoitusta/viikko Ottelua/viikko Harjoitus- + otteluaikaa /viikko 
KVK 1 8,4 1,4 (harj.ott.) 10,8 h 
KK1 5,1 1,4 6,2 h 
KVK 2 + KK2 5,5 1 4,4 h 
 

 

Kilpailukauden aikana tulisi psyykkisellä puolella opetella stressinsäätelymekanismeja 

ja tarkistaa asenne. Nyt peruskuntokaudella ja kilpailuun valmistavalla kaudella harjoi-

tellut mentaaliharjoittelut tulisi yhdistää harjoitustilanteisiin. Tarkoituksena on kehittää 

mentaaliharjoitteiden avulla kilpailukykyä ja vahvistaa vahvuuksia.  

 

Naisten SM-sarjan ensimmäinen kilpailukausi kestää noin 14 viikkoa. Haastattelemani 

naiset harjoittelevat kilpailukauden aikana pallon kanssa kolmesti viikossa. Lisäksi jal-

kapainotteista voimaharjoittelua on yksi tai kaksi kertaa viikossa ja juoksulenkkejä (kes-

to 25–60 min) kahdesta kolmeen kertaan viikossa. Useimmiten juoksulenkit sijoittuvat 

ennen lajiharjoituksia. Naisilla otteluita on kilpailukaudella keskimäärin yksi viikossa. 

Otteluita pelataan pääasiassa viikonloppuisin, mutta joitakin otteluita on myös keski-

viikkoisin.  

 

Kilpailuun valmistava kausi 2 

Kilpailukausien välille joulu-tammikuuhun ajoittuu toinen kilpailuun valmistava kausi 

(KVK 2). Tämä kausi kestää kuukauden verran. Joulun aikaan lajiharjoituksista on noin 

viikon tauko, missä tehdään vain huoltavaa harjoittelua esimerkiksi kevyitä lenkkejä ja 

venyttelyjä.  

 

Kilpailukausi 2 

Toinen kilpailukausi (KK2) kestää noin 15 viikkoa. On selvää, että näin pitkillä kilpai-

lukausilla osa suorituskyvystä laskee. Esimerkiksi voimaominaisuuksia ei voida harjoi-

tella kilpailukaudella yhtä intensiivisesti kuin esimerkiksi kilpailuun valmistavilla kau-

silla. Suorituskykyä on pidettävä kuitenkin yllä niin hyvin kuin mahdollista. Kilpailu-

kauden sisään voi esimerkiksi sisällyttää kevyempiä ja raskaampia jaksoja otteluista 

riippuen. Kaudella 2007–2008 naisten puolivälierät pelattiin viikoilla 11 ja 12, välierät 

viikoilla 14 ja 15 ja loppuottelut viikolla 17.  
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Aiemmin oli viitteitä, että intervalliharjoittelu parantaisi tehokkaammin käsipalloilijoi-

den maksimaalista hapenkulutusta kuin 85 % sykemaksimista suoritettu lajinomainen 

harjoittelu. Nyt ajatellaan, että lajinomaisuus on vielä tärkeämpää ja sen määrä tulisi 

maksimoida. Nykytutkimustiedon perusteella ei tiedetä parantaako käsipallospesifinen 

harjoittelu maksimaalista hapenkulutusta, koska käsipallossa yleensä vasta viimeiset 

kolme minuuttia pelataan yli 90 % hapenkulutusmaksimista. Käsipallopelissä on vaikea 

täsmälleen määrittää intensiteettiä toisin kuin intervalliharjoituksessa. (Buchheit ym. 

2008.) 

 

 

5.2 Mikrosykli 

 

Venäjän kansallisen tason miesten käsipallojoukkueet harjoittelevat harjoituskaudella 2-

4 päivän mikrosykleissä (taulukko 7), jotka sisältävät neljästä kymmeneen harjoitusta. 

Kolmen päivän harjoitussykli on Venäjällä käytetyin, jota seuraa yhden päivän lepopäi-

vä. Harjoituskauden ulkopuolella peruskuntokaudella venäläiset käyttävät 4-6 päivän 

mikrosyklejä, joiden aikana harjoitellaan 8-12 kertaa (taulukko 8). Pääperiaatteiltaan 

syklin ensimmäinen päivä on aina voima- ja koordinaatiopainotteinen, toinen nopeus-

painotteinen ja kolmas ja sitä seuraavat päivät kestävyyspainotteisia. (Sidorchuk & Tho-

rev 2008.)  

 
 
TAULUKKO 7. Kahden, kolmen ja neljän päivän mikrosyklien sisällöt (Sidorchuk & Thorev 
2008). 

Mikrosyklin kesto päivinä 
2 3 4 

Päivän harjoitettava 
ominaisuus 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 
Voimaominaisuudet xx x xx x  xx x  x 
Nopeusominaisuudet x xx x xx  x xx   
Erityiskestävyys 
(liikkuvuus) 

 xx  x xx   xx x 

Yleiskestävyys  x   x    xx 
Koordinaatio xx x xx x x xx x x x 
Nopeusvoima (kun-
topallo) 

x xx x xx x x xx x x 

Hyppyominaisuudet  xx  x xx  x xx x 
xx = paras harjoituksen sisältö, x = mahdollinen harjoituksen sisältö 
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TAULUKKO 8. Viiden ja kuuden päivän mikrosyklien sisällöt (Sidorchuk & Thorev 2008). 
Mikrosyklin kesto päivinä 

5 6 
Päivän harjoitettava omi-
naisuus 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
Voimaominaisuudet xx x  x  xx x  x x x 
Nopeusominaisuudet x xx  x   xx x x   
Erityiskestävyys  
(liikkuvuus) 

  x xx x   xx x xx x 

Yleiskestävyys     xx      xx 
Koordinaatio xx x x x  xx x x x x x 
Nopeusvoima  
(kuntopallo) 

 xx x x xx  xx x x xx x 

Hyppyominaisuudet  x xx xx   x x x xx  
 

 
 
Suomessa naiset ovat käyttäneet kilpailukaudella ainakin kuuden päivän mikrosykliä. 

Tällöin rytmitys voi olla esimerkiksi taulukon 9 mukainen.  

 

TAULUKKO 9. Tyypillinen suomalainen kilpailukauden harjoitusviikko. 

MA Lajiharjoitus, voima- ja puolustuspainotteinen 

TI Nopeus- ja hyppyharjoitus  

KE Lajiharjoitus, kestävyys- ja hyökkäyspainotteinen 

TO Lenkki ja kuntopiiri 

PE Lajiharjoitus, taktiikkapainotteinen, kevyttä pelaamista  

LA Ottelu 

SU Lepo tai kevyt palauttava harjoitus (venyttelyt) 
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5.3 Testit 

 

Käsipallossa tehdään testejä hyvin vaihtelevasti valmentajasta riippuen. Pääasiassa testit 

ovat kenttätestejä, jotka ovat helppo, halpa ja nopea toteuttaa esimerkiksi harjoitusten 

yhteydessä. Harvat suomalaiskäsipalloilijat tekevät maksimaalisen hapenottokyvyn tes-

tejä. Tärkeää olisi kehittymisen ja tavoitteiden kannalta seurata ainakin voima-, nopeus-, 

kestävyys- ja taito-ominaisuuksia. Taidolliset testit ovat yleensä lajinomaisia. Niitähän 

”testataan” jokaisen lajiharjoituksen yhteydessä, mutta niitä voidaan tehdä myös erik-

seen. Yksinkertaisimpia taitotestejä ovat esimerkiksi pallon heitto tiettyyn pisteeseen 

(etäisyyttä voidaan muutella) tai pallon kanssa kasikuljetukseen käytetty aika (kuva 17). 

Näitä fyysisiä tekijöitä tulisi mitata riittävän usein, jopa kerran kuukaudessa, jos jotakin 

tiettyä ominaisuutta harjoitetaan. Lisäksi joukkueen koheesiota, ryhmähenkeä ja psyko-

logisia tekijöitä kannattaa mitata muutaman kerran vuodessa. Tähän on olemassa muun 

muassa erilaisia kyselylomakkeita, joiden perusteella voidaan selvittää, millainen asema 

tietyllä pelaajalla on joukkueessa.  

 

 

KUVA 17. Kasikuljetus. Kaksi tolppaa kierretään mahdollisimman nopeassa ajassa.  
 
 
TAULUKKO 10. Käsipallossa tehtäviä testejä hermolihas-järjestelmän mittaamiseksi (mukail-
len Keskinen ym. 2007, 138–187). 
Maksimivoima penkkipunnerrus 

jalkaprässi 
jalkakyykky 
maastaveto 
ylätalja pään taakse 

Kestovoima  etu- ja takanojapunnerrukset 
selkä- ja vatsalihakset 
kyykyt 
linkkarit 
staattiset testit 

Nopeusvoima   heittoporttitestit  
vauhditon pituus 
kolmen askeleen loikka 
kevennyshyppy 
esikevennyshyppy 
penkkipunnerrus 

Kestävyys Cooperin 12 minuutin testi 
viivajuoksut 
kolmiojuoksu (9x9x9 x10) 
beep-testi 
VO2max 

Nopeus sprintit esim. 15 metriä 
viivajuoksu esim. 30 s 

Taito heittotarkkuustestit 
liikkumis- ja nopeustestit 
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5.4 Ravinto ja nesteytys  

 

Palloilulajeissa voidaan kuluttaa energiaa lähes 3000 kJ eli 700 kcal tunnissa. Myös 

vuorokautinen energiantarve on suuri, miehillä 13–17 MJ/vrk eli 3500–4500 kcal/vrk ja 

naisilla 10–15 MJ/vrk eli 2500–3500 kcal. Kestävyysurheilijoille ja palloilijoille suosi-

tellaan hiilihydraatteja 50–60 % (6-8 g/painokilo/vrk), proteiineja 10–20 % (1,2–1,5 

g/painokilo/vrk) ja rasvoja 25–30 % vuorokautisesta energiansaannista. Varsinkin hiili-

hydraattien tarve on palloilulajeissa korostunut ja niiden saanti tuleekin turvata, jotta 

glykogeenivarastot riittävät koko harjoituksen tai pelin ajaksi. (Borg ym. 2004, 32, 49, 

55, 102, 237, 318.) Taulukossa 1 on esitetty muutamien palloilulajien harrastajien ener-

giaravintoaineiden nautittuja määriä. Urheilijoilla ravintoainesuositukset on järkevin 

ilmoittaa absoluuttisena arvona (g/painokilo). Rasvojen kohdalla riittää prosentuaaliset 

osuudet.  

 
   
TAULUKKO 11. Energiaravintoaineiden vertailua eri palloilulajeissa (Schöder 2004). 
 
  Energy  CHO  Protein  Fat 
Event  n  MJ  %  %  %  Reference 
 
Basketball P  50  17.7  40.3  19.7  39.0  Present study 
Basketball NS 11  17.1  44.0  15.0  41.0  Grandjean, 1983  
Basketball C  16  14.9  48.0  17.0  34.0  Nowak et al., 1988  
Basketball U  13  23.2  42.0  15.0  41.0  Short and Short, 1983 
Football P       40  13.3  51.7  18.1  29.2  Schockman et al.,1999 
Soccer P  51  11.9  51.6  15.1  33.3  Maughan, 1997 
 
 P = Professional athletes; NS = Not specified; C = College athletes; U = University athletes. 
 
 

Fyysisen suorituksen aikana hien mukana voi haihtua lepoon verrattuna jopa kymmen-

kertaisia määriä elimistön nesteitä. Nestettä menetetään rasituksen tehosta, ilman läm-

pötilasta ja kosteudesta sekä vaatetuksesta riippuen noin 0,5-2 litraa tunnissa. Juoden on 

vaikea saada imeytymään nestettä yli litra tunnissa. Litrassa hikeä menetetään noin 1-3 

grammaa suolaa. Muiden elektrolyyttien (kalium, kalsium ja magnesium) merkitys on 

niin pieni, ettei niitä tarvitse korjata rasituksen aikana. Useiden litrojen hikoilun kor-

vaamattomuus tai korvaaminen pelkällä vedellä ei ole järkevää. (Borg ym. 2004, 258–

261.) 
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Jo pieni nestehukka (1-2 % kehon painosta) heikentää lämmön johtumista lihaksista 

iholle, muiden aineiden kulkeutumista veressä (mm. happi), pienentää sydämen iskuti-

lavuutta ja suurentaa syketiheyttä. Nämä heikentävät suorituskykyä yli tunnin kestäväs-

sä kovassa liikunnassa. Urheilusuorituksen aikana ja sen jälkeen nestettä tulisi nauttia, 

vaikkei tuntisikaan janoa, sillä nestehukka voi olla tällöin kahden kolmen prosentin 

luokkaa. (Borg ym. 2004, 261–265, 268.) 

 

Koska hiilihydraatit ovat käsipallon pääasiallinen energianlähde, on hiilihydraattien 

nauttiminen kuormituksen aikana suositeltavaa. Jos lihasten ja veren glykogeenivarastot 

ovat liian pienet, on suoritusta mahdotonta jatkaa entisellä teholla. Harjoituksen aikana 

voi nauttia myös pelkkää vettä, etenkin jos harjoitus kestää korkeintaan tunnin. Tällöin 

nesteytyksellä kosteutetaan pääasiassa suun limakalvoja ja vähennetään näin janon tun-

netta sekä vähennetään koettua kuormittuneisuutta. Nautittavat nestemäärät on oltava 

kerrallaan pieniä. Nesteen imeytymiseen vaikuttavatkin nesteen koostumus ja nautitun 

nesteen määrä. Toinen juotu desilitra imeytyy nopeammin kuin ensimmäinen. Energia-

tiheydeltään laimea liuos imeytyy väkevää nopeammin. Sokerin laadun merkitys koros-

tuu vasta väkevillä (> 10 %) liuoksilla. Nesteen hiilihydraattisuosituksia suuremmat 

määrät eivät imeydy kunnolla ja voivat jopa huonontaa suorituskykyä. Natriumia, jota 

saadaan ruokasuolasta, yhtäaikainen nauttiminen nopeuttaa glukoosin imeytymistä. Nat-

riumin nauttiminen lisää elimistöön jäävän nesteen määrää 10–20 % ja pienentää näin 

tarvittavan nesteen määrää. Usein riittävä natriumin saanti varmistuu ruokavaliosta saa-

dulla suolalla. Erittäin kylmät juomat imeytyvät lämpimiä hitaammin. Tällä ei kuiten-

kaan ole suurta merkitystä. Kannattaakin juoda sen lämpöistä nestettä, mistä itse pitää. 

(Borg ym. 2004, 265–270, 278.) 

 

 

TAULUKKO 12. Urheilusuorituksen aikana nautitun nesteen koostumus (Borg ym. 2004, 270–
272). 
 Määrä Miksi HUOM 
suola 1-3 g/l  

(n. ¼ – ½ tl/l) 
glukoosin imeytymi-
sen varmistamiseksi 

suurempi määrä hidastaa 
imeytymistä 

hiilihydraatit 
   glukoosi 
   gluk. + frukt. 
   maltodekstriini  

vähintään 2 % 
3-5 % 
3-5 % +1-2 % 
8-12 % 

energiatasapainon 
säilyttämiseksi 

nesteen imeytymisnopeus 
suurin, kun HH pitoisuus  
< 4 % 

 

 



 50 
 

Suositeltava nesteen nauttimistiheys on 1-2 desilitraa 10–15 minuutin välein, mikäli 

mahdollista. Esimerkiksi 4 % liuosta nautittaessa 8 dl tunnissa saadaan hiilihydraatteja 

32 g tunnissa. Käsipallossa nestehukka tulisi korvata puoliajalla mahdollisimman hyvin. 

On muistettava, ettei urheilija totu nestehukkaan. Eli huonossa nestetasapainossa har-

joittelu ei paranna nestehukan sietoa kilpailuissa, vaan pikemminkin heikentää sitä, 

koska ei pystytä harjoittelemaan yhtä tehokkaasti. (Borg ym. 2004, 273–274.) 

 

Suorituksen jälkeen nautitut hiilihydraatit tulisi olla nopeasti imeytyviä, hiilihydraatteja 

joilla on suuri glykemiaindeksi. Hiilihydraattien muodolla (neste vs. kiinteä) ei ole mer-

kitystä. Mitä nopeammin hiilihydraattien nauttiminen aloitetaan rasituksen jälkeen, sen 

tehokkaammin glykogeenivarastot täydentyvät. Lihasten glykogeenien varastointikyky 

on tehokkaimmillaan parin tunnin ajan suorituksesta. Tämän jälkeen riittää normaali 

energiatarpeen kattava ja hiilihydraatteja sisältävän ruoan nauttiminen. Erityisesti mo-

nissa palloilulajeissa suorituksen jälkeiseen hiilihydraattien nauttimiseen kannattaa 

kiinnittää huomiota.  

 

Hiilihydraattien ohella kannattaa nauttia proteiineja 0-1 grammaa painokiloa kohden tai 

pienempinä kerta-annoksina. Palloilulajeissa proteiinien tarve ei ole niin suuri kuin puh-

taasti voimaa vaativissa lajeissa. Proteiinien nauttiminen suurentaa insuliinin eritystä, 

mikä puolestaan voi johtaa parempaan hiilihydraattien varastointiin. Lisäksi proteiini-

synteesi kasvattaa lihasmassaa, pienentää lihasarkuutta sekä mahdollisesti parantaa li-

haksen kestävyysominaisuuksia, vastustuskykyä ja pienentää vammautumisriskiä. Ra-

vinnosta saatujen välttämättömien aminohappojen ja hiilihydraattien määrällä ja ajoi-

tuksella on suurin vaikutus harjoittelun jälkeiseen proteiinisynteesiin. Näitä tulisikin 

nauttia molempia yhtä aikaa. Harjoittelun jälkeinen proteiinisynteesi saattaa olla suu-

rempaa, jos proteiineja ja hiilihydraatteja nautitaan hieman ennen harjoittelua kuin että 

nautittaisiin heti tai tunti harjoittelun jälkeen. Rasvan nauttimisen suhteen ei tule kiinnit-

tää erityishuomiota. (Borg ym. 2004, 279–287.) 

 

Suojaravintoaineisiin ei ole urheilijoille mitään erillisiä suosituksia, koska viralliset suo-

jaravintoainesuositukset näyttäisivät riittävän myös urheilijoille ääritapauksia lukuun 

ottamatta. Jotkut käsipalloilijat käyttävät erityisruokavaliovalmisteita ja ravintolisiä. 

Pääasiassa ne ovat harjoitusten ja otteluiden aikana nautittuja urheilujuomia tai niiden 

jälkeen nautittuja palautusjuomia. Valmentajalla on suuri merkitys käytetäänkö näitä-
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kään vai ei. Kreatiinin käytöllä ei ole havaittu olevan parantavaa vaikutusta käsipalloili-

joiden yläkehon maksimivoimaan ja kestävyysjuoksun suorituskykyyn (Izquierdo ym. 

2002). 

 
TAULUKKO 13. Ravinto yli tunnin kestävyysharjoittelun yhteydessä (Borg ym. 2004, 288). 
 
5-60 min ennen harjoituksen aikana 0-30 min jälkeen 
• nestettä 3-6 dl kestosta ja tehosta riippuen • nestettä 5-10 dl/h 
• hiilihydraatteja 10–30 g  
  (90 min ennen 50 g) 

• neste 5-8 dl/h 
• hiilihydraatteja 0-50 g/h 

• hiilihydraatteja 0,5-1 g  
   painokiloa kohden 

• proteiineja 5-20 g  • proteiineja 10–25 g 
  • rasvaa parin tunnin sisällä 

   normaalin aterian mukana 
 

TAULUKKO 14. Ravinto alle 1,5 tunnin lihasvoimaharjoittelun yhteydessä (Borg ym. 2004, 
288). 
5-60 min ennen harjoituksen aikana 0-60 min jälkeen 
• nestettä 2-4 dl  
• hiilihydraatteja 0–30 g 

mikäli edeltävää väli- 
palaa ei ole nautittu 

• nestettä 4-8 dl/h 
• hiilihydraatteja 0,3-1 g 

• proteiineja 10–20 g • nestettä 0-5 dl/h  
• hiilihydraatteja 0-20 g/h 

   painokiloa kohden 
• proteiineja 20–50 g 

 • proteiineja 10–20 g  
 

TAULUKKO 15. Välipalojen imeytymisaikoja (Borg ym. 2004, 253). 
alle 30 minuuttia 30-90 minuuttia yli 90 minuuttia 
mehut  1-2 voileipää  useampi voileipä 
urheilujuomat jogurtit ja hedelmärahkat pikaruoat (> 3tuntia) 
mehukeitot  hedelmät  suklaapatukat 
vähärasvainen jogurtti sporttipatukat lautasellinen ruokaa (>3 tuntia) 
maito  vähärasvaiset murot runsaasti kasviksia 
 

TAULUKKO 16. 1-2 tuntia ennen ottelua sopivia välipaloja (Borg ym. 2004, 253). 
3 rkl mysliä ja viili/rahka  760 kJ/180 kcal 30 g 10 g 
2 dl jogurtti ja banaani  546 kJ/130 kcal 25 g 6 g 
4 dl täysmehua ja 3 rkl raejuustoa 770 kJ/185 kcal 35 g  8 g 
palautusjuoma   Hiilihydraattien ja proteiinien suhde 3:1 tai 2:1 
 

TAULUKKO17. Ottelunjälkeisiä välipaloja (mukaillen Borg ym. 2004, 287). 
4 dl jogurttia   1360 kJ/320 kcal 48 g 14 g 
2 dl rahkaa ja banaaniviipaleita 750 kJ/180 kcal 30 g 13 g 
2 kinkkuvoileipää  800 kJ/200 kcal 24 g  10 g 
proteiinivalmiste ja maltodekstriini/ Hiilihydraattien ja proteiinien suhde 3:1  
palautusjuoma 
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6 HARJOITUSESIMERKIT ERI HARJOITUSKAUSILTA 

 

 
6.1 Peruskuntokausi 

 
Esimerkki ensimmäiseltä peruskuntokaudelta: 

MA Kevyt lenkki 1,5 h ja liikkuvuusharjoitus 
TI Voimaharjoitus, jalat ja keskikroppa 

3x 12–20 sarjat, tehot 20–60 % 
lämmittelyksi käsipalloa 

KE Lenkki 45 min + hyppyharjoitus 20 min  
TO LEPO 
PE Voimaharjoitus, kädet ja keskikroppa 

3x 12–20 sarjat, tehot 20–60 % 
lämmittelyksi käsipalloa 

LA Nopeusharjoitus 
2x 6x 20 m /45´´/5´ 
2x 6x 40 m / 90´´/ 5´  
aitoja 

SU Intervallityyppinen lenkki n. 1h + liikkuvuusharjoitus 

 
Tarkempi vuorokausikuvaus perjantai-päivästä: 
 

06.10  Herätys  
 Banaani ja tuoremehulasi 

06.30  8 km pyöräily 
07.20 Aamiainen 

Teetä, 2 ruisleipää, juusto, kinkku, tomaatti, kurkku, kananmuna 
07.30 Töitä, seisomatyö, ei kuormittava 

Päivän aikana nautitaan vettä  
11.30 Lounas 
15.00 Välipala 
 Mehua, jogurtti 
15.15 Harjoitus 
 Pallon kanssa kikkailua ja heittelyä seinään 20 min 
 Kuntosali 45 min 
 Venyttelyt 10 min 
17.00 Päivällinen 
20.30 Iltapala 
22.00 Nukkumaan  
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6.2 Kilpailuun valmistava kausi 

 

Esimerkki ensimmäiseltä kilpailuun valmistavalta kaudelta: 

MA Lajiharjoitus 1,5 h 
pääpaino nopeus- ja nopeuskestävyysominaisuuksissa pallon 
kanssa  

TI Intervallityyppinen lenkki (1km kevyesti, 4 km 100 m kovaa, 
100 m kevyesti, 1km kevyesti) + liikkuvuusharjoitus 

KE Lajiharjoitus 1 h + voimaharjoitus, kädet ja keskikroppa 
3x 12 sarjat, tehot 20–60 % 

TO LEPO 
PE Voimaharjoitus, jalat ja keskikroppa 

3x 12 sarjat, tehot 20–60 % 
lämmittelyksi käsipalloa 

LA Nopeus- ja nopeusvoimaharjoitus: 
kuntopallolla ja pallolla heittoja + mäkijuoksu (100 %) 
2x 5x 5m /kävellen /5’ 
2x 5x 10m /kävellen /5’ 
2x 5x 15m /kävellen /5’ 

SU LEPO 
 

 

 

6.3 Kilpailukausi 

 

Esimerkki kilpailukauden viikosta: 

MA Lenkki + lajiharjoitus (puolustuspeli) 
TI Omatoiminen voimaharjoitus kuntosalilla 
KE Lenkki + lajiharjoitus (pelaaminen) 
TO Joukkueharjoitus: lenkki/nopeusharjoitus/loikat ja keppijumppa 
PE Lenkki + lajiharjoitus (hyökkäyspeli) 
LA Ottelu/ lenkki + venyttelyt/ Lepo 
SU Ottelu/ Lepo 
 

 

Tarkempi vuorokausikuvaus kilpailupäivästä 

Ottelua edeltävänä iltana pyritään välttämään valvomista myöhään ja alkoholin nautti-

mista. Oleellista on turvata riittävä unen määrä ja syödä hyvin, erityisesti hiilihydraatti-

pitoista ravintoa. Ennen ottelua täytyy juoda riittävästi, että nestetasapaino on kohdal-

laan ottelussa. 
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Ottelupäivän aikataulu 

09.00 Herätys 
09.30 Aamupala  
 puuroa maidolla ja mansikoilla, ruisleipäpala, juustoa, kinkkua, kurkkua 
11.00 Kehon herättelyä, ulkoilua ja venyttelyjä sekä mentaaliharjoitteet 
12.30  Lounas  
 pastaa ja jauhelihakastiketta, salaattia, maitolasi, vettä 
14.00 Ottelupaikalle 
 lenkki 15 min 
 palaveri 25 min (käydään läpi hyökkäys-, puolustus-, yms. taktiikat) 
 Välipala: jogurtti 
 lämmittely kentällä 30 min 
15.30  Ottelu 2 x 30 min 
 4 % urheilujuoma 
17.00 Välipala  
 banaani ja rahkaa 
17.30 Sauna 
18.00  Päivällinen  
 perunoita, lohta, salaattia, juomana maito 
21.30 Iltapala  

ruisleipä, mehulasi ja hedelmäsalaatti 
 
 

Otteluun valmistautuminen 

Ottelua edeltävä lenkki on kevyttempoinen. Samalla suunnataan ajatukset lopullisesti 

alkavaan otteluun. Lämmittely on myös sopivaa aikaa joukkuehengen luomiselle. Ken-

tällä lämmitellessä lämmitellään kädet palloa heitellen. Tässä vaiheessa tehdään paljon 

heittoja kohti maalivahtia, jotta maalivahtikin lämpenee. Tärkeimmät taktiikat voi kerra-

ta konkreettisemmin ennen ottelu vielä kentälläkin. Lämmittelyvaiheessa tehdään myös 

muutama räväkämpi, ”aukaiseva” spurtti. Ottelun jälkeen pitää tehdä loppuverryttely, 

täyttää energiavarastot mahdollisimman pian ja käydä saunassa rentouttamassa lihaksia.  

 

Palautuminen ottelusta 

Ottelun jälkeisenä päivänä pidetään kevyempi päivä. Kannattaa käydä hieman kävele-

mässä tai rennolla ja palauttavalla juoksulenkillä sekä venytellä lihaksia, että ne palau-

tuisivat nopeammin. Joskus oikein kovan ottelun jälkeen voi olla syytä pitää yksi lepo-

päivä. Ottelunjälkeisenä päivänä voi käydä saunassa ja venytellä ja ravistella kevyesti 

lihaksia lämpimässä. Joillakin seuroilla on käytössään hieroja- ja fysioterapiapalveluita, 

joten niitä voi hyödyntää, jos lihakset tuntuvat kovin kireiltä. Mitään erityisiä toimenpi-

teitä otteluiden jälkeisillä päivillä ei ole.  
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7 POHDINTA  

 

 

Maailmalla käsipalloa pelataan enemmän kuin esimerkiksi Suomessa suuren me-

dianäkyvyyden saavuttanutta jääkiekkoa. Suomessa jääkiekkoilijoiden pelaajamäärät 

ovat käsipalloilijoihin verrattuna kuitenkin moninkertaisesti suuremmat. Käsipallon 

medianäkyvyys Suomessa on erittäin vähäistä. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa käsi-

pallo-otteluita ei raportoida edes artikkelimuodossa, vaan tulokset on ilmoitettu lyhyesti 

maalintekijöineen. Ruotsinkielisissä lehdissä käsipallosta kirjoitetaan enemmän.  

 

Suurin ongelma käsipallon tulevaisuuden kannalta on hyvin pienet harrastajamäärät. 

Käsipallon keskustelufoorumeilla on käyty paljon keskusteluja, kuinka saada lajille nä-

kyvyyttä. Mielestäni erityisen tärkeää olisi saada laji osaksi koululiikuntaa, jotta lapset 

tutustuisivat lajiin ja voisivat innostua tästä. Hyvä esimerkkihän on salibandyn harrasta-

jamäärien hurja kasvu salibandyn koululiikunnan suosion myötä. Liikunnanopettajien 

koulutuksessa tulisi siis olla myös käsipallo edustettuna. Lisäksi haastetta olisi saada laji 

leviämään rannikolta sisämaahan ja suomenkielisille alueille.  

 

Käsittämätöntä on, että uusimmat lajin harrastajamäärätiedot perustuvat Kansalliseen 

liikuntatutkimukseen, joka on yli kolmen vuoden takaa. Miksei lajiliitto itse kirjaa jä-

senmääriään internetsivuilleen näkyviin? Kuvittelisi, ettei suoraan lisenssitiedoista saa-

tavan pelaajamäärien vuosittainen päivittäminen sivuille veisi kovin paljoa aikaa. He-

rääkin kysymys, ovatko pelaajamäärät todella niin pieniä, ettei niitä kehdata laittaa si-

vuille. Toisaalta käsipallossa on tietääkseni käytäntö, ettei vakuutuksia oteta samasta 

vakuutusyhtiöstä, joten tiedot pitäisi kerätä irrallisina monesta vakuutusyhtiöstä. Tiedon 

voisi kerätä myös suoraan seurojen pelaajarekistereistä.  

 

Lajina käsipallo on kaikin puolin monipuolinen. Se vaatii muun muassa nopeus-, kestä-

vyys-, voima-, hyppy-, heitto-ominaisuuksia. Myöskään välineiden suhteen laji ei ole 

haastava. Pallon täytyy olla sellainen, että se pysyy lapsen kädessä. Kouluissa käsipal-

loa pelataan vähän, jos lainkaan. Usein sitä on pelattu koulussa liian isolla ja liian peh-

meällä pallolla. Käsipallon viivat löytyvät valtaosasta liikuntasaleja, ainakin pääkau-

punkiseudulla. Maalit voi tarvittaessa korvata myös esimerkiksi sählymaaleilla, vaikka 
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ovatkin huomattavasti käsipallomaaleja pienemmät. Käsi- ja koripalloa usein verrataan 

toisiinsa fysiologisilta ominaisuuksilta, mutta käsipallo on mielestäni huomattavasti 

soveltuvampi laji koululiikuntaan muun muassa maalien suuremman koon ansiosta. 

Lapsi kokee onnistumisen iloa tehdessään maalin. Haasteena opettajalla on opettaa pelin 

luonne (mm. puolustusrintama), jollaista ei muissa lajeissa sellaisenaan ole.  

 

Suomessa käsipallon tutkimustoiminta on olematonta. Maailmalla sitä tutkitaan kuiten-

kin paljon. Erityisesti espanjalaisilta on viime vuosina tullut tutkimuksia käsipalloilijoi-

den suorituskykyyn liittyen.  

 

Suomalaisessa valmennusjärjestelmässä erityisesti lasten ja nuorten parista puuttuvat 

pätevät valmentajat. Myös aikuisten sarjoissa on vaikeaa saada pätevä valmentaja. Toi-

saalta tässä on otettu edistysaskel, sillä Vierumäen urheiluopistolla annetaan kahden 

opintoviikon tason I valmentajakoulutusta käsipallovalmentajille keväällä 2009. Tämän 

avulla voitaneen palkata seuroihin päteviä valmentajia, jotka pystyvät kouluttamaan 

tulevia valmentajia. Suomalainen arvokisamenestys toisi lajille myös sellaista näkyvyyt-

tä, jolla voitaisiin saada lajille uusia harrastajia. Tällainen vaatii kuitenkin useamman 

vuoden systemaattisen valmennustyön ruohonjuuritasolla. Käsipalloliiton koulutusjär-

jestelmä ei mielestäni ole kovin vakaalla pohjalla. 

 

Psyykkisiin ominaisuuksiin kiinnitetään valmennuksessa heikohkosti huomioita. Ai-

kuisten sarjoissa menestymisen paine kasvaa, mutta psyykkisiä ja mahdollisesti sosiaa-

lisiakaan taitoja ei osata, koska niitä harjoitetaan liian vähän juniorivuosina. Toivotta-

vasti valmentajakoulutus antaa tähänkin osa-alueeseen valmentajille tieto-taitoa. 

 

Valmentajien pätevyyden puutteesta johtuen joukkueurheilijoiden yksilöllisiä taitoja ei 

osata huomioida mielestäni riittävästi. Kaikki eivät ole kaikissa asioissa hyviä, siksi 

pitäisikin muistaa yksilöllisten ominaisuuksien vahvistaminen joukkueen tavoitteiden 

kannalta. Samaan puutteeseen liittyy myös nuorten herkkyyskausien puutteellinen huo-

mioiminen. Täten harjoittelu niiden aikana jää myös puutteelliseksi.  

 

Käsipallon parissa liikkuvat rahat ovat pieniä. Esimerkiksi Suomen Cupin voitosta 

joukkue tienaa vain tuhat euroa! Harva pelaaja siis tienaa pelaamisellaan vaan Suoma-

laisten huippujen on käytävä pelaamisen ohella töissä. Toisin on esimerkiksi Norjassa, 
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jossa naisetkin voivat pelata käsipalloa ammatikseen. Ongelmaksi SM-tasolla koituukin 

pelaajien siviiliuran ja urheilu-uran yhteensovittaminen. Ratkaisuksi tähän tulisi ensin 

levittää lajia laajemmalle, esimerkiksi opiskelijapaikkakunnille. Lajin tutustuttamistem-

paukset opiskelijoiden parissa olisivat sopivia innostuskeinoja. Jos suomalainen pelaaja 

haluaa oikeasti menestyä ja tienata käsipallossa, on hänen tähdättävä useimmiten ulko-

maisiin sarjoihin pelaamaan. Suomessa menestymisen mahdollisuudet lajissa ovat hyvin 

rajalliset, käytännössä mitättömät.  

 

Kaiken kaikkiaan, jotta valmennusjärjestelmästä saadaan tehokas ja toimiva, tulee lah-

jakkuuksien etsintään käyttää aikaa, kehittää valmennusta, antaa koulutusta suuremmal-

le joukolle ja ennen kaikkea rekrytoitava lajilla uusia harrastajia. Ulkoiset puitteet, ku-

ten kenttä- ja katsomotilat, ovat lajille hyvät. Tosin hallivuoroista käydään kovaa taiste-

lua muiden lajien kanssa. Lisäksi käsipallossa käytetty liisteri kuivuu lattiaan kiinni, 

aiheuttaa siivouskuluja ja harmia esimerkiksi salibandyn pelaajille (pallo liikkuu epä-

normaalisti lattialla, johon on kuivunut liisteriä). 
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