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Esityslista Suomen Rugbyliiton kevätkokoukseen 
Aika: 4.4.2020 klo 12.00 
Paikka: Google Hangouts  

1. Kokouksen avaus. Kokous avattiin klo 12:03. 
 
2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
Leena-Maija Vanha-aho valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi, Hanne Yli-Parkas 
sihteeriksi.  
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Emmanuel Courbin (HRC) ja Oscar 
Lökfors (Porvoo). 
 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Paikallaolijat: 
Helsinki Rugby Club - Emmanuel Courbin - äänioikeus 
Warriors RC - Heikki Harju - äänioikeus 
Linna Rc - Emma Kokkonen - äänioikeus 
Tampere RC - Andy Pochet - äänioikeus 
Kuopio RC   Timo Hämäläinen - äänioikeus 
Joensuu RC - Lotta Aavikko - äänioikeus 
Porvoo RC - Oscar Lökfors - äänioikeus 
Turku RC - Jessi Mäenpää - äänioikeus 
Pori RC - Juha Setälä - äänioikeus 
Seinäjoki - James McDade - äänioikeus 
OYUS - Dawson Clay - äänioikeus 
Lahti Rc - Quosim Busari - yhteistyöseura, ei äänioikeutta 
SRL: Leena-Maija Vanha-aho, Stephen Whittaker, Hanne Yli-Parkas, Jatta-Mari Harju, Mika 
Partanen 
Läsnäolijat: Jens Willadsen, Ari Tikkanen 
Poissaolijat ilman erillisilmoitusta: Espoo Rc, Jyväskylä RC, Saimaa RC, Kalev RC, Vaasa 
RC 

4. Hyväksytään kokouksen esityslista 



Hyväksyttiin 
 
5. Vuoden 2019 toimintakertomuksen läpikäynti 
Seuroille oli lähetetty vuoden 2019 toimintakertomus sekä tilinpäätös sähköpostitse. Ei 
kysymyksiä. Toimintakertomus 2019 hyväksyttiin. 
 
6.Vuoden 2019 tilinpäätöksen läpikäynti 
Hyväksyttiin  
 
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liiton hallitukselle vuoden 2019 osalta 
Vastuuvapaus myönnettiin. 
 
8. Mahdolliset muutokset kevään ja kesän sarjaohjelmiin 
Uusi kauden 2020 aikataulu oli lähetetty seuroille etukäteen kommentoitavaksi. Tässä 
vaiheessa ja tämän hetkisillä tiedoilla kauden aloitus elokuussa on käytännössä ainoa 
mahdollinen vaihtoehto.  
 
HRC ilmoitti, että mikäli päivät pysyvät esityksen mukaisesti, ainakin kaksi peleistä ei tule 
sopimaan seuran aikatauluihin (Joensuu ja Oulu). Mutta yleisellä tasolla HRC hyväksyi 
aikataulun.  
Samoin Seinäjoki, Turku, Warriors, Linna, Porvoo, Oulu ja Seinäjoki  
 
Linna tiedusteli finaalipäivistä - ne pelataan edelleen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. 
 
Stephen Whittaker muistutti, että lähtökohtaisesti pyritään pelaamaan 15v15, 2x40, mutta 
muutkin vaihtoehdot ovat mahdollisia, jos seuroilla/joukkueilla on vaikeuksia saada riittävästi 
pelaajia. Kyseessä on kuitenkin poikkeuksellinen vuosi. Mutta tässä vaiheessa 
seurojen/joukkueiden on itse sovittava, jos peliformaatti on muu kuin 15v15, 2x40. 
Mahdollisista poikkeuksista on myös neuvoteltava sarjajohtaja Andrew Cottonin kanssa. 
Tärkeintä on kuitenkin pelaajien terveys.  

 
Leena-Maija muistutti, että SRL seuraa tilannetta jatkuvasti, ja asiassa ollaan viisaampia 
noin kuukauden kuluttua. Aina on olemassa myös se vaihtoehto, ettei koko kautta tule.  
 
Pori tiedusteli (chatin kautta), onko pelejä mahdollista pelata jo heinäkuussa, mikäli 
molemmat joukkueet ja tuomarit suostuvat siihen. Stephen vastasi, että mikäli 
poikkeusolojen rajoituksia lievennetään, joukkueilla on aikaa treenata tarpeeksi, molemmat 
seurat suostuvat ja kenttä löytyy, miksipä ei. Tosin, tuomareiden saatavuudesta on vaikea 
luvata varmuudella mitään, mikäli poikkeusolot jatkuvat pidempään.  
 
Turku tiedusteli, onko neljä viikkoa tarpeeksi joukkueille/seuroille valmistautumiseen. 
Leena-Maija huomautti, että SRL:n täytyi miettiä aikarajaa asettaessaan kokonaisuutta ja 



tilannetta yleisellä tasolla, ei niinkään yksittäisten seurojen kykyä valmistautua. Hän 
huomautti, ettei kauden myöhäisempi aloitus ole mahdollista, sillä nyt ehdotettu 
kausiohjelma on jo hyvin tiukka. Kautta ei voi myöskään venyttää myöhempään syksyyn, 
koska kaupungit sulkevat kenttiä jo syyskuussa. SRL yrittää saada lopullisen päätöksen 
kauden aloituksesta, mutta tämänhetkisten tietojen valossa kausi aloitetaan elokuussa.  

 
9. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita.  
 
10. Päätetään kokous  

Kokous päätetiin 12:24 
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