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Sukupuolten ja kulttuurinen tasa-arvo Suomen rugby-yhteisössä 

 
Suomen Rugbyliitto on sitoutunut varmistamaan, että laji toivottaa jokaisen tervetulleeksi, ja jotta 
kuka tahansa voi kokea rugbyn helposti lähestyttäväksi, riippumatta heidän sukupuolestaan, 
kulttuuristaan tai kansalaisuudestaan.  
 
Sukupuolten tasa-arvo 
Lajin kattojärjestö World Rugby on tehnyt selkeän suunnitelman, jonka tavoitteena on edesauttaa 
naisten rugbyn kehitystä ja kasvua. Tähän suunnitelmaan Suomen Rugbyliitto on täysin sitoutunut. 
 
Suomen seitsemästätoista rugbyseurasta, jotka aikovat osallistua vuoden 2021 kilpasarjoihin, 
yhdellätoista on myös naisten joukkue. Viime kaudella kaikkiaan 671 kisalisenssin hankkineesta 
pelaajasta 211 oli naisia, mikä nostaa rugbyn yhdeksi maan tasa-arvoisimmista lajeista. Naisia 
myös rohkaistaan suorittamaan World Rugbyn myöntämät pätevyydet joko kisatoimitsijoina, 
valmentajina tai fysiikkavalmentajina (strength and conditioning), ja tämä näkyy myös kursseille 
osallistuvien määrissä. Esimerkkinä mainittakoon, että Suomen ainoa tällä hetkellä aktiivisesti 
toimiva, kansainvälisesti nimetty tuomari on nainen. Lajin tasa-arvoisuus näkyy myös 
kansainvälisellä kisatasolla; Suomella on sekä miesten että naisten maajoukkueet lajin 
molemmissa versioissa, XV- ja 7-rugbyssa. Itse asiassa naisten 7-maajoukkue on suhteellisesti 
katsottuna näistä neljästä menestynein. 
 
Suomen rugbyliitto on lisäksi täysin sitoutunut osallistumaan naisia myös pelikenttien ulkopuolella 
varmistamalla, että he näkyvät kautta linjan toimintasuunnitelmissa, hankkeissa ja rakenteissa. 
Naisten antama panos toimintaan, oli kyse sitten osallistumisesta, johdosta tai investoinneista, on 
hyvin arvostettua. Tämä sitoutuminen näkyy muun muassa siinä, että Suomen Rugbyliiton 
johtoryhmässä on tällä hetkellä kaksi naista, puheenjohtajana ja pääsihteerinä, ja heidän lisäkseen 
myös liiton hallituksessa istuu nainen. Tämä monimuotoisuus on hyvin tyypillistä myös 
seuratasolla, sillä useammallakin seuralla on naisia hallituksissaan tai avainasemissa 
toimihenkilöinä. 
 
 
Kulttuurinen ja etninen tasa-arvo 
Rugby on yksi maailman pelatuimmista ja seuratuimmista lajeista, mutta pitkälti vielä tuntematon 
Suomessa. Tästä johtuen ulkomaalaistaustaisten (expatriaattien) osuus on huomattava, ja yksi 
liiton tavoitteista viimeisen vuosikymmenen aikana onkin ollut lisätä lajin kiinnostavuutta Suomessa 
sekä kasvattaa kantasuomalaisten osuutta, eikä päinvastoin. Tässä on myös onnistuttu, siinä 
määrin että vuonna 2020 jopa 74,5 prosenttia lisensoiduista pelaajista oli suomalaisia - kymmenen 
vuoden takaiseen verrattuna prosentuaalinen kasvu on ollut valtavaa. Tästä huolimatta lähes 
kaikissa seuroissa, varsinkin isoimmissa kaupungeissa, kulttuurinen ja etninen monimuotoisuus on 
hyvin edustettuna. Monet seurat käyttävät sekä suomea että englantia sisäisessä ja ulkoisessa 
viestinnässään, jottei ketään suljettaisi ulkopuolelle. Monimuotoisuudesta kertoo myös se, että 
kahdeksasta liiton hallituksen jäsenestä kuusi on suomalaisia ja kaksi ekspatriaatteja (Uudesta-
Seelannista). Liito myös työllistää täysipäiväisesti brittiläisen, mutta suomea puhuvan konsultin. 
Vuonna 2020 liiton jäsenet edustivat 35 eri maata (tosin nämä luvut kertovat ainoastaan 
SuomiSport -portaalin kautta lisenssin hankkineiden määristä. Heidän lisäkseen seurojen 
taustajoukoissa toimii useita henkilöitä, jotka eivät enää kilpaile aktiivisesti). 

 


