
 

 
Esityslista 
Suomen Rugbyliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous 2020 
 
Päivämäärä: 21.11.2020 
Aika: 12.00 
Paikka: Google meet 
 

1. Kokouksen avaaminen 12:00 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden 

ääntenlaskijan valinta 
Leena-Maija Vanha-aho valittiin puheenjohtajaksi, Hanne Yli-Parkas sihteeriksi. 
Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Emma Kokkonen Linna RC, Jessi 
Mäenpää Turku Eagles RFC:stä. 
 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Läsnä: Stephen Whittaker/SRL, Emma Kokkonen/LRC, Jessi Mäenpää/Turku Eagles RFC, 
Timo Hämäläinen/KRC, Pete Pitkämäki/LRC, Jatta-Mari Harju/SRL, James McDade/SRL, 
Katri Tirkkonen/Saimaa Sharks, Juha Setälä/Pori Rugby, Ben Fisher/Saimaa Sharks, 
Hanne Yli-Parkas/SRL, Leena-Maija Vanha-aho/SRL, Samuel Kuutti/SRL, Lotta 
Aavikko,/Karjalan Rugby Joensuu, Erna Aalto/TRC, John Cozzi /WRC, Madis 
Kõpper/Tallinna Kalev RFC, Totti Karpela/Espoo rugby, Regis Déau/Espoo rugby, Mika 
Partanen/SRL. 
From Clubee: Gilles Mangen and Matias Mäenpää 
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin 
 

5. Clubee. 
Gilles Mangen ja Matias Mäenpää esittelivät Clubeen toimintaa. Web platform/ohjelmisto 
seuroille ja lajiliitoille (jäsenhallinta, pelidata, sponsorit, maksut, viestintä yms.). Kaikkia 
tarjolla olevia työkaluja ei tarvitse seurojen käyttää, voivat valita haluamansa, mutta on 
synkronoitu lajiliiton kanssa. Lajiliiton kanssa voidaan jakaa jäsenlistat yms. Kaikkea dataa 
ei jaeta (jäsen-seura, seurat-liitto) - avoimuus muokattavissa. 
Käytössä mm. Saksan rugbyliitolla. 
 
WRC:ltä tiedusteltiin, että liittyisivätkö kaikki seurat käyttäjiksi, koska suurimmalla osalla 
seuroista on jo omat nettisivut. Eli mikä olisi liittymisen etu/hyöty? 
- GM: Edut vaihtelevat seurakohtaisesti, pääetuna on suora yhteys liittoon - tällä hetkellä 
seura ja liitto päivittää omia sivujaan erikseen, tuplatyö.  

 



 

 
Toisekseen tiedusteltiin, millaista asiakastukea on tarjolla.  
- MM: Asiakastiimi, joka keskittyy vain tukeen. On hyvin helppo alusta, mutta panostetaan 
siihen että siirtyminen on sujuvaa. Kokemusta tässä asiassa on useasta seuroista ja 
liitoista. 
 
Turku JA HRC tiedustelivat, mitä käyttö maksaa liitolle ja seuroille.  
GM: Seuralle ei suoria kuluja, liitolle maksaisi 3000 / vuosi. Seuroille free access 
perusversioon, lisämaksuilla saa lisäpalveluita jotka eivät välttämättömä. 
MM: Liiton kanssa neuvoteltu sopimus tuo myös näkyvyyttä Clubeelle, joten hinta ei ole 
kynnyskysymys. 
 
WRC: Miten Clubee auttaisi kasvattamaan lajia Suomessa? 
GM: Jos halutaan kasvattamaan lajia, ensin täytyy olla rakenteet jotka mahdollistavat 
keskittymisen kasvuun. Ja siinä Clubee auttaa. Erottuakseen muista lajin täytyy olla 
kiinnostava, ja myös siinä Clubee voi auttaa - näkyvyydessä, jne. 
 
Samuel Kuutti: Clubee voisi auttaa myös junioritoiminnan kasvattamisessa. 
 
HRC: Miten siirtymäajalla Clubee ja seurojen nykyiset sivut toimivat yhdessä?  
GM: Sen parissa tehdään töitä parhaillaan. 
 
Pori halusi muutamia esimerkkejä seurasivuista jotka on rakennettu Clubeella. 
GM: German rugbyliitto on yksi, https://www.jeunesse-esch.lu, 
https://www.tornadoluxembourg.com 
MM: Suomessa Joensuun Kataja, FC TPS.  
 
Leena-Maija Vanha-aho: Yhtenä etuna se, että osalla seuralla on vanhentuneita nettisivuja, 
koska aktiiviset seurajäsenet ovat myös aktiivipelaajia - aikaa ei päivittämiseen jää. Joten 
Clubee helpottaisi siinä. Ajankohtaiset sivut olisivat myös lajin kasvattamisen / mainonnan 
kannalta parempi. 
 
John Cozzi/WRC: Miten Clubee saa rahansa? Mikä on ansaintamalli jos seuroille ilmainen? 
MM: Me saamme näkyvyyttä, haluamme saada kaikki Euroopan lajiliitot mukaan, pitkän 
tähtäimen hanke. Ei kuitenkaan nosteta hintoja SRL:lle heti seuraavana vuonna, sopimus 
on useampivuotinen. 
L-M Vanha-aho: Stephen on neuvotellut hyvän sopimuksen. 
 
Turku: Olisiko seuroilla tarjoilla ns. intranet vain kirjautuneille seurajäsenille? 
GM: Kyllä. Suurin osa alustasta on suljettu yleisöltä, eli vain kirjautuneille.  

 

https://www.jeunesse-esch.lu/


 

 
HRC pohti edelleen hintaa. Mitä tulee liiton hinta maksamaan seuroille, vaikka ilmainen 
käyttää. 
Stephen Whittaker: Clubee tekee “elämästä helpomaa”, vaikka nyt onkin epäilyksiä sen 
toimivuudesta/hinnasta. Liiton “online presence” parantuisi. Nelivuotinen sopimus on hyvä.  
 
Erna/TRC: Esitys oli hyvä, meillä ei ole tällä hetkellä alustaa jolla saataisiin suoraan 
pelitilastoja yms. Osa seuroista parempia somessa kuin toiset, mutta esimerkiksi try-tekijät 
usein pimennossa. Clubeen pelidata olisi iso parannus entiseen. 
 
Linna: Linna on valmis kokeilemaan Clubeeta, omat nettisivut maksavat myös vuosittain.  
 
SRL aloittaa Clubeen käytön, seurat päättävät lähtevätkö mukaan vai eivät ja millä 
aikataululla.  
 
Clubeen edustajat poistuivat kokouksesta kello 12:55 
 

6. Budjetin 2021 hyväksyminen 
HRC: Ovatko budjetissa mainitut hallintokulut ainoastaan Clubee’ta varten? 
SW: Clubee sponsoroi liittoa vuosittain, osana sopimusta.  
SW: Budjetti ylittää ensimmäistä kertaa 300 000 euroa/vuosi. 
 
HRC tiedusteli myös tarkemmin, mihin/miten Technical Directorin osuus käytetään. 
Seuroilla ei välttämättä ole selkeää kuvaa siitä, mitä kuuluu TD:n päivittäisiin tehtäviin.  
L-M Vanha-aho: työtehtävistä keskustellaan päivittäin hallituksen/puheenjohtajan kanssa, 
joten SRL:n hallituksella on hyvä käsitys siitä, mihin rahaa käytetään. 
SW: Aina jos on kysyttävää, voi ottaa yhteyttä.  
 
Budjetti hyväksyttiin. 
 

7. Toimintasuunnitelman 2021 hyväksyminen 
Hyväksyttiin. 
 

8. Strategisen suunnitelman 2021 - 2024 hyväksyminen 
Ensi vuonna isoin hanke on junioritoiminnan kehittäminen, ja toiveena on, että seurat 
lähtevät mukaan - vaikka alkuun edes muutaman seuran voimin.  
Samuel Kuutti: Tärkeintä tällä hetkellä on, että jokainen seura katsoo Kuopion mallia 
Opetusministeriön tukihakemuksesta ja hakee rahoitusta. Resurssit ovat olleet ongelma, 
joten jos Kuopio sai tukea, muidenkin seurojen on todennäköistä sitä saada. 
 

 



 

HRC tiedusteli strategisessa suunnitelmassa mainituista kenttien sijainnista. 
SW: Helsinki on esittänyt Kivikkoa kentän sijainniksi, lähellä Myllypuroa. Mutta 
koronaepidemia muutti suunnitelmia, mm. paalutus olisi maksanut kaupungille miljoonan. 
Helsingin liikuntavirasto yrittää löytää nyt keinoja toteutukseen, mutta toistaiseksi hanke 
jäissä. Silti jätetty mukaan strategiseen suunnitelmaan siltä varalta, että rahoitus vielä 
löytyy.  
 
Strateginen suunnitelma hyväksyttiin. 
 

9. Kilpailusarjat 2021 
a. Finaalipäivän järjestelyt 

i. Yksi yhteinen finaalipäivä vai erilliset finaalit ja kotijoukkue järjestää finaalin 
Kaksi ehdotusta hallitukselta: Jatketaan entiseen tapaan (yksi yhteinen 
päivä) tai erilliset finaalit - saattaisi kerätä enemmän seurojen faneja/yleisöä 
kotikentille. Jälkimmäisessä tapauksessa tiedettäisiin finaalipaikka vasta 
viikkoa ennen. 
 
Muun muassa Linna, Turku, Joensuu ilmoittivat kannattavaansa yhtä 
yhteistä päivää. Joensuu huomautti, että kun tiedetään hyvissä ajoin 
etukäteen, kannattajia helpompi innostaa mukaan. 
Erilliset finaalit eivät saaneet kannatusta.  
Vielä ei vapaaehtoisia 2021 finaalipäivän järjestäjäksi. 
 

b. Miesten ykkösdivisioonan voittajan automaattinen nousu SM-sarjaan 
Ideana, että finaalipäivä olisi finaaleille. Käytännössä paluu aiempaan järjestelyyn. 
Saimaa: Motivoisi mahdollisesti divarijoukkuetta “puskemaan” enemmän, koska 
nousu mahdollista.  
Turku: Haluaisi pitää pudotusottelun ennallaan. 
Joensuu ja TRC eivät ole vielä tehneet ratkaisua asiaan. Espoo haluaisi myös 
lisäaikaa keskustelulle. 
 
Palataan asiaan ensi viikolla. 
 

c. Women’s division 1 
SW on ollut yhteydessä seuroihin joilla ei vielä naisten joukkuetta tai joukkue 
kehitteillä. Div-1 olisi “entry level” uusille joukkueille. Ottelut eri päivinä kuin 
SM-pelit.  
Pori, Vaasa, Oulu, Saimaa, Joensuu, Tallinna muun muassa mukana 
keskusteluissa. Vastaanotto ollut myönteistä.  
Turku: Olisivatko pelipäivät turnaus-tyyliin?  

 



 

SW: se on yksi vaihtoehto. 
Turku: Mainio idea, Turku tukee ajatusta.  
 
SW jatkaa asian parissa ja pitää seurat kartalla. 
 

10. Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2021-2022 
a. Valitaan 0-1 varsinaista jäsentä (kausi 2021) 

Ei kiinnostuneita.  
b. 0-2 varajäsentä (kausi 2021-2022) 

Ei kiinnostuneita. 
 
Ei valittu uusia jäseniä.  
 

11. Toiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021 
SW: Liitto käyttää ammattimaista kirjanpitäjää, joten työ on aiempaa helpompaa.  
Totti Karpela asettui vapaaehtoiseksi. Valittiin. 
 

12. Seurojen jäsenmaksun suuruus vuodelle 2021 
Ei muutoksia aikaisempiin vuosiin. 
SW: Seuran maksu riippuu edelleen seuran sarjatasosta & joukkueiden määrästä.  
Kannatusjäsenmaksut erikseen (liiton jäsen, mutta ei äänioikeutta). 
Seurojen jäsenmaksut päätettiin pitää edelleen ennallaan. 
 

13. Muut esille tulevat asiat (ei äänestystä) 
Ei muita asioita. 
 

14. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin 13:37.  
L-M Vanha-aho muistutti seuroja seuraamaan paikallisviranomaisten ohjeistuksia 
covid19-epidemiaan liittyen.  

 

 


