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LUONNOS 
 
 

SUOMEN RUGBYLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2007 
 
 
Suomen rugbyliiton tarkoitus on toimia rugbyn keskuselimenä Suomessa Suomen Liikunta ja Urheilu 
ry:n sekä kansainvälisen rugbyn keskuselimen, International Rugby Boardin (IRB) jäseninä, sekä edis-
tää, kehittää ja levittää rugbyn tai vastaavan pallopelin harrastusta. (Suomen rugbyliiton säännöt, §2) 
 
Toimintasuunnitelma 2007 pohjautuu rugbyseurojen 14.1.2007 Tampereella esille nostamiin ajatuksiin 
suomalaisen rugbyn kehittämisen haasteista ja toimista niihin vastaamiseksi. Toimintasuunnitelma [on 
hyväksytty] yleiskokouksessa Jyväskylässä 4.3.2007. 
 
1. Rugbysta monelle uusi innostava liikuntaharrastus  
 
TAVOITE: Kasvattaa rugbyn harrastajamäärää Suomessa vähintään 20 % vuoden 2007 aikana. 
 
TOTEUTUS: 
Kansainvälinen rugbyn kattojärjestö IRB on asettanut Suomelle tavoitteen osana kehitysavustuspäätös-
tään 2007: kasvattaa rugbyharrastajien (miehet, naiset, nuoret) vähintään 20 % vuoden 2007 aikana. 
Suomen rugbyliiton 5- ja 10-vuotisstrategioiden mukaan vuonna 2007 seurojen tulisi kasvattaa harras-
tajamääriä etenkin naisten ja nuorten osalta ja samalla vakiinnuttaa miesten harrastajamäärätaso.  
Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että kaikki jäsenseurat osallistuvat aktiivisesti rugbyn näkyvyy-
den lisäämiseen paikallistasolla sekä että seurat vahvistavat valmentaja- ja hallinnointirakenteitaan 
niin, että uusien pelaajien rekrytoinnille on realistinen mahdollisuus. Tampereella 14.1.2007 käydyissä 
keskusteluissa jäsenseurat korostivat aloittelevien ja uusien pelaajien alkeiskurssin tai rugbyn perustai-
tojen erikoisvalmennuksen tärkeyttä, jotta uudet pelaajat saadaan pysyvästi mukaan toimintaan. Hyvä-
nä mallina todettiin se, että seuralla olisi oma valmentaja uusien pelaajien lajiin tutustuttamista varten. 
 
Uusien rekrytointien rinnalla on tärkeää luoda mahdollisuus kokeneemmille pelaajille säilyttää mie-
lenkiinto lajissa ja täten sitouttaa heidät mukaan seuran toimintaan. Kokeneemmille pelaajille tulee 
antaa jatkuva kehittymismahdollisuus osaavan valmennuksen kautta ja uusia haasteita tasokkaan kan-
sallisen kilpailutoiminnan ja maajoukkuetoiminnan kautta. 
 
VASTUU: Jäsenseurat Suomen rugbyliiton tukemina 
 

• Projekti 1: Nuorten seurojen avustus ja tuki (liiton koordinoima valmentaja-avun tarjoaminen, 
materiaalinen avustus harjoitusvälineiden osalta). 
VASTUU: Suomen rugbyliitto yhdessä jäsenseurojen kanssa. 

 
• Projekti 2: Pelaajien rekrytointi: Avoimet ovet-päivien järjestäminen, rugbyn tekeminen tutuksi 

kouluissa ja oppilaitoksissa (demot ja liikuntatuntiopetus), viestintä paikallismedian kautta sekä 
sähköpostiviestintä kohderyhmille. 
VASTUU: Jäsenseurat 

 
• Projekti 3: Naisten ja nuorten joukkueiden aloitus ja vahvistaminen kaikissa jäsenseuroissa. 

VASTUU: Jäsenseurat Suomen rugbyliiton tukemina. (Valmentajakoulutus, liiton materiaalinen 
apu.) 

 
Tämän lisäksi Suomen rugbyliitto kehittää entisestään kilpailutoimintaansa (ks. kilpailutoiminta) ja 
kannustaa jäsenseuroja osallistumaan kansainvälisiin ystävyysturnauksiin naapurimaissa (Stockholm 
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Tens, Tallinna, Baltic Cup). Miesten ja naisten maajoukkuetoiminta antaa mahdollisuuden aktiivisille 
pelaajille kehittää taitojaan ja pelikykyään ja lisää täten urheilullisten harrastajien mielenkiintoa lajia 
kohtaan (ks. maajoukkuetoiminta). 
 
SEURANTA: Pelaajamäärän kasvu ryhmittäin. Seurojen rekrytointitapahtumien määrä ja osallistujamää-
rä. 
 
2. Osaavia ja sitoutuneita rugbyvalmentajia kaikissa seuroissa 
 
TAVOITE: Rugbyvalmentajien osaamistason ja valmentajien lukumäärän kasvattaminen 
 
TOTEUTUS: Suomessa on yli 30 peruskoulutuksen saanutta rugbyvalmentajaa, joista kuitenkin vain 
kolmannes on aktiivisesti mukana seuravalmennuksessa. Suurin osa seuroissa toimivista valmentajista 
on pelaajia, joiden prioriteettina on edelleen oma pelaaminen. Näiden valmentaja-pelaajien valmen-
nuksellinen koulutus on vähäistä, mikä voi rugbyn fyysisen luonteen takia muodostua ongelmaksi. 
Nykyisten valmentajien rugbykoulutustasoa tuleekin pyrkiä nostamaan samalla, kun uusia valmentajia 
sekä miesten, naisten että nuorten alkavalle rugbytoiminnalle koulutetaan. Suomen rugbyliitto järjestää 
vuonna 2007 koulutusta sekä uusille että kokeneemmille valmentajille. Jäsenseurojen odotetaan tuke-
van valmentajiensa kouluttautumishalukkuutta, sekä aktivoituvan uusien valmennuksesta kiinnostu-
neiden pelaajien rekrytoinnissa. 
 
Valmentajien verkostoitumista ja yhteistä valmentajaidentiteettiä Suomessa tullaan tukemaan luomalla 
Rugby Forumille valmentajien oma keskustelufoorum, sekä järjestämällä alueellisia valmennuspäiviä, 
joilla eri seurojen valmentajat voivat vaihtaa käytännön ideoita valmennuksen toteuttamisesta ja oppia 
uutta seuratessaan kollegoidensa harjoitusten toteuttamista. Seurojen toivotaan tehostamaan alueellista 
seurojen välistä yhteistyötä. Tämän voidaan nähdä olevan hyvä lisä myös pelaajien motivoinnin kan-
nalta (ystävyysottelut, yhteiset harjoitukset).  
 
Suomen rugbyliitto myös laatii suositukset Suomen Valmentajat ry:n aineiston pohjalta valmentajaso-
pimuksen ja kulukorvauskäytäntöjen toteuttamisesta seuroissa.  
 

• Koulutusohjelma 1: Vuonna 2007 Suomen rugbyliitto järjestää kansallisen rugbyvalmentajan 
koulutuksen I-perustason koulutusohjelman, konsultoiden SLU:n VOK-
valmentajakoulutushanketta. Perusvalmentajan tutkinnon kohderyhmässä ovat uudet valmenta-
jat ja tulevat nuorten valmentajat. Koulutusohjelmaan sisältyy suomenkielisen valmennusmate-
riaalin laadinta ja jakaminen rugbyvalmentajille. 
VASTUU: Suomen rugbyliiton koulutusvastaava. 

 
• Koulutusohjelma 2: Yhteistyössä eurooppalaisen FIRA-AER-rugbyjärjestön kanssa toteutetaan 

kansainvälisen rugbyliiton valmentajakurssi tasoa IRB 2. Kohderyhmässä ovat aktiiviset seura-
valmentajat ja maajoukkuevalmentajat. Vuonna 2005 Suomen rugbyliitto järjesti IRB 1-tason 
valmentajakoulutuksen. 
VASTUU: Suomen rugbyliitto ja FIRA-AER. 

 
SEURANTA: Valmentajakursseille osallistuneiden määrä ja palaute. 
 
 
3. Rugbytuomarit rugbyn kehityksen keskiössä 
 
TAVOITE: Kehittää nykyisten tuomareiden osaamista ja kasvattaa tuomareiden määrää 50% 2007-2008. 
 
TOTEUTUS: Kuten 14.1.2007 Tampereen seurakokouksessa todettiin, suomalaisen rugbyn taso voi ke-
hittyä vain Suomessa toimivien rugbytuomareiden kehitystason mukaisesti. Rugbyotteluissa tuomari 
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on ratkaisevassa asemassa pelin kulun ja sen luonteen määrittelemiseksi. Suomessa on 14 tuomaria, 
joista 5 tuomitsi vuoden 2006 miesten SM-sarjassa. Vuonna 2007 Suomen rugbyliiton koordinoiman 
tuomaritoiminnan piiriin tulee saada vähintään 10 uutta tuomaria, jotta myös naisten ja nuorten ottelut 
ja turnaukset saavat asianmukaiset tuomarit. Samalla pelaajien sääntötuntemusta tulee kasvattaa. Seu-
roja kannustetaan järjestämään omaa sääntökoulutusta pelaajilleen, osana rekrytointia uusien tuoma-
roinnista kiinnostuneiden pelaajien. Tampereen kokouksessa sovittiin, että jokaisella seuralla tulee olla 
2-4 tuomarikoulutuksen käynyttä henkilöä, jotka ovat myös valmiita järjestämään sääntökoulutusta 
oman seuransa pelaajille.  Seuroja kannustetaan kääntymään liiton tuomarivastaavan puoleen pelaajien 
sääntökoulutuksen valmistelussa.  
 
Vuonna 2007 Suomen rugbyliitto järjestää kaksi perustuomarikurssia. Nämä suomen- ja englanninkie-
liset koulutuskokonaisuudet on tarkoitettu aloitteleville tuomareille. Tämän lisäksi järjestetään syven-
tävä tuomarikurssi vuonna 2006 perustuomarikurssin suorittaneille tuomareille, sekä FIRA-AER:n 
kanssa yhteistyössä IRB 2-tason tuomarikurssi kokeneemmille tuomareille ja mestaruussarjatuomareil-
le. Vuonna 2005 Suomen rugbyliitto järjesti IRB I-tason tuomarikurssin. 
VASTUU: Suomen rugbyliiton tuomarivastaava, jäsenseurat 
 
SEURANTA: Tuomarikursseille osallistuneiden määrä ja palaute. Joukkueiden palaute tuomareista. 
 
 
4. Osaavia ja elinvoimaisia seuroja läpi maan 
 
TAVOITTEET: Parantaa jäsenseurojen hallinnollista tuntemusta ja vakiinnuttaa täten rugbyn seuratoi-
minnan kestävä pohja Suomessa. Laajentaa seurojen toimijakenttää. Löytää ratkaisuja seurojen harjoi-
tustilaongelmaan. 
 
TOTEUTUS: Suomen rugbyliitto kannustaa jäsenseurojensa hallitusten jäseniä osallistumaan SLU:n 
aluejärjestöjen järjestämiin seurakoulutuksiin. Suomen rugbyliitto kustantaa kunkin jäsenseuransa 
osallistumismaksun ja koulutusmateriaalin ennalta sovitun SLU-seurakoulutuksen osalta (yhdistystoi-
minnan perusteet, delegointi seuratoiminnassa jne.).  
 
Suomen rugbyliitto jakaa tietoa jäsenseuroilleen nettisivujensa ja seuroille lähetettävän materiaalin 
muodossa koskien yhdistystoiminnan perusteita ja urheiluseurojen vastuita ja velvollisuuksia. Suomen 
rugbyliitto pyrkii hyödyntämään asiantuntijaorganisaatioiden, kuten SLU:n, aineistoa ja tietokantoja 
yhdistystoiminnan kehittämisen tukemisessa. 
 
Suomen rugbyliitto myös järjestää erityistarpeisiin muotoillun seurakoulutustilaisuuden seuroille, sekä 
pyrkii mahdollistamaan seurojen välistä keskustelua (parhaat käytännöt, kokemusten vaihto). 
Haasteina seuratoiminnalle seurat ovat maininneet toimijoiden vähyyden toimintaan nähden (liian pal-
jon työtä liian vähälle määrälle henkilöitä) ja heidän kokemattomuutensa yhdistys- tai liikuntaseuran 
kehittämisessä, toimijoiden kasaantuneet roolit: suurin osa aktiivisista seurojen toimijoista on itse pe-
laajia, joilla hallinnolliseen työhön ja käytännön tehtäviin käytettävissä oleva aika ei riitä haasteisiin 
vastaamiseen, varsinkin, jos pelaaminen on prioriteetti. 
  
Seurojen alueellinen yhteistyö sekä paikallinen verkostoituminen muiden yhdistysten ja liikuntajärjes-
töjen kanssa tukee seurojen kokemus- ja osallistujapohjan laajentamista. Myös nuorisotoiminnan aloit-
tamisella tuetaan seuran toimijoiden ja kokemuspohjan laajentamista (vanhempien mukaan tulo seura-
toimintaan). 
 
Seurat vahvistavat vuorovaikutusta paikkakuntansa liikuntaviraston kanssa tarkoituksenmukaisempien 
harjoitusvuorojen- ja tilojen saamiseksi. Seurojen johto ottaa aktiivisesti yhteyttä kaupunkien liikunta-
virastoihin ja pyrkii tekemään rugbya lajina tunnetummaksi myös paikallisten liikunta-alan päättäjien 
keskuudessa (liikuntavaliokuntien jäsenet, liikuntavirastojen henkilökunta). Suomen rugbyliitto pyrkii 
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edistämään osaltaan rugbyn tunnettuutta kansallisissa liikuntajärjestöissä (mm. Suomen Palloliitto). 
Suomen rugbyliitto selvittää divisioonajärjestelmän soveltamista rugbyyn (divisioonajärjestelmään 
perustuvaa pisteytystä käytetään viitekehyksenä kaupunkien harjoittelu- ja otteluvuorojen jakamises-
sa). 
 
VASTUU: Suomen rugbyliiton hallitus, jäsenseurojen hallitukset 
 
SEURANTA: Seurojen toimijoiden osallistuminen seurakoulutuksiin. Seurojen arviot koskien aktiivisten 
seuratoimijoiden määrää suhteessa toimintaan. 
 
 
5. Rugby World Cup 2007 – rugbyn näkyvyyden nostattaminen kansalliselle tasolle  
 
TAVOITE: Hyödyntää Rugby World Cup 2007-tapahtumaa rugbyn näkyvyyden lisäämiseksi Suomessa 
 
TOTEUTUS: Ranskassa syyskuussa 2007 järjestettävä rugbyn maailmancup tarjoaa kansainvälisesti erit-
täin merkittävän urheilu- ja mediatapahtuman siivet rugbyn näkyvyyden parantamiseksi Suomessa. 
Suomen rugbyliitto pyrkii jäsenseurojensa kautta tuomaan tietoa rugbysta koululaisten ja urheiluväen 
keskuuteen. Suomen rugbyliitto tulee myös tehostamaan yhteydenpitoja kansallisiin medioihin vuoden 
suurimman eurooppalaisen urheilutapahtuman esille tuomiseksi.  
 
Suomen rugbyliitto päivittää säännöllisesti nettisivustoa www.rugby.fi ja jäsenseurat päivittävät seura-
kohtaisia nettisivustojaan. Yhteystietojen ja otteluiden tulostietojen julkaisuun kiinnitetään erityisesti 
huomiota. 
 
Näkyvyyttä pyritään lisäämään myös lehdistökontaktien hyödyntämisellä ja aktiivisella yhteydenpidol-
la mediaan (lehdistötiedotteet, tarjoamalla artikkeleita) sekä kansallisesti liiton toimesta että paikalli-
sesti seurojen toimesta.  
VASTUU: Suomen rugbyliiton tiedotusvastaava, seurojen tiedotusvastaavat 
 

• Projekti 1: Tutustu rugbyyn-päivä seuroissa kymmenellä rugbypaikkakunnalla Suomessa. 
VASTUU: Jäsenseurat Suomen rugbyliiton tukemina. 

 
• Projekti 2: Perustietoa Rugbysta-julkaisu. Julkaisua voidaan levittää kouluissa tehtävien rugbyn 

opetustilaisuuksien puitteissa. Julkaisua tullaan myös tarjoamaan medialle rugbyn taustatiedok-
si. 
VASTUU: Julkaisun laatimisesta ja painosta vastaa Suomen rugbyliitto. Julkaisun levityksestä 
kansallisesti vastaavat jäsenseurat. 

 
SEURANTA: Tutustu rugbyyn-päivän toteutus ja osallistujamäärät. Rugby-julkaisun levikki. 
 
 
6. Kattavampaa kilpailutoimintaa 
 
TAVOITTEET: Uudistaa miesten SM-sarjan rakenne kausien 2007-2008 aikana luoden haasteita eritasoi-
sille joukkueille ja löytää vastaus pitkistä välimatkoista johtuvaan matkustuskuluongelmaan. Lisätä 
naisten peliaikaa Suomen Cupissa ja toteuttaa kaksi täysmittaista 15-ottelua SM-finaalien muodossa. 
Toteuttaa alle 17-vuotiaiden turnaukset 7- ja 10-rugbyssa.  
 
TOTEUTUS: Rugbyn kilpailutoiminta on vakiintunut miesten SM-sarjan osalta, mutta kehitysdivisioo-
nan otteluiden määrä ja pelaajamäärät ovat vaihdelleet kausittain. Vuonna 2007 SM-sarjassa pelaavat 6 
joukkuetta ja kehitysdivisioonassa 8, joista 3 joukkuetta on SM-sarjassa pelaavien seurojen B-
joukkueita.  
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Naisten kilpailutoiminta käynnistyi Suomen Cup-turnausten muodossa vuonna 2006 kolmella joukku-
eella ja kaksi uutta joukkuetta osallistuu Suomen Cupiin 2007. Vuonna 2007 neljä Suomen Cupissa 
menestyneintä joukkuetta osallistuvat Suomen mestaruus-finaaleihin (kulta- ja pronssifinaalit). 
 
Nuorten alle 17-vuotiaiden kilpailutoiminta aloitetaan vuonna 2007 7- ja 10-turnausten muodossa.  
 
 
VASTUU: Kilpailuvastaava, naisten rugbyn koordinaattori, nuorten rugbyn koordinaattori ja seurojen 
nuorisoyhteyshenkilöt. 
 
SEURANTA: Miesten Mestaruussarjan ja Kehitysdivisioonan toteutuneet ottelut, ottelulistojen pelaaja-
määrä. Naisten Suomen Cupin osallistuvien joukkueiden määrä, ottelulistojen pelaajamäärä, Nuorten 
toteutuneet ottelumäärät ja pelaajamäärä. 
 
  
7. Maajoukkueet lipunkantajina 
 
TAVOITTEET: Vakiinnuttaa miesten 15-joukkueen maajoukkuetoiminta ja jatkaa sen vuoden 2006 hy-
viä ottelutuloksia. Naisten maajoukkuetoiminnan virallinen aloitus Euroopan Cupissa, 15-joukkueiden 
sekä 7-joukkueiden Euroopan Cup-turnauksissa. Luoda pohja alle 20-vuotiaiden miesten Euroopan 
Cupin kilpailuihin osallistumiselle vuonna 2008. 
 
 
TOTEUTUS:  
Maajoukkuetoiminta on keskeinen Suomen rugbyn kehittämisen mittari, sekä Suomen rugbyliiton kan-
sainvälisten sitoumusten määrittävä tekijä. Suomen rugbyn osallistumisaste eurooppalaisen lajijärjes-
tön FIRA-AER:n järjestämissä eri Euroopan Cup-kilpailuissa ja turnauksissa on suorassa yhteydessä 
kansainvälisen rugbyjärjestön IRB:n Suomelle myöntämään rugbyn kehitysavustuksen määrään. Suo-
malaisen rugbyn näkyvyys ja sen arvostus urheilulajina on osaltaan riippuvainen miesten, naisten ja 
nuorten maajoukkuetoiminnan laajuudesta.  
 
Maajoukkuetoiminnan kautta saatavat pelaajien pelillisen kehityksen sekä motivaatiolisän kartuttami-
sen, valmennuksen laadun vertailun ja muun verkostoitumisen tuomat hyödyt ovat arvokkaita. Maa-
joukkuetoiminnan tulee kuitenkin pohjautua kestävään ja laajamittaiseen lajin kehitystoimintaan kautta 
maan. 
 

• Miehet: 
 

Miesten 15-maajoukkue osallistuu Euroopan Cupin 3 C-sarjaan. Vuonna 2007 Suomen maajoukkueel-
la on kotiottelut Sloveniaa, Israelia, sekä Luxemburgia vastaan, sekä vierasottelut Israelia ja Sloveniaa 
vastaan. Miesten maajoukkue osallistuu Baltic Cup-turnaukseen Latviassa, sekä Tallinnan turnaukseen 
Eestissä.  
VASTUU: Maajoukkueen joukkueenjohtaja ja maajoukkuevalmentajat. 
 

• Naiset: 
Vuonna 2006 perustettu naisten 15-maajoukkue osallistuu ensimmäistä kertaa Euroopan Cupin tur-
naukseen Belgiassa 8-15.4.2007. Naisten 15-maajoukkue kohtaa Luxemburgin vierasottelussa 
10.3.2007 Luxemburgissa. Harjoitusohjelmaan kuuluu myös ystävyysotteluita naapurimaiden joukku-
eita vastaan. 
VASTUU: Naisten maajoukkueen joukkueenjohtaja ja 15-maajoukkuevalmentajat. 
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Naisten 7-maajoukkue perustetaan kevään 2007 aikana. Naisten 7-maajoukkue osallistuu Emerging 
nations’s 7’s-turnaukseen Puolassa 26.4.-1.5.2007 sekä Euroopan Cupin turnaukseen Bosnia-
Hertzegovinassa 19-21.5.2007.  
VASTUU: Naisten maajoukkueen joukkueenjohtaja sekä 7-maajoukkuevalmentaja. 
 

• Alle 20-vuotiaat miehet: 
 

Alle 20-vuotiaiden miesten säännöllinen harjoitustoiminta aloitetaan uudelleen kevään 2007 aikana. 
U20-joukkue kohtaa brittiläisen joukkueen toukokuussa 2007 sekä pelaa näytösottelut ennen Suomen 
miesten maajoukkueen kotiotteluita. Joukkue osallistuu naapurimaissa turnauksiin tai ystävyysottelui-
hin. 
VASTUU: Alle 20-vuotiaiden miesten päävalmentaja 
 
SEURANTA: Kunkin maajoukkueen harjoituskertamäärät, ottelumäärät, voitetut ottelut ja sijoittuminen 
kilpasarjoissa. 
 
 
8. Suomen rugbyliitto tunnistetuksi kansalliseksi lajitoimijaksi 
 
TAVOITTEET: Suomen rugbyliiton jäsenyys SLU:ssa 2008 alkaen, Suomen rugbyliiton valtionapukel-
poisuus. Edustus FIRA-AER:n ja IRB:n jäsenkokouksissa. 
 
TOTEUTUS: Suomen rugbyliiton tavoite on saavuttaa Suomen valtionapukelpoisuus kansallisena lajiliit-
tona, sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenyys 2008. Vielä vuonna 2007 suurin taloudellinen 
lajiliiton tukija on kansainvälinen rugbyliitto IRB. Tavoitteena on kuitenkin lisätä kansallisen avustuk-
sen määrärahoja, jotta laajamittaisempaa ja kokonaisvaltaisempaa lajin kehitystoimintaa on mahdollis-
ta toteuttaa Suomessa.  
 
SLU:n jäsenyyden myötä myös pelaaja- ja seuravakuutuksille sekä pelaajien rekisteröinnille ja laji-
lisenssille tarjoutuu tarkoituksenmukaisempi toteutustapa. Suomen rugbyliiton kehityssuunnitelma 
hyödyntää SLU:n koulutusohjelmia ja tietotaitoa suomalaisen liikunnan ja urheilun kehittämisessä. 
Suomen rugbyliitolle onkin luontevaa hakeutua osaksi suurta suomalaista urheiluverkostoa. 
 
Suomen rugbyliitto osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen rugbyn kattojärjestön FIRA-AER:n toimin-
taan. Suomen rugbyliiton puheenjohtaja ja pääsihteeri ovat vastuussa kansainvälisestä yhteydenpidosta 
FIRA-AER:n johtoon sekä kansainvälisen rugbyn keskuselimen IRB:n alueellisiin yhteyshenkilöihin 
ja IRB:n muihin toimijoihin. 
 
Suomen rugbyliitto pyrkii tehostamaan taloudellista toimintaansa ja rakentamaan rugbyn kehitystoi-
minnalle kestävän taloudellisen pohjan.  
 
Suomen rugbyliiton hallitus on aloittanut vuonna 2006 rakenneuudistuksen, jolla pyritään tehostamaan 
päätöksentekoa ja selkeyttämään toimintasääntöjä.  
 
VASTUU: Suomen rugbyliiton pääsihteeri ja hallitus 
 
SEURANTA: Avustus- ja jäsenyyshakemusten oikea-aikaisuus ja täydellisyys (syksy 2007). Liiton ra-
kenteen toimivuus ja työohjeiden noudattaminen. 
 
 
9. Yhdessä vahvempia - toimivaa yhteistyötä lajiliiton ja seurojen välillä 
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TAVOITTEET: Sitoutuminen rugbyn kehityssuunnitelman toteuttamiseen koko maassa. Hyvä tiedonkul-
ku seurojen ja lajiliiton välillä.  
 
TOTEUTUS: Suomen rugbyliitto järjesti 14.1.2007 laajan seurojen työryhmätapaamisen, jossa kartoitet-
tiin seurojen lähitulevaisuuden haasteita kaikilla rugbyn kehittämisen osa-alueilla, sekä valmisteltiin 
vuosien 2007-2008 ja 2007-2012 toimintasuunnitelmia. Tämän lisäksi asetettiin pohja 10-
vuotissuunnitelmalle. Alueellista ja kansallista kanssakäymistä seurojen kanssa tullaan lisäämään toi-
mintasuunnitelman kaikissa toteutusvaiheissa. Maantieteellisistä syistä (seurojen väliset välimatkat 
ovat erittäin suuret) pyritään suosimaan sähköisiä viestintämuotoja kausittaisten tapaamisten valmiste-
lun ja tiedonvaihdon osalta. Seuroja kannustetaan vastuuttamaan eri kehitystoimialueisiin liittyviä teh-
täviä nimetyille toimijoille, ja tiedottamaan tehtäväkohtaisista vastuuhenkilöistä, jolloin tiedonkulku 
seurojen välillä sekä liiton ja seurojen välillä tehostuisi. (Esim. nuorisoyhteyshenkilö, tiedotusvastaava, 
koulutusvastaava jne). 
 
VASTUU: Suomen rugbyliitto ja jäsenseurat 
 
SEURANTA: Seurojen palaute ja vastaukset liiton kyselyihin, seurojen aktiivisuus vuosikokouksessa, 
työryhmissä ja muissa yhteiskokouksissa, osallistujien määrä liiton järjestämässä koulutus- ja kilpailu-
toiminnassa, liiton viestinnän laatu ja määrä (seurojen arviot).  
 
 

_______________________________________________________ 
 
 

 
Rugbylle ominaista on yhteisöllisyys ja yhteisen peli-idean ja viitekehyksen tärkeys joukkueen onnis-
tumiselle. Täten parhaaseen tulokseen rugbyn kehittämisessä Suomessa pääsemme myös yhteisellä 
sitoutumisella tulevaan, toimimalla lajimme puolestapuhujina ja kehittämällä sitä yhdessä. Rugby-
joukkueessa on paikka ja tehtävä kullekin. Hyvinkin erilaisten lähtökohtien ja näkemysten tuominen 
esille vahvistaa myös yhteisen intohimomme toteutumista: toiveenamme on, että yhä useammalla 
suomalaisella ja Suomessa asuvalla on mahdollisuus löytää rugbysta itselleen innostava uusi harrastus 
ja elämäntapa. 


