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Puheenjohtajan tervehdys 
Vuosi 2018 oli erityinen, sillä juhlistimme suomalaisen rugbyn 50-vuotissyntymäpäivää. 
Huolimatta hitaasta alusta rugby on kasvanut Suomessa valtavasti viimeisen vuosikymmenen 
aikana, ja tämä juhlavuosi oli erinomainen mahdollisuus muistella menestystarinaamme. 
Suunnitelmissamme on kuitenkin saavuttaa vielä suurempaa kasvua ja kehitystä lajin parissa 
tulevina vuosina. Tämän virstanpylvään saavuttaminen olikin melkoinen saavutus, ja koko 
suomalaisen rugby-yhteisön tulisikin olla ylpeä siitä.  
 
50-vuotisjuhlallisuuksiemme hengessä saimme nauttia luultavasti tiukimmista sarjoista tähän 
mennessä, mikä heijastaa hyvin koko maassa tapahtuvaa kehitystä. On hienoa nähdä, että niin 
monet sarjamme ovat hyvin kilpailullisia. Erityiset onnittelut siis niille joukkueille, jotka pääsivät 
juhlimaan sarjojensa mestaruutta vuonna 2018: Warriors (miesten 15-rugbyn SM-sarja), 
Jyväskylä (naisten 15-rugbyn SM-sarja), Turku (miesten 15-rugbyn 1-divisioona), BaaBaas 
(naisten 15-rugbyn 1-divisioona), Joensuu (miesten 15-rugbyn 2-divisioona), Helsinki (miesten 7-
rugbyn SM-sarja) ja Tampere (naisten 7-rugbyn SM-sarja) 
  
Saimme nauttia onnistumisista ja menestyksestä myös kansainvälisellä näyttämöllä, kun 
ensimmäistä kertaa historiassamme rugbyliiton alla kilpaili neljä maajoukkuetta. Miesten 15-
maajoukkue saavutti historiallisen suurinumeroisen voiton Virosta, mitä seurasi voitto Tanskaa 
vastaan kauden 2018 - 2019 avausottelussa. Huolimatta useiden vuosien yrittämisestä tämä oli 
ensimmäinen kerta, kun Suomi kaatoi Tanskan. Naisten 7-maajoukkueella oli mahdollisesti 
aktiivisin kausi tähän mennessä, kun he kisasivat seitsemässä turnauksessa kuudessa eri 
maassa. Miesten 7-maajoukkue puolestaan perustettiin ja naisten 15-maajoukkue perustettiin 
uudelleen vuonna 2017, ja molemmat joukkueet hankkivat arvokasta kokemusta kilpailuista vielä 
melko tuoreina joukkueina vuonna 2018. Kaikissa meidän maajoukkueissamme on pelkkää 
potentiaalia, ja on erittäin kiinnostavaa seurata niiden kehitystä ja sitä positiivisuutta, joka näitä 
kaikkia joukkueita ympäröi.  
  
Edellisten vuosien tapaan kehittyminen ja pelaajien rekrytointi pysyivät suurimpina 
haasteinamme. Get Into Rugby jatkoi laajentumistaan, kun jopa 8 000 lasta osallistui ennalta 
suunniteltuihin rugbytapahtumiin (kasvua lähes 20% edellisvuodesta), mutta valitettavasti 
näimme merkittävää laskua lisensoitujen pelaajien lukumäärässä. Tämä lasku näkyi läpi maan, 
mikä vaikutti lähes jokaisen seuran lisensoitujen pelaajien määrään. Tästä syystä lisenssien 
määriä on syytä seurata tarkkaan, kun lähestymme uutta kautta. Prioriteettinamme on oltava 
löytää tapa saada Get Into Rugby -ohjelmaan osallistuvia kokeilijoita aktiivisiksi jäseniksi 
paikallisiin seuroihin ja rugby-yhteisön jäseniksi, jos todella haluamme kasvaa ja kehittyä. Tämä 
on oleellisena osana vuoden 2019 toimintasuunnitelmaamme.  
 
Mitä hallintoon tulee Suomen rugbyliitto jatkoi tukeutumistaan kokopäiväiseen tekniseen 
johtajaan Stephen Whittakeriin. SRL haluaakin kiittää häntä omistautuneesta työstä läpi vuoden. 
Vilpittömät kiitokset myös kaikille hallituksen jäsenille ja muille vuoden 2018 luottamushenkilöille 
sekä kaikille lukuisille vapaaehtoisille, joita ilman mikään ei olisi mahdollista: suomalaista rugbya 
ei olisi ilman teidän panostanne. 
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Kotimaan kilpasarjat 

15-rugby 

Miehet 
 
Vuonna 2018 miehet kilpailivat 15-rugbyssa kolmella sarjatasolla: SM-sarja, 1-divisioona ja 2-
divisioona.  
 

SM-sarja 
SM-sarja oli vuonna 2018 ehkä tiukempi kuin viime aikoina, sillä useimmat ottelut tässä kuuden 
joukkueen sarjassa olivat hyvin tasaväkisiä. Ennen viimeistä sarjakierrosta mikä tahansa 
kolmesta kärkijoukkueesta olisi voinut voittaa runkosarjan. Myös sarjaputoaja ratkesi vasta 
viimeisellä ottelukierroksella. Semifinaalit pelattiin Helsingin Warriorsien (#1) ja Kalevin (#4) sekä 
Helsinki Rugby Clubin (#2) ja Jyväskylän (#3) välillä. Finaalista tuli Helsinki Warriorsien ja 
Helsinki Rugby Clubin välinen paikalliskamppailu. Onnittelut menevät Helsinki Warriorseille, jotka 
voittivat seitsemännen mestaruutensa lukemin 37 - 21.  

1-divisioona 
1-divisioona koostui viidestä joukkueesta sen jälkeen, kun Helsinki Warriorsien 2-joukkue joutui 
luovuttamaan sarjan varhain heinäkuussa pelaajapulan takia. Siihen mennessä Warriors 2 oli 
pelannut vain yhden ottelun, jonka tulos mitätöitiin, jotta varmistettiin, että mikään 1-divisioonan 
muista joukkueista ei saisi luovutuksesta johtuvaa epäreilua etua. Myös 1-divisioona oli hyvin 
tasainen neljän semifinaaleihin päässeen joukkueen välillä. Finaali pelattiin Turku Eaglesin ja 
Espoo Ice Bearsin välillä, jotka sijoittuivat runkosarjan ensimmäiseksi ja toiseksi. Onnittelut Turku 
Eaglesille, joka onnistui voittamaan 1-divisioonan kaatamalla Espoon luvuin 23 - 17. Voitto 
merkitsee myös paluuta SM-sarjaan kaudelle 2019.  

2-divisioona 
Suurten etäisyyksien takia 2-divisioona oli jaettu kahteen lohkoon (länsi ja etelä), joissa 
molemmissa oli kolme joukkuetta. 2-divisioonassa pelattiin lohkojen sisäinen kaksinkertainen 
runkosarja. Lisäksi lohkojen välillä pelattiin muutamia otteluita. Läntisessä divisioonassa 
Ahvenanmaa luopui sarjapaikasta ennen kauden alkua, mikä johti otteluiden 
uudelleenjärjestämiseen. Lopulta Helsinki Rugby Clubin 2-joukkueen kausi oli menestyksekäs, ja 
he edustivat länsidivisioonaa finaalissa. Itäisessä divisioonassa Jyväskylän kakkosjoukkue voitti 
runkosarjan, mutta päätti luopua finaalipaikasta. Finaalipaikkaa tarjottiin sen sijaan runkosarjan 
toiseksi tulleelle Karjalan Rugby Joensuulle, joka lopulta voitti 2-divisioonan finaalin luvuin 12 - 
26. Onnittelut KRJ:lle!  
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Naiset 

SM-sarja 
Viisi joukkuetta kilpaili naisten SM-sarjassa vuonna 2018. SM-sarjan runkosarja ratkesi vasta 
aivan viime hetkillä, kun jokaisella kärkikolmikossa oli vielä ennen viimeistä runkosarjan peliä 
mahdollisuus voittaa sarja. Lopulta Tampere vei runkosarjan nimiinsä ja ansaitsi suoran paikan 
finaaliin. Naisten SM-sarjan ainoassa semifinaalissa runkosarjan toiseksi sijoittunut Helsinki 
Rugby Club sai vieraakseen runkosarjan kolmanneksi sijoittuneen Jyväskylän, joka vei myös 
ottelun nimiinsä. Finaali pelattiin ensimmäistä kertaa ilman yhtään Helsingin joukkuetta, kun 
finaalissa kohtasivat siis Tampere ja Jyväskylä, joka osoittautui lopulta hieman paremmaksi ja 
kirjasi tiukan ottelun nimiinsä luvuin 3 - 10. Onnittelut Jyväskylälle!   

1-divisioona (ystävyysotteluista koostuva sarja) 
Vuonna 2018 naisten 1-divisioona oli epävirallinen sarja, ja koostui kahdesta joukkueesta: 
Kuopiosta ja BaaBaasista, jonka muodostivat pelaajat Vaasasta, Porista ja Hämeenlinnasta. 
BaaBaas kirjasi ottelusarjan nimiinsä voittamalla molemmat pelatut ottelut, jotka olivat kuitenkin 
hyvin tasaisia (suurin piste-ero oli 7 pistettä). Onnittelut BaaBaasille menestyksestä! 

Kauden sijoitukset 
 

 Miesten sarjat Naisten sarjat 

 SM-sarja 1-divisioona 2-divisioona SM-sarja 1-divisioona 

Mestari Helsinki Warriors 
RC 

Turku Eagles RC Karjalan Rugby 
Joensuu 

Jyväskylä RC BaaBaas 

Toinen Helsinki RC Espoo Ice Bears Helsinki RC 2nds Tampere RC Kuopio RC 

Kolmas Kalev RC Tampere RC Jyväskylä RC 
2nds 

Helsinki RC - 

Neljäs Jyväskylä RC Linna RC Seinäjoki RC Turku Swans - 

Viides Porvoo Old Town 
Shamrocks 

Pori RC Saimaa Sharks Helsinki Warriors 
RC 

- 

Kuudes Kuopio RC Helsinki Warriors 
RC 2nd (luovutus) 

Åland Stags 
(luovutus) 

- - 

7-rugby 

Miehet 
 
Miesten 7-sarja koostui kolmesta turnauksesta, joihin osallistui neljästä yhdeksään joukkuetta. 
Ensimmäinen turnaus pelattiin tammikuun alussa ja viimeinen turnaus huhtikuun lopussa. 
Onnittelut Helsinki Rugby Clubin Mini Gunseille, jotka voittivat kauden kaikki turnaukset ja ovat 
vuoden 2018 7-rugbyn Suomen mestareita! 
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Naiset 
Naisten 7-sarja koostui neljästä turnauksesta, joihin osallistui säännöllisesti noin kahdeksan 
joukkuetta. Ensimmäinen turnaus pelattiin maaliskuun alussa ja viimeinen turnaus toukokuun 
puolivälissä. Onnittelut Tampere Rugby Clubille, joka voitti kaikki neljä turnausta ja on vuoden 
2018 7-rugbyn Suomen mestari! 

Kauden sijoitukset 
 

 Miehet Naiset 

Mestari Helsinki Mini Guns Tampere RC 

Toinen Turku Eagles Helsinki RC 

Kolmas Helsinki Warriors RC Jyväskylä RC 

Neljäs Espoo / Porvoo Helsinki Warriors RC 

Viides Linna / Pori Turku Swans 

Kuudes Helsinki Tiger Cubs Kuopio RC 

Seitsemäs Jyväskylä RC PorVarit 

Kahdeksas Saimaa Sharks KultaLinna 

Yhdeksäs Turku Dodos - 

 

Finaalipäivä 
Kuopio Rugby Club oli vastuussa vuoden 2018 finaalipäivästä, joka järjestettiin kuvankauniilla 
Väinölänniemen urheilukentällä. Tapahtuma oli erittäin hyvin järjestetty,  joten saimme nauttia 
erinomaisesta rugbypäivästä. Suomen Rugbyliitto kiittää kaikkia järjestelyihin osallistuneita. 
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Maajoukkueet 
Seuraavat otokset on kerätty suoraan maajoukkueiden edustajilta tätä toimintakertomusta varten. 
Sen takia muotoilu, tyyli ja laajuus eroavat huomattavasti näiden neljän selostuksen kesken.  

Miesten 15-maajoukkue  
Vuosi 2018 alkoi maajoukkueleireillä Eerikkilän urheiluopistolla, harjoituspelillä Gibraltaria 
vastaan ja kolmella Rugby Europen kauden 2017 - 2018 pelillä, joista peli Viroa vastaan oli alun 
perin pitänyt pelata lokakuussa 2017.  

Joukkueenjohto 
Joukkueenjohdossa jatkoivat Isaac Visser päävalmentajana, Jaun Mioch 
etupelaajavalmentajana, Lasse Sariola takapelaajavalmentaja ja Stephen Whittaker 
joukkueenjohtajana. Muutoksia oli myös paljon, kun Lasse Sariola joutui luopumaan 
tehtävästään keväällä terveydellisistä syistä. Lisäksi Isaac Visser ja Stephen Whittaker jättivät 
paikkansa. Molempien pestit tulivat päätökseen kesäkuussa Viron vieraspelin jälkeen.  
 
Uusi johto aloitti keskikesällä, kun Alastair Davies aloitti päävalmentana, Marko Sallert 
etupelaajavalmentajana ja joukkueen lääkärinä, David O’Connor puolustusvalmentajana ja 
Samuel Kuutti joukkueenjohtajana. Riikka Nortia tuli joukkueen fysioterapeutiksi ennen kuin 
Suomi kohtasi Tanskan kotikentällään lokakuussa.  

Harjoitukset 
Kaikki harjoitusleirit järjestettiin Eerikkilän urheiluopistolla, joka on SRL:n yhteistyökumppani. 
Tavoitteena oli saada 40 osallistujaa jokaiselle leirille. Koska suunnitelmana oli saada kaksi 
joukkuetta Gibraltarille, leirit olivat avoimia sekä maajoukkueen pelaajille että kehitysjoukkueen 
pelaajille. Kevään ensimmäisellä leirillä tammikuussa oli 44 pelaajaa ja kaksi joukkueenjohdon 
jäsentä. Helmikuun leirillä oli 39 pelaajaa ja kolme joukkueenjohdon edustajaa. Maaliskuussa ei 
järjestetty leiriä, koska joukkue oli lähdössä Gibraltarille pelaamaan harjoitusottelun ja 
maajoukkuepelin, joten ylimääräiset kulut haluttiin pitää minimissä.  
 
Joukkueenjohdon vaihdoksen jälkeen heinäkuussa järjestettiin Eerikkilässä harjoitusleiri, johon 
osallistui 33 pelaajaa ja neljä joukkueenjohdon edustajaa. Lisäksi järjestettiin kaksi erillistä 
treenipäivää, jotta aikataulu saatiin sovitettua kotimaan peliaikataulun kanssa yhteen ja jotta 
kustannukset saatiin pidettyä alhaisina. Ensimmäinen treenipäivä järjestettiin syyskuussa 
Jyväskylän Laajavuoren kentällä. Osallistujia oli 39 ja kolme joukkueenjohdosta. Toinen 
treenipäivä järjestettiin Säästöpankki-Areenalla Hämeenlinnassa lokakuussa, ja siellä oli 35 
pelaajaa ja neljä joukkueenjohdon jäsentä.  

Pelit 
Yhteensä maajoukkue ja kehitysjoukkue pelasivat seitsemän peliä vuoden 2018 aikana.  
 

1. Gibraltarin kehitysjoukkue - Suomen kehitysjoukkue. 17.3.2018 Voitto 24 – 30 
 
Joukkue matkusti jälleen kerran Gibraltarille, vaikka tällä kertaa pelaajista oli hieman 
pulaa, ja peliä edeltävänä iltana sattui vielä sairaustapaus. Peli pelattiin lauantaina juuri 
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ennen maajoukkuepeliä paikallisen jalkapalloliiton asettaman kentän käyttörajoituksen 
takia. Peli pelattiin hyvässä hengessä, ja Suomi oli niskan päällä suurimman osan ajasta.  
 

2. Gibraltar-Suomi 17.3.2018 Tappio 17 – 5 
Suomi oli mukana ottelussa alusta loppuun, mutta ei päässyt tryviivan yli. Ottelu oli hyvin 
fyysinen ja pelattiin hyvässä hengessä ja ehdottoman arvokas valmistautuessa tulevia 
REIC-pelejä varten.  
 

3. Luxemburg-Suomi 14.4.2018 Tappio 45 - 5 
Suomi näytti valmiilta taistelemaan vanhaa vihollista vastaan hyvän valmistautumisen, 
hyviä peliä edeltävien treenien ja team runin jälkeen. Kuitenkin pelipäivänä talven leireillä 
ja Gibraltaria vastaan harjoitellut kuviot ja suunnitelmat eivät näkyneet kentällä. 
Luxembourg myös näytti, miksi he nousivat REIC 1 -pohjoislohkoon. Heidän pelinsä oli 
dominoivaa, siinä oli hyvä rakenne ja he käyttivät annetut mahdollisuudet.  
 

4. Suomi-Tanska 12.5.2018 Tappio 10 - 57 
Tässä pelissä oli tarkoitus nähdä parannuksia Luxemburg-peliin verrattuna ja ottaa 
harjoituksissa opitut asiat käytäntöön, mutta valitettavasti Tanska oli iskussa ja Suomi ei. 
Suomi menetti pelin taklauspelin ja päätöksenteon heikkouden takia. Koska kyseessä oli 
kauden viimeinen peli, Tanska yritti yhä päästä lohkon kärkipaikalle. Ainakin sivurajalta 
katsottuna peli oli turhauttava, mutta piste-eron ei olisi pitänyt olla noin suuri kuin mitä 
lopputulos oli.  
 

5. Viro-Suomi 9.6.2018 Voitto 10 - 77 
Tämä peli oli tarkoitus pelata alun perin syksyllä 2017, mutta se siirrettiin kevääseen. Peli 
pelattiin Tartossa, ja joukkue oli varovaisen luottavainen mutta ei yli-itsevarma siitä, että 
Suomi voittaisi pelin. Viro puolestaan oli varma, että Suomi olisi se joukkue, jonka he 
voisivat voittaa lohkossaan. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja Suomi otti suurinumeroisimman 
voittonsa kansainvälisellä näyttämöllä historiansa aikana. Pelin aikana Suomi kirjasi 
tililleen 12 tryta, 7 konversiota ja yhden rangaistuspotkun. Pisteitä olisi voinut tulla 
enemmänkin, mutta ulkoisista syistä johtuen näin ei käynyt. Tämä oli hieno lopputulos 
joukkueelle, ja näytti myös, että vaikka olosuhteet eivät olleet parhaat torstain 
harjoituksille ja team runille, joukkueella on kuitenkin eväät suoriutua hyvin ja tehdä 
pisteitä. Tällä tuloksella Suomi varmisti kolmannen sijansa lohkossa Norjan edellä ja 
varmisti myös sen, että Viro putosi REIC-kehitysryhmään.  

 
6. Suomi-Tanska 13.10.2018 Voitto 22-18 

Kyseessä oli uuden kauden ensimmäinen peli, uuden joukkueenjohdon ensimmäinen peli 
ja ensimmäinen voitto Tanskaa vastaan. Puolustuspelillämme oli suuri osa pelissä, sillä 
sini-valkoinen seinä oli liikaa tanskalaisille. Kuri oli avainasemassa Suomen pelissä, ja 
Suomi rikkoikin hyvin vähän ja pystyi pitämään tanskalaiset hyvin aisoissa tiukassa 
pelissä. Kapteeni Jussi Viljanen teki suurimman osan Suomen pisteistä kahdella tryllaan, 
1 rangaistuspotkullaan ja kahdella konversiollaan.  

 
 

7. Latvia-Suomi 20.10.2018 Tappio 24-7 
Kauden toinen peli ei myöskään ollut helpoimmasta päästä. Hyvästä valmistautumisesta 
huolimatta joukkuetta ei saatu hienosäädettyä treeneissä ja videotreeneissä voittamaan 
Latviaa Riikassa. Ensimmäisellä puoliajalla Suomi oli tasaväkinen Latvian kanssa, mutta 
huono onni, joka johti pariin menetettyyn mahdollisuuteen tehdä try. Suomen joukkue 
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sortui turhautumiseen ja yliyrittämiseen, minkä takia Suomi hävisi suurimman osan 
lineouteista ja teki enenevässä määrin virheitä hyökkäyskuvioissa. Toinen puoliaika oli 
täysin Latvian hallussa. Huono onni jatkui, kun Suomen kapteeni Jussi Viljanen loukkasi 
nilkkansa ja joutui jättämään kentän. Vaihtopelaajat toivat uutta uskoa Suomen peliin, 
kun Chris Denholm teki Suomen ainoan tryn pelin viimeisellä neljänneksellä, ja kun 
Joonas Bask onnistui sitä seuranneessa konversiopotkussa. Aika oli lopulta kuitenkin 
latvialaisten puolella. Päällimmäisenä joukkueen mielessä pelin jälkeen oli, että meidän 
olisi pitänyt voittaa tämä peli.  

Sponsoriyhteistyö 
Joukkueen yhteistyö jatkui MMK Rakenteen, Garam 
& Vermiglio Cateringin, Fuudiin, SaleSmartin and Monica Teraste@Huomin kanssa, mutta kaikki 
nämä sopimukset olivat tulossa päätökseen elokuussa.  
 
Joukkue onnistui myös tekemään Aussie Barin kanssa sopimuksen, joka tuli voimaan 
helmikuussa 2018 ja umpeutuu 31.1.2019.  
 
MMK Rakenteen sopimusta ei jatkettu, sillä he eivät vastanneet yhteydenottoihin. Myös Monica 
Teraste@Huom/ SP-Koti päätti olla jatkamatta sopimusta. GVC catering pohtii yhä 
sopimuksensa jatkoa.  
 
Uusi joukkueenjohtaja Samuel Kuutti hoitaa Fuudiin ja SaleSmartin sopimuksia, sillä ne saatiin 
alun perin hänen kauttaan. Fuudii nosti lopulta panoksia, ja tuli paitasponsoriksi.   
 
Samuel Kuutti onnistui solmimaan elokuussa uusia yhteistyösopimuksia Karmikon Oyn, 
CoSpacen, Road Team Finland Oy:n, Chimera Industriesin, Entevado Oy:n ja Ravintola Hima & 
Salin kanssa. Jokainen sopimus on vuoden mittainen. Uudeksi pääsponsoriksi saatiin Piki-Team 
Oy. Muutamia neuvotteluita on vielä käynnissä.  
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Naisten 15-maajoukkue 

Maajoukkueen valmennusryhmä 2018 

Vuonna 2018 joukkueen toimihenkilönä toimivat Henri Tyrväinen (päävalmentaja), Petri 
Sallansalo (Scrum- ja forwardien avoimen pelin valmentaja), Joonas Lahtinen (lineout-
valmentaja), Antti Partanen (fyysisen suoriutumiskyvyn ja backien valmentaja), Riikka Nortia 
(fysioterapeutti) ja Hanna Visuri (Kapteeni). Sini Hakkarainen toimi joukkueenjohtajana 
31.8.2018 asti. Väliaikaisesti  joukkueenjohtajana toimi Rugbyliiton tekninen johtaja Stephen 
Whittaker kunnes Niina Tikkanen aloitti tehtävässä 20.11.2018. Valmennusryhmään kuului 
aktiivisesti 45 pelaajaa. Maajoukkueeseen kuuluu myös reservit 23 pelaajaa, jotka eivät 
osallistu valmennusryhmän toimintaan. Reserveille jaetaan tieto maajoukkueen toiminnasta 
ja harjoitusohjelmat. Heistä nostetaan tarvittavat pelaajat valmennusryhmään pääasiassa. 

Harjoittelu 

Valmennusryhmä harjoitteli leireillä Eerikkilässä 17-18.2.2018. ja 6-7.10.2018. Leirien lisäksi 
järjestettiin treenipäivä Tampereella 2.9.2018. Valmennusryhmä pelasi harjoitusottelun 
5.5.2018 Turku Swanseja vastaan Turussa. Toinen harjoitusottelu pelattiin Majadahonda 
Rugby Clubia vastaan Majadahondassa lähellä Madridia. Ottelu Turkua vastaan voitettiin ja 
Majadahondaa vastaan hävittiin.  Perinteinen naisten avoin 15-rugbyleiri järjestettiin 27-
28.7.2018. maajoukkueen toimesta. Valmentajat Joonas Lahtinen ja Henri Tyrväinen 
valmensivat myös naisten rugbyakatemian leirillä 8-9.2.2018. 

Kilpailu 
 
Kauden lopuksi päästiin erilaisten vaiheiden jälkeen pelaamaan ensimmäinen virallinen 
naisten 15-rugbyn kisaottelu Suomessa. Neljän joukkueen European Trophy-turnaus muuttui 
kauden aikana kolmen joukkueen ottelusarjaksi, jossa pelasivat Suomi, Tsekki ja Sveitsi. 
Historiallinen ensimmäinen  naisten 15-rugbymaajoukkueen kotiottelu pelattiin 13.10.2018. 
Myllypurossa. Ottelu päättyi harmittavasti 5-20 (5-10) Sveitsin voittoon. Ottelu Tsekkiä 
vastaan pelataan maaliskuussa 2019.  
 
Ensimmäiseen viralliseen kotimaaotteluun valittiin: 
 
Katri Nummelin  
Sarianna Haavisto 
Noora Kallio 
Teija Alasalmi 
Saara Ilmonen 
Jutta Litmanen 
Satu Heikkonen 
Kati Leskinen 
Susanna Haavisto 
Sanni Honkanen 
Reetta Tenhu 
Ulla Tuomainen (vc) 
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Hanna Visuri (c) 
Wilma Heiskala 
Heidi Koffert 
Eve Sapattinen 
Anna Soiluva 
Ida Herrgård 
Ea Huhtala 
Riina Ala-Tuori 
Vilma Lammi 
Eeva Pohjanheimo 
Noora Plattonen (vc) 
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Miesten 7-maajoukkue 
Vuonna 2018 jatkettiin aikaisempana vuonna perustetun Suomen miesten 7- 
rugbymaajoukkueen kehittämistyötä. Vuoden tavoitteeksi oli asetettu 1) tunnistaa Suomen 
tarjoamasta pelaajamateriaalista parhaat yksilöt 7-maajoukkueen kehittämistä varten, sekä 2) 
kisata joukkueen kanssa Bosnia- ja Hertzegovinan Sarajevossa pelattavassa Rugby Europen 
Conference 1 -turnauksessa kesällä 2018, ja 3) asettua 8 parhaan joukkeen kastiin ja täten 
säilyttää sarja paikka korkeammalla turnaustasolla. 
 
Alkukaudella järjestettiin 3 leiriä, joista ensimmäinen oli avoin, ja lopuille leireille kutsuttiin 
pelaajat erikseen. Kaikki leirit järjestettiin Eerikkilässä. Leirien lisäksi joukkue pelasi kaksi 
harjoitusturnausta Ranskassa. Ensimmäinen turnaus Centrale 7s pelattiin Pariisissa ja toinen 
Howard Hinton 7s Toursissa. Leireiltä pelaajarinkiin valikoitui 23 nimeä, joista 14 pääsi 
pelaamaan vähintään yhdessä turnauksessa. Kahdeksan pelaajaa jäi turnausten ulkopuolelle 
loukkaantumisen vuoksi ja yksi pelaaja jäi pois henkilökohtaisista syistä. Yksikään pelaaja ei 
loukkaantunut leirillä tai turnauksessa vaan maajoukkuetoiminnan ulkopuolella. 
Ensimmäisellä leirillä keskityttiin 7-rugbyn perusteisiin, maajoukkuepelaajan ominaisuuksiin ja 
vaatimuksiin sekä pelaamiseen. Leiri oli avoin kaikille halukkaille ja leiriltä valikoitui lopulta 
kahdeksan uutta pelaajaa harjoitusrinkiin. Toisella leirillä aloitettiin pelikirjan harjoittelu. Leirillä 
keskityttiin pääasiassa hyökkäyksen käynnistämiseen sekä 7- puolustamiseen. Leirillä suoritettiin 
myös pelaajien nopeuden sekä anaerobisen kunnon testaaminen. Kolmannella leirillä 10.-11.3. 
viimeisteltiin pelikirja ja keskityttiin koko kentän leveyden käyttämiseen hyökkäyksessä. Leirillä 
toistettiin samat nopeus- ja kuntotestit. Testausten perusteella pelaajat saivat informaatiota 
omasta kehityksestään, ja valmentajat saivat tärkeää lisäinformaatiota pelaajien todellisista 
suorituskyvyistä. 
 
Ensimmäinen harjoitusturnaus, Centrale 7s, pelattiin Pariisissa 22.-23.5., jonne pelaajat lensivät 
itse varaamillaan lennoilla. Pelaajia turnaukseen pääsi vain yhdeksän pääasiassa siksi, että 
turnaus pelattiin alkuviikosta. Mukaan lähtivät apuvalmentaja Jaakko Kanniainen ja 
harjoitusturnauksia varten perehdytetty joukkueenjohtaja Ulriikka Kanniainen. Turnauksen hinta 
koostui ainoastaan joukkueen yhteisistä matkustuskuluista. Majoitus ja ruokailut olivat järjestäjien 
tarjoamia. Pelaajien kanssa oltiin sovittu yhteinen tapaamispaikka ja -aika majoituksella. Tämä 
järjestely tuntui toimivan, ja kaikki pelaajat löysivät oikean paikan ja saapuivat ajoissa paikalle. 
Turnauksen ensimmäisenä päivänä joukkue voitti yhden ottelun kenialaista yliopistojoukkuetta 
vastaan, pelasi yhden tasapelin Toulonin yliopistojoukkuetta vastaan ja hävisi yhden ottelun La 
Rochellen joukkuetta vastaan. Seuraavana päivänä joukkue voitti yhden ottelun Toulonia 
vastaan ja hävisi sekä La Rochellelle uudestaan että Johannesburgin yliopistojoukkuetta 
vastaan. Turnauksessa joukkue sijoittui kuudenneksi heti Johannesburgin yliopiston joukkueen 
jälkeen. 
Toinen turnaus pelattiin Toursissa kesäkuussa. Pelaajien kanssa sovittiin yhteisistä lennoista 
sekä autokyydeistä. Pelaajat lensivät Pariisiin ja vuokrasivat autot, joilla ajettiin noin kolme tuntia 
Toursiin. Pelaajia turnaukseen lähti kahdeksan, joten valmentajien oli puettava joukkueen paidat 
päälle pääasiassa antaakseen hengähdystaukoja joukkueen pelaajille. Joukkueen johdosta 
mukaan lähtivät Lauri Ylönen (päävalmentaja), Jaakko Kanniainen (fysio, apuvalmentaja) ja 
Ulriikka Kanniainen (joukkueen johtaja). Joukkue pelasi Howard Hintonin toiseksi korkeimmassa 
turnauksessa. Turnauksen yhteyshenkilön kanssa oli haasteita saada informaatiota peleistä, ja 
tästä syystä ensimmäinen pudotusotteluista jäi pelaamatta. Turnauksesta jäi käteen yhteensä 
neljä voittoa ja kaksi tappiota. Lopullinen joukkueen sijoitus oli yhdeksäs. Turnauksen korkean 
hinnan vuoksi joukkuejohto päätti nopeasti turnauksen jälkeen, ettei turnaukseen tultaisi ensi 
vuonna enää uudestaan. 
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Joukkue osallistui suunnitelman mukaisesti Rugby Europen alaiseen European Conference 1, 
Sarajevo 7s turnaukseen juhannuksena 21.-22.6. Matka kokoonpanoon kuuluivat valmentaja 
Ylönen, joukkueen johtaja Kanniainen, osteopaatti Ossi Aro sekä 12 pelaajaa. Turnauksen 
tavoitteeksi oli asetettu sijoitus top kahdeksaan joukkueeseen ja säilyttää Conference 1 -
sarjapaikka. 
 
Joukkueella oli päällään SRL:n sopimuksen mukainen Macronin kitti aina joukkueena 
esiintyessään. Mukana joukkuella oli Suomen lippu, miesten 7-maajoukkueen lääkintälaukku, 
kaksi rugbypalloa, tötsiä sekä 7-maajoukkueen omat mustat sekä valkoiset peliasut. Pelaajat 
olivat asetettu vastuuseen kaikkien joukkueen omistuksessa olevien tarvikkeiden siirtämisestä 
paikasta toiseen. Joukkueenjohtajan tehtävinä ja vastuualueina olivat varmistaa kaikkien  
pelaajien pelilupiin liittyvät seikat, turnauksen logistiikka ja aikataulujen onnistuminen, 
kommunikaatio Rugby Europen, BIH Ragbin ja joukkueen välillä, sekä liiton ja SUEK:n 
tiedottaminen joukkueen liikkeistä ja virallisista kokoontumisista. 
Maajoukkueetta edusti turnauksessa seuraavat henkilöt: 
 

● Kim Ali-keskikylä, Eagles Rugby Football Club 
● Ali Al-Itawa, Espoo Rugby Club 
● Aleksi Almenoksa, Eagles Rugby Football Club 
● Joonas Bask, Helsinki Rugby Club 
● Wertti Bask, Helsinki Rugby Club 
● Kosti Eskola, Warriors Rugby Club 
● Matti Keränen, Kuopio Rugby Club 
● Joonas Koskelainen, Linna Rugby Club 
● Eetu Lahtivuori, Eagles Rugby Football Club 
● Panu Leinonen, Espoo Rugby Club 
● Ronan Rochford, Helsinki Rugby Club 
● Jussi Viljanen, Kuopio Rugby Club 

 
Joukkueen pelaajista vain kolme olivat pelanneet myös viime vuoden menestyksekkäässä 
joukkueessa, mutta suurin osa oli ollut mukana laajemmassa harjoitusringissä jo aikaisempana 
vuonna. Joukkueessa oli useita pelaajia, joilla oli aikaisempaa kokemusta kansainvälisistä 
peleistä muun muassa 15-maajoukkueen myötä. 
 
Maajoukkue hävisi ensimmäisen pelinsä tiukasti turnauksen ennakkosuosikeille Tsekille. Tsekki 
voitti lopulta turnauksen ja Suomen joukkue oli ainoa, joka pystyi pitämään piste-eron alle 
seitsemän pisteen marginaalissa Tsekkiä vastaan. Peli oli parasta 7-rugbya, mitä suomalainen 
joukkue on tähän mennessä pelannut valmentajien arvion mukaan. Toisessa ottelussa Suomi 
voitti Norjan lopulta toisessa erässä. Kolmannessa ottelussa Suomi hävisi tiukan ottelun fyysistä 
Monacon joukkuetta vastaan. Loppuotteluiden sijoitus riippui muista lohkoista, jotka olivat olleet 
lopulta huomattavasti tasaisemmat. Suomi jäi viiden pisteen piste- erolla Monacon joukkueesta 
kahdeksannelta paikalta. Seuraavan päivän ensimmäinen peli Norjaa vastaan määritteli kumpi 
joukkueista pitäisi Conference 1 sarjapaikkansa, ja kumpi tippuisi alempaan sarjaan. Tiukan 
puolustamisen ja useiden yksilösuoritusten sekä nopeiden reagointien myötä joukkue lopulta 
voitti Norjan selvästi, ja onnistui säilyttämään sarjapaikkansa. Viimeinen ottelu Slovakiaa vastaan 
toimi oivallisena mahdollisuutena harjoittella uusille kokemattomammille pelaajille. Joukkueen 
lopullinen sijoitus turnauksessa oli kymmenes. Turnaus osoitti sen, että Suomessa on paljon 
potentiaalia myös korkeammalle Trophy-turnaustasolle, mutta vie vielä aikaa tuoda nuoret 
pelaajat omalle huipputasolleen sekä kehittää yhteispelaamista erityisesti puolustuksessa. 



13 

Joukkue onnistui jatkamaan ja ylläpitämään positiivista urheilullisia arvoja arvostavaa ilmapiiriä. 
Maajoukkueen yksi toimintatavoista oli myös avoimuus: mitään pelaajavalintoihin tai muihin 
vastaaviin kysymyksiin liittyviä asioita ei pidetty pelaajilta pimennossa. Useat loukkaantumiset 
ennen tärkeää turnausta sekä harjoitusleirien ja erityisesti Toursin turnauksen korkeiden hintojen 
vuoksi monet pelaajat kokivat osallistumisensa haastavana vuoden aikana. Seuraavalle vuodelle 
suunnitellaan halvempia leirejä sekä myös halvempia turnaus vaihtoehtoja. Loukkaantumisiin 
puututaan pyrkimällä kehittämään pelaajien sekä paikallisten seurojen tietoisuutta lajiomaisen 
oheisharjoittelun sekä harjoittelun kuormittavuuden arvioinnin tärkeydestä. 
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Naisten 7-maajoukkue 
Joukkuetta hallinnoidaan tällä hetkellä täysin vapaaehtoisten avulla. Suomen Rugbyliitto on 
täyttänyt suoraan päävalmentajan paikan (Bam Hennessy) ja joukkueenjohtajan paikan (Mikko 
Aalto). Muut paikat joukkue on täyttynyt itse (Rory McIntyre, talousvastaava ja joukkueenjohtaja; 
Marika Nieminen, fysioterapeutti; Michael Blakely, markkinointi). Joukkueenjohto on vastuussa 7-
maajoukkueen ohjelman kaikista osa-alueista.  
 
Kaikki valinnat maajoukkueen harjoitusryhmään tehdään joukkueenjohdon kesken. Näin 
toimitaan myös pelaajavalinnoissa jokaiseen turnaukseen. Pelaajia seurataan kotimaisen kauden 
aikana, avoimilla harjoitusleireillä ja valintaleireillä. Vuonna 2018 harjoitusryhmään kuului 31 
pelaajaa seitsemästä eri joukkueesta.  

Kilpailut 
1. Turnaus: Köln 

Joukkueelle tarjottiin mahdollisuus pelata pelejä Saksaa vastaan Kölnissä, kun he 
valmistautuivat Rugby Europen otteluun Venäjää vastaan. Tämä tarjosi hyvän 
mahdollisuuden nähdä joitain pelaajia tositoimissa ensimmäistä kertaa. Jonna Tuovinen 
ja Emmi Snåre nauttivat molemmat debyytistään. Susanna ja Sarianna Haavisto, Riikka 
Nurminen ja Heidi Tuomisto pelasivat ensimmäiset pelinsä toista maajoukkuetta vastaan, 
mutta olivat pelanneet kaikki edellisvuoden Kööpenhaminan turnauksessa ensimmäistä 
kertaa. Kaisla Parkkinen, Iida Myllymäki, Mira Saarikoski, Milla Ryhtä ja Ulla Tuomainen 
palasivat kaikki joukkueen riveihin pelattuaan edellisvuonna Rugby Europen Trophy-
turnauksissa. Sanna-Kaisa Lintu liittyi myös joukkueeseen ja nimettiin kapteeniksi 
peleihin. Pelit päättyivät neljään tappioon, mutta joukkue keräsi arvokasta kokemusta ja 
saimme myös luotua hyvän yhteyden Saksan joukkueeseen. Joukkueenjohtaja Mikko 
Aalto varmisti, että matka oli erinomainen ja hyvin järjestetty, ja palasimme kotiin yhden 
loukkaantumisen kanssa, joka oli onneksi pieni.  

 
2. Turnaus: Bonn 7s 

Tämä oli joukkueen vuoden ensimmäinen mahdollisuus saada kunnon 
turnauskokemusta ja hyviä vastustajia. Mukana oli taas kaksi ensikertalaista - Pauliina 
Nikkilä ja Sabina Wright. Anna Soiluva, Eeva Pohjanheimo ja kapteeni Sofia Ukkonen 
liittyivät joukkueen vahvuuteen ensimmäisen kerran vuonna 2018. Viikonlopun 
kohokohtiin kuuluivat kova työvoitto Belgiaa vastaan ja toinen voitto Itävaltaa vastaan. 
Vastustajien korkea laatu oli myös erityinen kohokohta koko joukkueelle, mikä mahdollisti 
kovien otteluiden pelaamisen ennen kansainvälisen kauden alkua. Turnauksen rakenne 
osoittautui haastavaksi, sillä ensimmäisenä päivä pelattiin neljä ottelua, joista yksi oli 
ehkä liikaa. Tämä myös aiheutti keskustelua turnaukseen osallistuneiden joukkueiden 
kesken. Joka tapauksessa turnausjärjestäjät Saksassa olivat mahtavia ja turnaus oli 
erittäin onnistunut. Turnauksesta jäi käteen yksi loukkaantuminen, jonka takia pelaaja oli 
poissa rugbyn parista joitakin viikkoja, mutta onneksi kyseessä ei ollut pitkäaikainen 
vamma.  

 
3. Turnaus: Centrale 7s (Paris) 

Joukkue matkusti Pariisiin Central 7’s:iin kolmatta kertaa peräkkäin ja jälleen kerran 
turnauksen houkuttelevin asia oli korkealaatuiset vastustajat. Tämä oli joukkueen 
viimeinen mahdollisuus saada pelikokemusta ennen Rugby Europen Trophy-turnausta, ja 
koska lopullista joukkuetta ei oltu vielä päätetty, pelaajat olivat halukkaita ansaitsemaan 
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paikkansa. Lilli Tikkanen ja Jonna Ritala valittiin joukkueeseen ensimmäistä kertaa 
kauden aikana. Turnauksen aikana näimme hienoja suorituksia, mutta joissain peleissä 
koimme myös pettymyksiä virheiden paljouden takia. Valitettavasti missatut taklaukset 
maksoivat meille lukuisia pisteitä, emmekä onnistuneet pääsemään niistä yli ajoittaisista 
hyvistä peliesityksistä huolimatta. Valitettavasti turnausjärjestelyt olivat tänä vuonna 
myös harvinaislaatuisen huonot. Turnauksen järjestävällä yliopistolla oli uudelle 
kampukselle muuttamisen takia logistisia ongelmia ja pelaajien asumisolot olivat ala-
arvoiset. Yhden pelaajan krooninen selkävamma uusi turnauksessa, mutta muuten ei 
ollut suuria akuutteja ongelmia.  

 
4. Rugby Europe Trophy 1: Dnipro 7s, sijoitus 8.  

Ensimmäinen RE trophy-turnaus Dniprossa osoittautua joukkueelle pettymykseksi, sillä 
joukkueella oli yhteinen tunne siitä, että joukkue alisuoriutui turnauksessa. Joukkue oli 
toivonut enemmän kuin yhtä voittoa kuudesta pelistä. Toisinto Pariisin turnauksen 
lukuisista missatuista taklauksista ei ollut joukkueen toivelistalla. Turnauksessa oli 
kuitenkin tärkeitä kohokohtia. Susanna Haavisto teki ensimmäisen trynsa Suomelle ja 
Ifeoma Kulmala palasi kansainvälisiin ympyröihin pitkän loukkaantumisen aiheuttaman 
poissaolon takia. Kati Miettinen, joka on merkittävä tekijä suomalaisessa rugbyssa 
kentällä ja sen ulkopuolella, palasi joukkueeseen vielä viimeisen kerran edustamaan 
Suomea vaikean off-seasonin jälkeen. Hänen johtajuuttaan ja taitojaan tullaan 
ikävöimään kovasti kentällä. Kaksi joukkueen pelaajaa kärsivät akuutista 
alaraajavammasta, mikä esti heidän pelaamisensa seuraavana päivänä, mutta he 
pystyivät palaamaan kentillä kahden viikon sisään. Turnauksen lääkäri tutki yhden 
pelaajan ylävartalovamman, kun pelaaja törmäsi maalitolppaan, mutta pelaaja sai luvan 
jatkaa.  

 
5. Rugby Europe Trophy 2: Szeged 7s, sijoitus 7. 

Turnaus pelattiin vain kaksi viikkoa ensimmäisen RE Trophy-turnauksen jälkeen, ja tämä 
turnaus osoittautui taas vaikeaksi paikaksi joukkueelle. Voitto Unkaria vastaan 
turnauksen alussa auttoi joukkueen taas puolivälieriin seuraavana päivänä, vaikka 
joukkue harmittavasti hävisikin Israelille turnauksen ensimmäisenä päivänä. Toisen 
päivät tappiot johtivat Norjan uudelleenkohtaamiseen, jonka Suomi voitti varmistaen 
seitsemännen sijan ja tasapisteet lopullisissa sijoituksissa. Selvää oli, että puolustus oli 
parantunut edellisistä turnauksista, mutta joukkueella oli huonoa onnea loukkaantumisten 
kanssa turnauksen aikana, eikä yhteenkään peliin saatu täyttä 12 hengen joukkuetta. 
Loukkaantumisiin kuului alaselkäkipua ja takareisivammaa sekä olkapäävamma. Onneksi 
mikään näistä vammoista ei ollut vakava ja kaikki pelaajat palasivat rugbyn pariin 
muutaman viikon kuluessa. Dnipron joukkuetta vahvistettin Jonna Ritalalla ja Oona 
Tolppasella, joista jälkimmäinen palasi rugbyn pariin pitkän loukkaantumisen jälkeen. 
Huolimatta alisuoriutumisen tunteesta joukkue palasi turnauksesta kotiin hyvillä mielin ja 
toiveenaan olla kilpailullisempi tulevaisuudessa.  
 

6. Turnaus: Scandinavian 7s (Copenhagen) 
Scandinavian 7s oli mahdollisuus tuoda uusia pelaajia joukkueeseen ja antaa joillekin 
pelaajille lisää peliaikaa ilman RE-kauden painetta.  Kiira Kupiainen, Ruusu Halttunen ja 
Johanna Eirola pelasivat kaikki ensimmäiset pelinsä Suomelle ja täyttivät kansainvälisten 
pelien vaatimat korkeat standardit. Toista vuotta peräkkäin joukkue hävisi semifinaalin 
upean rugbyn jälkeen. Mira Saarikoski kantoi turnauksessa kapteenin viittaa ja osoitti 
erinomaista johtajuutta. Lisäksi Rory McIntyre otti joukkueenjohtajan tehtävän 
ensimmäistä kertaa ja teki virheetöntä työtä. Hän sai paljon kehuja pelaajilta. Turnauksen 
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viimeisessä pelissä yksi pelaaja kärsi valitettavan loukkaantumisen, mikä vaati Suomeen 
paluun jälkeen leikkauksen.  

Markkinointi 
Markkinointivastaavan nimitys vuonna 2018 on antanut meille paljon kaivattua näkyvyyttä 
internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Lisääntynyt seuraajien määrä sosiaalisessa mediassa on 
johtunut suoraan yrityksistämme osallistaa pelaajia enemmän prosessiin. Joukkueen 
uudelleenbrändääminen Pohjolan myrskyksi tehtiin yhteistyössä pelaajien kanssa, ja se on 
saanut joukkueessa aikaan tunteen, että kyseinen brändi edustaa heitä. Instagram-haasteet ovat 
olleet erityisen onnistuneita, sillä niiden avulla olemme voineet ottaa yhteyttä urheilutähtiin 
Suomessa ja muualla maailmassa. Maajoukkueen uutta nettisivua ei ole vieläkään julkaistu. 
Meillä on ollut ongelmia saada se formaattiin, mikä sopisi yhteen nykyisen SRL:n sivuston 
kanssa, joten meillä ei ole vielä riittävästi näkyvyyttä internetissä, mikä auttaisi 
sponsorointisopimusten saamista ja uusia tulokkaita lajin pariin.  
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Erotuomaritoiminta 
Vuonna 2018 Suomen Rugbyerotuomariyhdistyksellä (FRRA:lla) oli 28 maksanutta jäsentä, 
joista noin puolet olivat aktiivisia/puoliaktiivisia. Kuten aiemminkin suurin osa aktiivisista 
jäsenistä asuu eteläisessä Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.  
 
Kaikissa SRL:n järjestämissä otteluissa (15-rugby, 7-rugby, miehet ja naiset) oli FRRA:n 
järjestämä tuomari. Lisäksi 18:ssa 90 15-ottelusta oli FRRA:n erotuomarikolmikko (20%).  
 
FRRA myös tuki muita kotimaisia turnauksia Snow Rugbya ja Midnight Rugbya, 
ystävyysotteluita ja tarjosi myös erotuomareita, avustavia tuomareita ja neljänsiä toimitsijoita 
useisiin Rugby Europen otteluihin ja turnauksiin.  
 
Suurin osa FRRA:n kuluista tulee matkakuluista. On myös huomioitava, että seurojen 
erotuomarimaksut eivät kattaneet vuoden 2018 matkakustannuksia. Tämän ongelman 
ratkaisemiseksi FRRA:n tuomarimaksut tulevat nousemaan vuodelle 2019, sillä seurat 
erityisesti toivoivat, että mahdollisimman monessa miesten SM-sarjan ottelussa olisi kolme 
FRRA:n tuomaria.  
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Pelaajamäärät ja lisenssit  
Vuonna 2018 oli yhteensä 645 kilpailulisenssiä (467 miestä, 178 naista). Lisäksi oli 33 
hallinnollista lisenssiä (tuomarit, valmentajat, huoltajat). Luvut ovat laskeneet merkittävästi 
vuoden 2017 vastaavista, jolloin oli 773 kilpailulisenssiä (577 miestä, 196 naista). Ahvenanmaan 
ja Vaasan vetäytyminen (miehet) kilpasarjoista ja Linnan, Porin ja Vaasan (naiset) yhdistyminen 
selittävät osansa tästä pudotuksesta, mutta päähuoli on se, että melkein jokaisella seuralla oli 
pieni pudotus lisensoitujen pelaajien määrässä. Huoli otettiin puheeksi seurojen hallituksen 
kanssa vuosikatsauksessa, mutta mitään yksittäistä selittävää tekijää loukkaantumisten ja 
normaalin kiertokulun lisäksi ei löydetty.  
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Koulutustoiminta 
 
World Rugbyssa tapahtuneiden hallinnollisten muutosten myötä kouluttajat saavat nyt kouluttaa 
yhtä tasoa alemmaksi kuin heidän oma pätevyytensä. Tämä tarkoitti sitä, että jotkut SRL:n 
kakkostason kouluttajat, jotka saivat  antaa ykkös- ja kakkostason kursseja, voivat nyt antaa vain 
ykköstason kursseja.  
 
Suomessa olevien kouluttajien lukumäärä tason mukaan löytyy allaolevasta taulukosta.  

 Single level Level one Level two Level three 

Coaching N/A 2 1 0 - invitation by Rugby 
Europe / World Rugby 
only  

Match officials N/A 3 2 0 - invitation by Rugby 
Europe / World Rugby 
only 

Coach of match 
officials 

N/A 3 3 N/A 

Strength and 
conditioning 

N/A 3 0 N/A 

Get into rugby 1 N/A N/A N/A 

Medical 0 N/A N/A N/A 

 
Seuroihin otettiin yhteyttä loppuvuodesta 2017 heidän koulutustarpeistaan, ja kursseja 
järjestettiin maantieteellisen kysynnän perusteella. Yksi ykköstason valmennuskurssi järjestettiin 
Get Into Rugby -kurssin kanssa Turussa. Molemmissa oli yhdeksän osallistujaa. Yksi ykköstason 
tuomarikurssi järjestettiin Hämeenlinnassa (6 osallistujaa) ja SRL:n kouluttaja järjesti myös yhden 
tuomarikurssin Norjassa, Bergenissä (12 osallistujaa). Yksi strength & conditioning -kurssi 
järjestettiin Tampereella (10 osallistujaa).  
 
Vuonna 2018 kursseja järjestettiin hyvin vähän, ja lukumäärää tulisi kasvattaa vuodelle 2019. 
Kouluttajien lukumäärän perusteella järjestämiskapasiteettia olisi enemmän, ja useampia 
kursseja suunniteltiinkin järjestettäviksi, mutta ne peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
Tulevaisuudessa täytyy löytyy sopiva kurssimäärä, jotta kursseilla ei ole liian vähän osallistujia, 
mutta että jokainen halukas pystyy osallistumaan sen kategorian kurssille, jolle haluaa. 
Haasteena on myös, että meillä on suhteellisen vähän henkilöitä, jotka voivat samaan aikaan 
siirtyä kunkin kategorian kakkostasolle, mikä tekee ykköstason kurssien minimimäärän 
saavuttamisesta vaikeaa.  
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Get Into Rugby 
  
Vuonna 2018 Get into Rugby jatkui parannellulla toimintasuunnitelmalla, joka lähetettiin Rugby 
Europelle. Suunnitelma jatkoi pääasiassa edellisvuosien tavoitteita tehdä enemmän 
kouluvierailuja, edistää lajin tunnettavuutta ja saada enemmän lapsia kouluista seuroihin.  
 
Maaliskuussa osallistuimme Ball Sport Expoon, ja saimme tukea tapahtumaan Espoolta, 
Helsingiltä ja Warriorsilta. Tapahtuma oli kolmipäiväinen, josta perjantai oli tarkoitettu 
koululaisille, ja lauantai ja sunnuntai olivat avoimia muulle yleisölle. Tapahtuma oli onnistunut, ja 
tulemme osallistumaan myös 2019, mikäli tapahtuma järjestetään. Ainoana haasteena on saada 
vapaaehtoisia paikalle perjantaina, joka on arkipäivä. Tänä vuonna käytimme Kick 4 Goalia, ja se 
oli erinomainen vetonaula. 
  
Porvoo järjesti kuudennen vuosittainen touch-rugbyturnauksensa. Tapahtuma jatkoi 
edellisvuosien suosiotaan.   
 
Marraskuulle suunniteltiin seuravetoista juniorirugbyyn keskittyvää keskustelutapahtumaa, jonka 
tarkoituksena oli päästä yhteisymmärrykseen, mihin ikäryhmiin maassa keskitytään ja miten 
juniorirugby saadaan kunnolla liikkeelle. Valitettavasti tapahtumaa jouduttiin siirtymään vähäisen 
osallistujamäärän takia, vaikka mielenkiintoa tapahtumalle olisi ollut. Suunnitelmana on 
järjestämää tapahtuma keväällä 2019, ja toivomme sinne suurempaa osallistujamäärää.  
 
Seuroille lähetettiin säännöllisesti muistutusviestejä, että muistavat kirjata aktiviteettinsa GIR-
sivustolle. Myös ohjedokumentti lähetettiin seuroille.  
  
Jälleen kerran GIR-sivustolle rekistöiröidyt tapahtumamäärät ylittivät edellisvuoden lukemat. Noin 
8000 lasta osallistui jossain muodossa rugbytunnille (1500 enemmän kuin 2017). Lisäksi monia 
tapahtumia on jäänyt kirjaamatta. Allaolevasta taulukosta löytyy palveluun kirjatut aktiviteetit.   
  

Seura 2017 
vierailujen 

lkm 

2018 
vierailujen 
lukumäärä 

Kasvu 
vierailujen 

lkm:ssä 

Poikien 
lkm 

Tyttöjen 
lkm 

Lapset yhteensä 

Shamrocks 13 6 -7 354 209 563 

Turku 6 13 +7 136 101 237 

Helsinki RC 19 10 -9 32 31 63 

Warriors RC 12 18 +6 119 80 199 

Kuopio 13 28 +15 667 370 1037 

Jyväskylä 16 3 -13 122 98 220 
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Joensuu 4 2 -2 40 26 66 

Espoo 16 0 -16 0 0 0 

SRL 25 35 +10 2,832 2,242 5074 

Lycieparkens Skola 6 0 -6 0 0 0 

Åland 0 0 +/-0 0 0 0 

Linna 0 14 +14 247 186 433 

Ronkainen 0 0 +/-0 0 0 0 

Tampere RC 0 16 +16 110 51 161 

  
Nuorisotyötä siis tehdään ympäri Suomea niillä resursseilla, joilla pystymme.  
 
Juniorirugbyyn keskittyvän keskustelutapahtuman järjestäminen on vaadittava askel, jos 
haluamme kasvaa lajina ja kohdata ne haasteet, joita meillä on kriittisen massan 
saavuttamisessa, jotta saamme aikaan rakenteellisesti hyvän ja kestävän kilpasarjan.  
Jos haluamme rugbyn osaksi suomalaista menestystarinaa, juniorijoukkueiden saaminen 
seuroihin on oltava kaikkien prioriteetti numero yksi.   
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Kurinpito 
 
Vuonna 2018 suurin osa peli- ja kurinpitoraporteista palautettiin sähköisesti Google Formsin 
kautta. Suurin osa raporteista palautettiin useiden tuntien kuluttua pelin päättymisestä, ja 
tavoitteena vuonna 2019 on, että kaikki raportit lähetettäisiin kahden tunnin kuluessa pelin 
päättymisestä. Tapauksissa, joissa tarvitaan kurinpitolautakunnan toimia, tämä varmistaisi, että 
päätökset saadaan tehtyä ajallaan.  
 
Kaikki punaiset kortit sekä kaksi seurojen pyytämää kurinpitokäsittelyä hoidettiin 
kurinpitolautakunnassa, jota johti kurinpitovastaava. Lisäksi yksi kurinpitokäsittely oli lähtöisin 
kurinpitolautakunnasta. Kaikki kurinpitopäätökset ovat saatavilla osoitteessa 
http://rugby.fi/discipline/. 
 
Kaikki vuonna 2018 annetut keltaiset kortit kirjattiin, jotta pelaaja, joka saa kolme keltaista korttia 
kauden aikana, otetaan kurinpitolautakunnan kuultavaksi samaan tapaan kuin jos pelaaja saisi 
punaisen kortin. Tätä tapaa ei jouduttu ottamaan käytäntöön vuonna 2018.  
 

Rikkeen luonne Punaisten korttien määrä Keltaisten korttien määrä 

Law 9.7(a) - Unfair play: intentional 
infringement 

1 3 

Law 9.7(b) - Unfair play: intentional 
knock-on 

- 2 

Law 9.8 - Repeated infringements: 
team same offense 

1* 10 

Law 9.9 - Repeated infringements: 
player 

- 4 

Law 9.10 - Repeated infringements: 
team after caution 

- 1 

Law 9.11 - Reckless or dangerous play 1 3 

Law 9.12 - Physical abuse 6 2 

Law 9.12 - Verbal abuse - 1 

Law 9.13 - Early, late or dangerous 
tackle 

2 16 

Law 9.14 - Tackle without the ball - 1 

Law 9.15 - Pushing, charging or 
obstruction 

- 2 

Law 9.16 - No attempt to grasp a 
player 

- 1 

Law 9.17 - Tackling, charging, pulling, 
pushing or grasping a player off the 
ground 

- 2 

Law 9.19 - Dangerous play in a scrum - 1 

Law 9.20 - Dangerous play in a ruck or 
maul 

1 3 
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Law 9.21 - Retaliation 1 1 

YHTEENSÄ 13 53 

*poikkeuksellisesti alennettiin keltaiseksi kortiksi 
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Antidoping 
 
Antidopingtoimintaa suomalaisessa rugbyssa hallinnoi SUEK (Suomen urheilun eettinen keskus 
ry). 
  
Testausta voidaan suorittaa sekä maajoukkuetasolla että kansallisissa kilpailuissa.  
 
Kaikille suomalaisille seuroille lähetetään SUEK:lta/FINADA:lta/WADA:lta tulevat tiedotteet sekä 
päivitetty kiellettyjen aineiden lista, kun se saapuu SRL:lle. Seuroja tiedotetaan myös saatavilla 
olevista antidopingiin liittyvistä verkkomateriaaleista sisältäen myös World Rugbyn materiaalit.  
 
Jokaisen maajoukkuepelaajan on suoritettava World Rugbyn antidopingverkkokurssi. Jokaista 
maajoukkuetta kannustetaan myös järjestämään harjoitusleireillään antidopingluento kerran 
vuodessa.  
  
Vuonna 2018 rugbyssa, monta testiä oli jo tehty kaikki kilpailutasot huomioon ottaen. Testeissä ei 
löytynyt yhtään positiivista näytettä.  
 
Vuoden 2018 aikana SUEK arvioi kaikkien lajiliittojen antidopingohjelmat. SRL:n 
antidopingohjelma hyväksyttiin, ja se oli yksi 66:n liiton ohjelmasta, joka noudattaa vuoden 2015 
säädöksiä. Huolimatta tästä ohjelmaan on tehtävä pieniä parannuksia: 
  

● Yhtenäinen antidopingsopimus SRL:n, pelaajien, valmentajien, hallintohenkilökunnan 
välillä, mikä todistaa, että edellämainitut henkilöt noudattavat SRL:n antidopingohjelmaa 

● Valmentajille ja joukkueenjohtajille tulisi järjestää erillinen antidopingluento kuin pelaajille 
● Tapahtumien ja otteluiden järjestäjille tulisi olla kirjallinen ohje antidopingkäytäntöjen 

vaatimuksista ja ohjeista ja erityisesti testausprotokollasta 
● Antidopingtoimintaa ja sen toteuttamista tulisi painottaa enemmän vuotuisissa 

toimintasuunnitelmissa ja toimintakertomuksissa ja nämä dokumentit tulisi olla saatavilla 
SRL:n nettisivuilla 

 
SUEK:n loppulausunto oli, että antidopingohjelmamme kehittyy, mutta tarvitsee hienosäätöä 
selkeyteen ja lisää syvyyttä. Työskentelemällä läheisimmin SUEK:n kanssa ja lisäsuunnittelulla, 
voimme ottaa käyttöön parempia toimia suunnitelman toteuttamiseksi.  
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Suomen Rugbyliiton hallitus 2018 
 
Hallitus 31.12.2018 asti: 
George Mossford (puheenjohtaja) 
Janne Lumme (varapuheenjohtaja) 
Leena-Maija Vanha-aho (pääsihteeri) 
Palemia Field 
Sini Hakkarainen 
Saara Ilmonen 
John King 
Samuel Kuutti 
Mathieu Nicodème 
 
Akseli Eskolin (varajäsen) 
Paavo Honkanen (varajäsen) 
 
Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt: 
Riika Poikela (rahastonhoitaja) 
Stephen Whittaker (tekninen johtaja) 
 
Hallitus 01.01.2019 alkaen: 
George Mossford (puheenjohtaja) 
Palemia Field (varapuheenjohtaja) 
Sini Hakkarainen 
Saara Ilmonen 
John King 
Samuel Kuutti 
 
Leena-Maija Vanha-aho (varajäsen ja pääsihteeri) 
Aleksi Almenoksa (varajäsen) 
 
Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt: 
Riika Poikela (rahastonhoitaja) 
Stephen Whittaker (tekninen johtaja) 


