
 

         
     

  
  

SRL:n strateginen suunnitelma 2021 - 2024  

 

Taustaa 
Suomen Rugbyliitto perustettiin vuonna 1968, mutta saavutti World Rugbyn ja Rugby 
Europen akkredidaation vasta vuonna 1999. Sen jälkeen rugby on levinnyt 17 seuraan ja   
4 kannatusseuraan ympäri Suomen, mikä vastaa 41 joukkuetta viidessä eri kilpasarjassa. 
Kansainvälisellä tasolla Suomea edustaa miesten ja naisten 15-maajoukkueet ja miesten 
ja naisten 7-maajoukkueet.  

 
SRL sai suurimman osan rahoituksestaan World Rugbylta, Rugby Europelta ja Suomen 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä jäsenseuroilta ja sponsoreilta vuosien 2016 - 2020 
välisenä aikana. Nämä rahat käytetään SRL:n hallinnollisiin kuluihin, maajoukkueiden 
kustannuksiin eurooppalaisissa kilpasarjoissa, kansalliseen kurssitoimintaan ja muuhun 
toimintaan, mikä auttaa viemään lajia eteenpäin.  
 

Visio 
Olla omavarainen liitto, jolla on tarvittavat ja vaadittavat rakenteet ja jolla on valtuutettua, 
koulutettua, pätevää ja omistautunutta henkilökuntaa, joka edistää suomalaista rugbya paikallisesti 
ja maailmanlaajuisesti asiaankuuluvien hallintoelinten suositusten mukaisesti, jotta rugbyn kasvu 
Suomessa saadaan turvattua 
 

Missio 
Edistää, kehittää ja ylläpitää lajia kaikkien Suomessa olevien sidosryhmien parissa mukaan lukien 
pelaajat, toimitsijat, valmentajat, sponsorit, kannattajat ja hallintoelimet.  
 

Arvot 
Discipline Kurinalaisuus 
Respect Kunnioitus 
Integrity Rehellisyys 
Passion Intohimo 
Solidarity Solidaarisuus 

 

  



 

         
     

  
  

Jatkuvat tavoitteet  
Suomen Rugbyliiton jatkuvat tavoitteet ovat:  
� Edistää rugbyn arvoja, henkeä ja henkistä ilmapiiriä Suomessa 
� Helpottaa ja tukea kaikkien sidosryhmien pitkäaikaista osallistumista ja jatkuvaa kehittymistä 

lajissa kannustamalla siirtymistä sidosryhmästä toiseen 
� Ylläpitää kestävää vuosittaista kasvua rekisteröityneiden pelaajien määrässä kaikissa 

kategorioissa  
� Tunnistaa, varmistaa ja ylläpitää pitkiä kumppanuuksia varmistaen että he saavat vastinetta 

sijoituksilleen eri reittejä 
 

Strategiset alueet  
- World Rugbyn, Rugby Europen & SRL:n synergia   
- Miesten & naisten rugby  
- Koulurugbyohjelma (12–16-vuotiaat)  
- Ikäryhmärugby (U17, U20)   
- Sidosryhmien synergia ja merkitys  
- Jatkuva kehitys hallinnossa 

  

Strateginen filosofia  
 
Vuosien 2016 - 2020 aikana, jolloin edellinen strateginen suunnitelma oli voimassa, 
suomalaisessa rugbyssa nähtiin vakautta. Hallinnolliset prosessit saatiin vakautettua ja 
avainalueilla nähtiin vahvaa johdonmukaisuutta mm. seurojen ja pelaajien määrän kasvussa. 
Vuosien 2021 - 2021 strategisen suunnitelman tavoitteena on perustua noille alueille ja sen lisäksi 
keskittyä parannuksiin ja allamainittujen keskeisten tavoitteiden loppuun saattamiseen.   
 
Allamainitut strategiset tavoitteet eivät ole ainoat muiden yläpuolella olevat keskeiset tavoitteet. 
Muut suomalaiseen rugbyyn liittyvät kohtia ja rugbyn jatkuvaa kehittämistä ylläpidetään, mutta 
nämä ovat osana jokapäiväisiä toimintoja.  
 
 

 

 
 
 
 
Strategiset tavoitteet 

 



 

         
     

  
  

Tavoite 1:    Rekrytointi & säilyttäminen 

Tavoittelemme kasvua Suomen rugbyliiton ja kaikkien sen sidosryhmien piirissä. Lisääntyneen 
tietoisuuden ja päättäväisyyden myötä luodaan ja ylläpidetään juniorirugby varmistaen että seurat 
ja koulut tähtäävät yhteistyöhön jotta junioripelaajien määrää saadaan kasvatettua. Kun juniorit on 
sisällytetty ohjelmaan, kilpasarjaa ylläpidetään joko yksinkertaisena sarjana tai turnauksina. Sen 
lisäksi että pyritään rekrytoimaan uusia pelaajia, seurat ja SRL pyrkivät myös säilyttämään ne 
pelaajat, jotka eivät enää osallistu kilpailutoimintaan. Korostetaan seuroissa tai kolmannen 
osapuolten paikoissa niitä alueita, jotka voisivat tarjota rugby-ympäristössä jatkamisen, mutta 
korostetaan myös hyötyjä kolmansille osapuolille esimerkiksi seuroissa, tuomaroinnissa tai 
hallinnollisissa toimissa lajissa ja sen ulkopuolella.  
 
 Suorituskyvyn mittarit:  

- SuomiSport-portaalin lisenssimäärissä vuosittainen kasvu ja erityisesti merkittävää 
kasvua junioreiden ja naispelaajien lisensseissä 
 

- Seurat yhdessä SRL:n kanssa luovat, ohjaavat ja toimivat yhdessä sovitun 
kulkusuunnan mukaan juniorirugbyn kasvun ja kestävän kehityksen eteen 
suomalaisen rugbyn kasvun varmistamiseksi 
 

- Yhteistyössä seurojen kanssa kartoitetaan suunnitelmat, joiden avulla seurat voivat 
kasvattaa kokoaan ja joukkueidensa määrää. Ne seurat, joilla on useampi joukkue, 
vahvistavat olemassaolevia joukkueitaan, ja ne, joilla on vain yksi joukkue, etsivät 
mahdollisuuksia joukkuemäärän lisäämiseen 
 

- Avaintehtävät seuroissa ja hallinnollisilla alueilla heijastavat sukupuolten tasa-arvoa 
 

- Rekrytoidaan riittävästi pätevää henkilökuntaa toteuttamaan koulutustarpeet ja 
SRL:n vaatimukset täyttäen SRL:n, Rugby Europen ja World Rugbyn asettamat 
standardit ja lainsäädännön 
 

- Kaikilla suomalaisilla joukkueilla on pätevää henkilökuntaa minimivaatimuksen 
ollessa World Rugbyn Level 1 -valmentajapätevyys 
 

- Yhteistyökumppanien lukumäärä suomalaisessa rugbyssa kasvaa yhtä matkaa 
pelaajamäärien ja kokoonpanon kasvun kanssa 
 

- Strategisen suunnitelman voimassaollessa virallinen pyrkimys käynnistää uudelleen 
toiminta niissä seuroissa, jotka ovat hiipuneet, ja kehittää uusia mahdollisia 
lokaatioita seuroille, mikä edesauttaa SRL:a pääsemään lähemmäksi Opetus- ja 
kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean asettamia tavoitteita 

 
 
 

Tavoite 2:    Markkinointi & brändin tunnettuus 



 

         
     

  
  

Suomen Rugbyliiton markkinointitavoitteena on edistää rugby koko Suomessa siten että lajin 
tunnettavuus ja kiinnostavuus kasvaa. Lisäksi halutaan saada rugby houkuttelevaksi lajiksi 
sponsoreille sekä seurajoukkueiden että maajoukkueiden osalta. Nämä tavoitteet saavutetaan 
lisäämällä aktiivisuutta medioissa eri alustoilla ja yhteistyössä seurojen ja joukkueiden kanssa, jotta 
saadaan aikaan harmoninen ekosyteemi tiedon jakamiseksi ja keräämiseksi.  

 

Suorituskyvyn mittarit:  

- Suomen Rugbyliiton sosiaalisten median kanavien seuraajien lisääminen vuosittain 5 - 10 
% Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja YouTubessa 

- Sisällöntuoton lisääminen sosiaalisen median alustoille maajoukkueiden ja 
seurajoukkueiden tuloksista, maajoukkueiden ja seurojen uutisista, juniorirugbysta ja  

- Lisääntynyt tietoisuus Suomen maajoukkueista, saavutuksista, sijoituksista ja profiileista 

- Lehdistötiedotteet uutisorganisaatioihin yleisön tietoisuuden lisäämiseksi 

- Rugbyn arvojen edistäminen 

- Tietoisuuden kasvu rugbysta lajina ja sen säännöistä sosiaalisen median julkaisujen avulla 
ja uuden suomenkielisen version luominen aloittelijan oppaasta  

- Panostaminen tiedonkeruuseen ja -jakamiseen kansallisia sarjoja varten hankkimalla tai 
luomalla uusi ekosysteemi, joka mahdollistaa tiedonsiirron. 

- Markkinointimateriaalien luominen, joiden avulla voidaan helpottaa seuroja kasvattamaan 
lisensoitujen ja rekisteröityjen jäsenten määrää 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavoite 3:    Pysyvien pelifasiliteettien kehittäminen  



 

         
     

  
  

Tavoitteena on rakentaa ja operoida Suomen ensimmäinen World Rugbyn säännöksen 22 
mukainen pelialusta ja rugbylle omistettu urheilupaikka yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. 
Hallinnoidaan varausjärjestelmää, jonka avulla rugbya harjoitellaan ja pelataan SRL:n ehdoilla ja 
aikajanalla sen lisäksi että varauksia voidaan sisällyttää myös muista lajeista ja paikallisilta 
koulutuslaitoksilta. Kentän tarkoituksena on olla ensisijainen lokaatio kansallisille Helsingissä 
pelattaville peleille sekä Rugby Europen kansainvälisille otteluille. Fasiliteetteja voi käyttää myös 
maajoukkueiden harjoituksissa, kun niille on tarvetta 
 
Suorituskyvyn mittarit:  

- Säännöksen 22 mukaisen kentän menestyksekäs toteutuminen Helsingin kaupungin 
aikataulusuunnitelman mukaisesta. Ensimmäisen kerran kentän tulisi olla käytössä 
pelitapahtumia varten kotimaiselle kaudelle 2023.  
 

- SRL:n alla toimivan osakeyhtiön perustaminen, joka on vastuussa kentän toiminnoista. 
Toiminnot, joita tarvitaan, ovat varausjärjestelmän ylläpito, laskuttaminen, kentän ylläpito ja 
varausten valmistelu.  
 

- Menestyvä ja toimiva varausjärjestelmä, joka mahdollistaa kentän maksimaalisen käytön 
 

- Mahdollisuus laajentaa kotimaista kautta pääkaupunkiseudun peleillä, kansallisilla 7-
turnauksilla ja hupiturnauksilla 
 

- Kansainvälisten otteluiden järjestäminen kentällä, mikä mahdollistaa aiempaa 
joustavamman aikaikkunan otteluiden sopimiseen vertai stemma kanssa 
 
 

- Suomen ensimmäisen World Rugby säännöksen 22 mukaisen tekonurmikentän 
perustamisen ja käytön esittely, mikä voi entisestään lisätä rugbyn näkyvyyttä Suomessa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
     

  
  

Tavoite 4:    Huippu-urheilu  

Tarjotaan jatkuvaa tukea kaikille neljälle maajoukkueelle, jotka edustavat Suomea Rugby Europen 
kilpailuissa ja kolmansien osapuolien järjestämissä harjoitteluotteluissa 

- Yhtenäisen tuen takaaminen joukkueille treenileirien ja päivittäisten toimintojen 
järjestämiseen tarvittavissa resursseissa 

 
Suorituskyvyn mittarit:  

- Toimintakulttuurin yhtenäistäminen eri maajoukkueiden joukkueiden ja SRL:n välillä. 
Varmistetaan, että kaikilla joukkueenjohdon jäsenillä on pätevyys tehtävissään ja että he 
täyttävän Rugby Europen ja World Rugbyn kriteeristön.  
 

- Realististen sijoitustavoitteiden tunnistaminen kilpailuissa saatavilla olevien työkalujen 
avulla jokaiselle joukkueelle. Muokataan näitä tavoitteita vuosittain edistymisen ja saatavilla 
olevan uuden datan perusteella.  

 
- Hyvien taloudellisten toimintatapojen varmistaminen kaikissa joukkueissa jotta joukkueet 

pysyvät budjeteissaan ja jotta mahdolliset sponsorointi- ja yhteistyömahdollisuudet saadaan 
maksimoitua. Tarkastellaan yhdessä jokaisen joukkueen joukkueenjohdon ja 
pelaajajohtoryhmän kanssa tapoja pienentää pelaajien taloudellista panosta.  

  
- Yhdessä tämän strategisen suunnitelman tavoitteen 3 kanssa mainostetaan kaikkien neljän 

maajoukkueen tapahtumia eri mediakanavilla ja kohdennetuilla kampanjoilla vahvistaen 
SRL:n ja joukkueiden välisiä suhteita ja viestintäkanavia, jotta SRL voi edelleen mainostaa 
joukkueiden toimintoja.  

 
- Parhaiten mahdollisten standardien, pelaajien, toimien ja kehityksen ylläpitäminen 

jokaisessa maajoukkueessa 
 


