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Suomen rugbyliitto, Vuosikertomus 2006 
 

1. Hallinto 
Suomen rugbyliiton hallitus kokoontui kuusi kertaa vuoden 2006 yleiskokouksen 
jälkeen.  
 
Vuoden lopussa hallituksen jäsenet ja toimitsijat olivat: 
 
Bro Bannatyne, Hallituksen puheenjohtaja 
 

• Hallituksen jäsenet: 
Tytti Yli-Viikari, Varapuheenjohtaja 
Ville Kaukolampi 
Mark Roper 
Stevan Thorne 
Laura Laakso, Naisrugbyvastaava 
Thierry Demoulin 
 

• Hallituksen varajäsenet: 
Djamal Amalou, Nuorisovastaava  
Sampo Mälkiä 
 

• Rahastonhoitaja:  
Esa Launis 
 

• Pääsihteeri: 
Frederic Lavialle 
 

• Tuomarivastaava: 
Esa Launis 
 

• Kilpailuvastaava: 
George Mossford 
 

• Sponsorivastaava: 
Janne Turunen 
 
SRL pitää yllä ja päivittää internet-sivustoa (www.rugby.fi). Sivuston ylläpitäjä on 
Jarmo Huttunen. Viestintä jäsenseuroille tapahtuu pääasiassa sähköpostitse (yleensä 
seurojen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, riippuen aiheesta). Yleiset tiedotteet 
julkaistaan myös Suomen Rugby Forumilla. 
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Vuoden aikana Bernard (Ben) Nel palasi Etelä-Afrikkaan ja luopui hallituksen 
jäsenyydestä. Ylimääräisessä yleiskokouksessa syyskuussa 2006 Laura Laakso 
valittiin hänen tilalleen. 
 
2. Talous 
Edellinen hallitus erosi vuoden 2005 aikana suorittamatta vuosien 2004 ja 2005 
tilinpäätöksiä. Täten hallitus valmisteli vuosien 2004 ja 2005 tilien sulkemisen ja 
tilinpäätökset hyväksyttiin ylimääräisessä yleiskokouksessa syyskuussa 2006. Vuoden  
2005 tilinpäätöksen tulos oli 81,44 euroa. 
 
Suomen rugbyliitto vastaanotti kansainväliseltä rugbyn kattojärjestöltä International 
Rugby Board:lta apurahaa yhteensä 17 256 euroa vuodelle 2006. Tämä sisälsi  9 000 
euroa kehitysvastaavan kuluja ja palkkaa varten. Suomen rugbyliitolla ei kuitenkaan 
ollut nimettyä kehitysvastavaa vuonna 2006, joten rahat käytettiin kehitystoiminnasta 
syntyneisiin matkakuluihin ja kehitystoiminnan tukemiseen eri puolilla Suomea. Tästä 
tiedotettiin IRB:lle elokuussa 2006, vuoden 2007 apurahan hakemisen yhteydessä. 
 
Vuonna 2006 SRL haki kahteen otteeseen valtion matka-apurahaa maajoukkueen 
kansainvälisiä kilpailuja varten. Opetusministeriö myönsi toukokuussa 4.800 € 
miesten European Cup:n Kreikan ottelua varten sekä Baltic Cupin turnauksia varten. 
Baltic Cupin otteluiden peruunnuttua anoimme avustuksen käyttötarkoituksen 
muutosta ja Opetusministeriö myönsi SRL:lle luvan käyttää Baltic Cupin matka-
apurahat miesten maajoukkueen Luxemburgin Euroopan Cupin ottelun matkaa varten.  
Opetusministeriö myönsi 5.500 € lokakuun Luxemburgin ja Bosnia-Herzegovinan 
miesten maajoukkueen Euroopan Cupin otteluiden matkakuluihin.  
 
Vuoden 2006 tilinpäätöksen tulos oli 85 euroa. 
 
3. Sponsorit 
Suomen rugbyliiton sponsorivastaava on Janne Turunen. Hänen tehtävänään on olla 
mahdollisten sponsoreiden yhteyshenkilö seurojen ulkopuolella. SRL toivoo 
pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia sponsoreiden kanssa.  
 
Sponsoreiden osalta kehitys on ollut huomattavaa, muta suurin haaste on ”yleisen 
sponsoroinnin” puute. SRL toivoo saavansa sponsoreita suomalaiselle rugbylle 
maajoukkuetoiminnan ulkopuolelta. 
 
SRL on saanut tukea eri muodoissa: M-Real on ensimmäinen virallinen 
peliasusponsori; uudet maajoukkueen shortsit kantavat heidän logoaan. Logo Sports 
(UK), jonka tuotteita suurin osa Suomen rugby-vaatevalikoimasta on, on tukenut 
maajoukkuetta rahallisesti. Webb Ellis ja C & K Sports ovat antaneet tuntuvia 
alennuksia tuotteidensa osalta. Specialvalimo OY, France & Fromages ja Arctic 
Rugby ovat tukeneet Suomen Rugbyliittoa rahallisesti. 
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Ison-Britannian RFU antoi tuntuvaa tukea miesten maajoukkueen harjoitusmatkan 
aikana keväällä 2006.  
 
L’Oréal, Unilever, Kraft and Cloetta-Fazer tukivat naisten rugbyleiriä ja turnauksia 
tuotelahjoitusten muodossa 2006.  BSN (Beiersdorf Smith Nephew) on antanut 
lääketarpeita sekä alennuksia tuotevalikoimastaan. Myös vuoden 2007 miesten ja 
naisten maajoukkueet saavat BSN:ltä lääketuotetukea. 
Maajoukkueen sponsorituki, tuotteet ja raha yhteenlaskettuna oli 12.000 €. 
 
  
4. Juniorit 
Djamal Amalou on SRL:n nuorisovastaava. Nuorisorugby on Suomessa vasta 
alkutekijöissään. Useimmilla seuroilla ei ole nuorisostrategiaa, eikä valmentajia tai 
pelaajarekrytointia nuorten osalta.  SRL:n nuorisostrategian ensimmäinen aste on 
kouluttaa valmentajia koko maassa ja sitten tarjota tukea seuroille, jotka aloittavat 
nuorisotyön. 
 
SRL järjesti nuorisovalmentajien koulutustilaisuuden Vierumäellä toukokuussa 2006. 
Koulutuksessa oli kymmenen osallistujaa. Toukokuun nuorisorugbypäivä jouduttiin 
peruuttamaan osallistujamäärän vähäisyyden takia.  
 
Myös kesäkuun eurooppalaisen kattojärjestön FIRA-AER:n alle 17-vuotiaiden leiri 
Norjassa jouduttiin suomalaisten osallistujien osalta peruuttamaan pelaajapuutteen 
vuoksi.  
 
SRL lähetti 5 valmentajaa FIRA-AER:n valmentajakoulutukseen Norjaan kesäkuussa 
2006. 
 
SRL järjesti kaksi “Kuinka esitellä rugbya nuorille kouluissa” -koulutustapahtumaa 
Helsingissä 2006, joihin osallistui 15 henkilöä. 
  
Suomen rugbyn kehityssuunnitelmasta keskustellaan 14.1.2007 seurojen edustajien 
kanssa. SRL toivoo, että tämä tukee toimintasuunnitelman toteuttamista ja tulee näin 
auttamaan myös nuorisorugbyn kehittämisessä. 
 
 
5. Naiset 
Talvella 2006 suomalainen naisten rugby aloitti näkyvän toiminnan seuratasolla. 
Suomen rugbyliitto järjesti helmikuussa 2006 yhteisharjoitukset naispelaajille 
Vierumäellä Suomen urheiluopiston tiloissa. Harjoituksiin osallistui 36 pelaajaa. 
Harjoitusten perusteella todettiin, että Suomi on valmis aloittamaan 
maajoukkuetoiminnan myös naisten rugbyssa. 
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Ensimmäinen naisten 15-rugbyn näytösottelu pelattiin Jyväskylässä 27.5.2006 ennen 
miesten maajoukkueen voitokasta Suomi-Kreikka Euroopan Cupin maaottelua. 
Naisten otteluun osallistui 35 pelaajaa eri puolilta Suomea.  
  
Suomen rugbyliitto järjesti kesäkuussa 2006 kolmipäiväisen naisten 
rugbyleirin Suomen Urheiluopistossa Vierumäellä. Leirille osallistui 40 pelaajaa ja 
valmentajaa neljästä eri joukkueesta. Leiri sai erinomaista palautetta sekä pelaajilta 
että valmentajilta. Leirillä käytiin läpi rugbyn perustekniikkaa, pelitaktiikkaa sekä 
sääntöjä ja pelattiin 15 vs. 15-ottelu.    
 
Suomen rugbyliiton järjestämän naisten rugbyn Suomen Cupin mestaruus ratkottiin 
kolmessa turnauksessa kesän 2006 aikana. Turnauksiin osallistui kolme joukkuetta, 
joista JRCL (Jyväskylä Rugby Club) vei ensimmäisen sijan. Warriors (Warriors 
Rugby Club, Helsinki) sijoittui toiseksi ja HRUFC (Helsinki Rugby Union Football 
Club) kolmanneksi.  
 
Mestaruusturnausten lisäksi yksittäiset joukkueet ja pelaajat osallistuivat vuoden 
aikana kolmeen rugbyseurojen järjestämään turnaukseen Suomessa. Snow Rugby-
turnaus maaliskuussa Jyväskylässä, Arctic Rugby-turnaus huhtikuussa Saariselällä, 
lippurugbyturnaus joulukuussa Laukaassa. Lisäksi kaksi suomalaista naisten 
joukkuetta osallistui Tukholman 10-turnaukseen Ruotsissa heinäkuussa 2006. 
 
Suomen naisten maajoukkuevalmentajat sekä 13 naispelaajaa, joista 5 alle 21-
vuotiaita, osallistui Ruotsin rugbyliiton kutsumana pohjoismaiselle naisten 
rugbyleirille Vänersborgissa Ruotsissa lokakuussa 2006.  
 
Pelaajamäärät naisjoukkueissa kasvoivat ennätyksellisesti ja kauden päättyessä 
aktiivisia naispelaajia oli noin 90. Naisjoukkueita on viisi neljällä eri 
paikkakunnalla (Helsinki, Lahti, Tampere ja Jyväskylä), sekä yksittäisiä 
pelaajia mm. Hämeenlinnassa, Vaasassa ja Oulussa. Kaiken kaikkiaan kausi 2006 oli 
suomalaisen naisrugbyn kehityksen kannalta erinomainen ja se antoi hyvän 
pohjan tuleville kausille. 
 
 
6. Miehet 
Miesten rugby on vakiintunut kymmenen seuran osalta, 9 paikkakunnalla läpi maan. 
Uusin seura on Rovaniemen Rugbyklubi. Pelaajien lukumäärä ei ole kasvanut 
edelliseen vuoteen verrattuna, mutta valmentajien ja uusien tuomareiden määrä on 
lisääntynyt. Tampere Rugby Club voitti Suomen mestaruuden ensimmäistä kertaa 
vuonna 2006, juuri ennen toiseksi sijoittunutta Helsinki RUFC. Näiden kahden 
joukkueen välillä oli vain kolmen pisteen ero. Warriors Rugby Club Helsingistä 
sijoittui kolmanneksi ja viime vuoden mestarit, Jyväskylä Rugby Club, neljänneksi. 
 
Toinen divisioona antoi mahdollisuuden uusille pelaajille saada ottelukokemusta. 
Toinen divisioona ei kuitenkaan onnistunut pysymään tavoitteissaan, sillä monia 
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otteluita jouduttiin perumaan pelaajapulan ja seurojen vähäisen sitoumuksen 
seurauksena. 
 
 
7. Maajoukkueet 
 
Miehet 
Bro Bannatyne on jatkanut miesten maajoukkueen valmentajana. Luke Prowse aloitti 
elokuussa kakkosvalmentajana Bernard Nelin muutettua Etelä-Afrikkaan.  Frederic 
Lavialle nimitettiin maajoukkueen joukkueenjohtajaksi elokuussa. 
 
Joukkueella oli kolme avointa harjoitustilaisuutta sekä harjoitusleiri Iso-Britanniassa. 
Toukokuussa 2006 joukkue voitti Euroopan Cupin ottelunsa Kreikkaa vastaan sekä 
Ateenassa että Jyväskylässä. Tämä tarkoitti sitä, että Suomi siirtyi Euroopan Cupissa 
ylöspäin 3C-lohkoon. 
 
Heinäkuussa Suomenniemi pelasi Universidad de Zaragosa:n joukkuetta vastaan 
Tampereella (maalit 5-1). Tulee huomioida, että Suomen maajoukkueen (vastustajalle 
lainatut) pelaajat tekivät 2 Zaragosan 5 maalista. 
 
Syyskuun lopulla joukkue matkusti Luxemburgiin ja pelasi ensimmäisen kauden 
2006/07 Euroopan Cupin ottelunsa. tiukan ottelun voitti lopulta Luxemburg pistein 
16-8.  Maajoukkue oli tyytyväinen otteluunsa paljon kokeneempaa joukkuetta 
vastaan, mutta tiedostettiin, että joukkue olisi voinut yltää parempaan tulokseen. 
 
Lokakuussa maajoukkue matkusti Bosnia-Herzegovina. Vaiherikas ottelu päättyi 
Suomen voittoon pistein 7-14.  Tämä voitto vei Suomen ensimmäistä kertaa ylöspäin 
International Rugby Board:n kansainvälisessä tilastossa. 
 
Syksyn 2006 ottelut ovat näyttäneet joukkueen potentiaalin lohkossaan. Seuraavat 
ottelut pelataan kotimaassa: Slovenia 26.5.2007 Helsingissä ja Israel 3.6.2007 
Jyväskylässä.  Syksyllä 2007 pelataan jälleen erä koti- ja vierasotteluita. Kauden 
2007/2008 ottelumaat ja -paikat päätetään FIRA-AER:n yleiskokouksessa Monacossa 
kesällä 2007. 
 
Naiset 
Naisten maajoukkuetoiminta aloitettiin talvella 2005, kun Tytti Yli-Viikari ja Katja 
Rahkola nimettiin naisten maajoukkueen valmentajiksi. Keväällä 2006 järjestettiin 
kolme avointa harjoitusta ja yksi maajoukkueen valmennusryhmän harjoitus. 
Ensimmäinen maajoukkueen valmennusryhmän 15 vs 15-harjoitusottelu järjestettiin 
ennen miesten maajoukkueen Kreikka-ottelua toukokuussa. Naisten maajoukkue 
osallistui Tukholman 10-turnaukseen heinäkuussa ja tuli toiseksi Shield-lohkossa, 
tuoden kotiin yhden voiton ja monta erinomaista maalia. 
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Naisille järjestettiin fyysisen valmentautumisen koulutuspäivä Suomen 
Urheiluopistossa Vierumäellä marraskuussa. Naisten maajoukkue osallistuu sekä 15- 
että 7-joukkueiden Euroopan cupien turnauksiin keväällä 2007. 
 
 
8. Tuomarit 
 
SRL:n tuomarivastaava Esa Launis järjesti tuomarikurssin huhtikuussa 2006. 
Seitsemän tuomaria, joista neljä oli vasta-alkajia, osallistui kurssille.  
 
Yksi tuomari osallistui FIRA-AER:n tuomarikurssille Norjassa kesäkuussa 2006. 
 
Kolme uutta tuomaria osallistui miesten mestaruussarjan tuomarointiin 2006. 
 
Suomessa on 14 tuomaria, joista suurin osa ei osallistu virallisiin tuomarointitehtäviin. 
Tuomareita ja tuomarikokemusta kartoittavia tilaisuuksia tarvitaan lisää. Miesten SM-
mestaruussarjan otteluissa oli kaikissa riippumaton tuomari.  
 
Kaikki seurat eivät toimittaneet tuomariraportteja kilpailuvastaavalle. Tämä epäkohta 
tulee korjata ensi kaudella. 
  
9. IRB 
 
IRB:n edustaja Pierre Villepreux vieraili Suomessa maaraportointia varten 
toukokuussa 2006. IRB:n rugbyn kehittämistyöhön tarkoitettu apuraha on SRL:n 
suurin yksittäinen tulonlähde. 
 
Pierre Villepreux painotti koulutyön merkitystä suomalaisen rugbyn kehitystyössä. 
Selkeämpiä nuorisorugbyn kehityssuunnitelmia tarvitaan sekä liiton että seurojen 
tasoilla sekä enemmän sitoutumista juniorityöhön ja nuorten valmentamiseen. 
 
Villepreuxin kanssa keskusteltiin myös avoimesti liiton taloudellisesta tilanteesta. 
Avoimena olleet tilinpäätösasiat päätettiin hoitaa kuntoon. SRL:n tulee hakea 
valtionapua toiminnalleen. 
 
PierreVillepreux tapasi käynnillään myös valmentajia sekä toimitsijoita. 
 
 
10. FIRA 
 
Eurooppalainen rugbyn kattojärjestö FIRA-AER antoi Suomelle mini-rugby-settejä 
(alle 9-vuotiaille). Nämä setit jaettiin seuroille, jotka ilmoittivat tekevänsä juniorityötä 
kouluissa. 
 



 

 
Suomen Rugbyliitto – Finnish Rugby Federation 

 

Sivu 7 / 7 
 

 
Vuosikertomus 2006 

 

 

Ó Suomen Rugbyliitto 2003 

6 henkilöä osallistui FIRA-AER:n valmentaja- ja tuomarikurssille Norjassa 
kesäkuussa. Kurssille ei lähetetty alle 17-vuotiaita pelaajia pelaajapulan vuoksi, 
vaikka Suomelle oli varattu 26 pelaajan paikka leirille. FIRA-AER tarjoutui 
järjestämään leirin Suomessa, mutta tarpeeksi pelaajia ei tällekään kurssille löytynyt. 
 
Bro Bannatyne osallistui pääsihteerikurssille syyskuussa Sopotissa Puolassa. Kurssi 
on hyvä verkostoitumista varten (yli 30 osallistujaa) ja on FIRA:n kustantama.  
 
Tytti Yli-Viikari osallistui FIRA-AER:n naisten maajoukkuevalmentajien 
koulutukseen Belgradissa Serbiassa marraskuussa. 
 
Tytti Yli-Viikari ja Bro Bannatyne osallistuivat FIRA-AER yleiskokoukseen 
Pariisissa joulukuussa. Kokous on tärkeä puheenjohtajille, sillä jäsenmaita koskevat 
päätökset tehdään siellä. Myös keskikauden yleiskokous on tärkeä, sillä huomattiin, 
että useat päätökset tehtiin jo Italiassa kesäkuun kokouksessa, johon Suomi ei 
osallistunut. 
 
 
11. Suomen valtio 
 
Vuonna 2006, SRL sai kaksi valtion matka-avustusta kansainvälisiin kilpailuihin: 
miesten maajoukkueen Euroopan Cupin otteluihin. 
SRL tulee hakemaan valtionapua syksyllä 2007 ja toivoo pääsevänsä valtionavun 
piiriin 2008. 
   
 
12. Suomen Liikunta ja Urheilu, SLU 
 
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU tarjoaa hallinnollista apua lajiliitoille. Tämä sisältää 
myös kirjanpidollista apua. SLU:n jäsenyys mahdollistaisi myös kaikki seurat 
kattavan vakuutus- ja lisenssijärjestelmän.  
 
Suomen rugbyliitto on ollut yhteydessä SLU:n mahdollisesta jäsenyydestä. SRL:n 
tulee kuitenkin ensin täyttää tietyt kriteerit, kuten hyvä kirjanpito ja taloudenhoito, 
koko maan kattava toiminta, täysimittainen nuorten, naisten ja miesten toiminta, sekä 
harrastajamäärä ja seuramääräkriteerit. (Tällä hetkellä yleinen vähimmäisraja on 800 
harrastajaa ja 20 seuraa.  
 
Jotta Suomen rugbyliitto voi hakea SLU:n jäsenyyttä, tulee sen ensin saada 
valtionapustatus (ks. yllä). 
 
 
 
Bro Bannatyne, Puheenjohtaja  
Tytti Yli-Viikari, Varapuheenjohtaja 


