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Rugbykannattajan käsikirja
Rugby-ottelu, ihanaa! Mutta milloin taputtaa - ja mille?
Tässä nopea lunttilappu selventämään kentän puhinoita.

Ruck: Taklauksen jälkeen maahan kaatuneen pelaajan päälle muodostuva
eloisa ihmiskasa. Palloa ei saa jäädä houkutuksista huolimatta hilloamaan
ruckiin, vaan se pitää pyrkiä palauttamaan takaisin peliin nopeasti.
Maul: Jaloillaan olevat pelaajat muodostavat pallonkantajan ympärille
tiiviin, työntövoimataistoa käyvän, ähisevän pelaajarykelmän. Vielä
epämääräisemmän näköinen ihmiskasa kuin ruck.
Line-out: Sivurajaheitto, jossa joukkueet kilpailevat pallon hallinnasta
akrobatiamaisin liikkein.

Ottelun kesto
2 x 40 min
Juokseva peliaika

Joukkueen koko
15 pelaajaa kentällä
+ max 8 vaihtopelaajaa

Pakolliset varusteet
Hammassuojat
Nappulakengät

Syöttö: Palloa saa syöttää vain taaksepäin. Palloa ei saa myöskään tiputtaa
tai muutoin rähmiä käsistään maahan omien jalkojen etupuolelle.
Potku: Palloa saa potkia myös eteenpäin, mutta potkun lähtiessä oman
joukkueen tovereiden tulee olla potkaisijan takana – tai vaihtoehtoisesti
potkaisijan on potkun jälkeen kirittävä kaikkien muiden pelaajien edelle,
ennen kuin kukaan joukkueesta saa koskea palloon.
Taklaus: Vain pallollista pelaajaa saa taklata - ja vain olkalinjan alapuolelle.

Rangaistukset
Keltainen kortti - 10 min
Punainen kortti - ulosajo

Sarjapisteet
Voitosta + 4 p.
Tasapelistä + 2 p.
Tappiosta + 0 p.
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Scrum: Pienen pelirikkeen jälkeen peliä jatketaan “rykelmäaloituksella”,
jossa kummankin joukkueen 8 järeintä kaurajyrää asettuvat toisiaan
vastaan työntöä enteilevään muodostelmaan. Muodostelman keskelle
heitetään pallo, jota joukkueet tavoittelevat raa’alla voimalla toisiaan
työntämällä.
Penalty: Ison pelirikkeen jälkeen rikottu joukkue saa pallon ja rikkonut
joukkue joutuu peruuttamaan tuomarin näyttämästä merkistä 10 metriä
taaksepäin. Rikottu joukkue saa ottaa aikansa taktikointiin, ennen
kuin päättävät käynnistää pelin tai yrittää penaltypotkupistettä (3 p.)
maalitolppien väliin.
Try: Maali. Scoraus. Osuma. Pallo painetaan vastustajan maalialueelle.
Suoritus arvoltaan 5 pistettä. Hurraa!
Konversiopotku: Tryn tehnyt joukkue saa yrittää kahta lisäpistettä
potkaisemalla pallon maalitolppien välistä. Vaatii kylmiä hermoja.

Bonus-sarjapisteet
Vähintään 4 tryta + 1 p.
Alle 7 pisteen tappio + 1p.
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“Kommunikaatio on
kasvamassa yhdeksi
vahvuuksistamme.”

Swans taistelee kärkisijoista
Turun naisten joukkue Swansin kapteeni Camilla ”Mills” Garbutt-Uusilehto on
valmis tulevaan sm-sarjan kauteen. Suuria muutoksia pelikirjaan ei ole tulossa,
mutta tänä vuonna naiset pyrkivät lukemaan peliä aiempaa paremmin.
- Pyrimme reagoimaan kentän tilanteisiin aiempaa nopeammin, jotta
pelaisimme enemmän “hetkessä” ja vähemmän ennalta-arvattavasti, Mills
suunnittelee.
- Koronan vuoksi on hyvin vaikea arvioida, mitä muilta joukkueilta voisi odottaa.
Mielestäni on tärkeää olla aliarvioimatta yhtään joukkuetta. Oletan, että
jokainen joukkue on voitonnälkäinen ja innoissaan, että pääsemme viimein
pelaamaan.
Mills myöntää, että koronakriisin ollessa kuumimmillaan kapteeniston oli
välillä vaikeaa pitää joukkue positiivisella mielellä. Suurimmaksi osaksi naiset
onnistuivat kuitenkin pitämään itsensä aktiivisena, Mills kehuu.
Myös naisten päävalmentaja Jaun Mioch kehuu
naisten asennetta treenitauon aikana.

Jaun Mioch

- Rugby on joukkuelaji, mikä tarkoittaa että
pelaajat treenaavat yhdessä ja kannustavat
samalla toisiaan. Kukaan ei ollut valmistautunut
tällaiseen poikkeustilanteeseen, joten johtajuus
nousi suureen rooliin. Onneksi yhteydenpito,
seuranta ja kommunikointi toimivat tässä
joukkueessa. Monen pelaajan läheiset välit
toistensa kanssa myös auttoivat näinä vaikeina
aikoina, Mioch toteaa.

Viime vuonna Suomen parhaaksi rugbyvalmentajaksi valittu Mioch
huomauttaa, että hänen päätavoitteensa on rugbysta nauttiminen.
- Tämä kausi on ollut vaikea, mutta näin upeaa joukkuetta on edelleen hauska
opettaa. Joukkueen henki, pelaajien välinen toveruus sekä näkemäni into ja
intohimo motivoivat minua.
Mills uskoo, että joukkue jatkaa kehittymistä myös kauden aikana.

Kausiennakko: Swans
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- Kommunikaatio on kasvamassa yhdeksi isoista vahvuuksistamme pelikentällä.
Haluaisin myös nähdä meiltä upeaa pelaamista finaalissa ja tuoda SM-voiton
Turkuun ensimmäistä kertaa suomalaisen rugbyn historiassa!
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Swans - joukkue 2020

Naisten sarjasta tulossa tasaväkinen
Rugbyn naisten sm-sarjasta on odotettavissa kovatasoinen ja tasainen. Kuuden
joukkueen sarja pelataan poikkeusoloista johtuen yksinkertaisena: jokainen
joukkue kohtaa toisensa vain kerran runkosarjassa. Tämä korostaa jokaisen
ottelun vaikutusta runkosarjan loppusijoitukseen. Runkosarjan sijoituksissa ovat
panokset korkealla, sillä sarjan voittaja pääsee suoraan 26.9. pelattavaan finaaliin
ja sarjan 2. sekä 3. kohtaavat toisensa semifinaaleissa 19.9.

Naisten SM-sarjan
joukkueet 2020

Forwards
Linda Intonen		
Anna Karlsson		
Riikka Kuusisto		
Hedi Tenho		
Veera Kuusisto		
Mia Kärkkäinen		
Noora Niittyvuopio
Camilla Garbutt		
Satu Heikkonen		
Noora Patton		
Marina Harjunpää
Tinjamilla Kavasto
Beatrice Suominen
Hanne Yli-Parkas
Kati Heikkonen		
Jenni Sjöroos		

Helsinki RC
Jyväskylä RC
Kuopio RC
Tampere RC
Turku Rugby Swans
WaLi

Backs
Prop
Prop
Prop
Prop
Hooker
Hooker
Hooker
Lock
Lock
Lock
Flanker
Flanker
Flanker
Flanker
Nro 8
Nro 8
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Sabrina Benoit		
Henriikka Jokinen
Ella Aitta		
Anna-Maija Naakka
Sunelle Coetzee		
Reetta Ihalin		
Mareena Kohtala
Annamari Kumpulainen
Noora Lindeberg		
Selma Summala		
Emma Virtanen		
Lea Kaszas		

Scrum-half
Fly-half
Center
Center
Wing
Wing
Wing
Wing
Wing
Wing
Wing
Fullback

Coaching
Jaun Mioch		
Maswazi Dlamini

Head coach
Assistant coach

Naisten hallitseva mestari Helsinki Rugby Club
on ollut viime vuosina mitalitaistoissa lähes joka
syksy ja on odotettavasti kärkikahinoissa myös
tänä kautena.
Viime kausina tiensä mitalitaistoihin
kovalla työllä raivanneen Jyväskylä Rugby
Clubin vahvuus on kokenut ja vakiintunut
pelaajarosteri. JRC nappasi viime kesän
päätteeksi runkosarjan voiton ja sai finaaleissa
kaulaansa hopeamitalit.

Viime kauden päätteeksi neljänneksi sijoittunut Tampere Rugby Club on tänäkin
kesänä kova vastus nurmella. Kokenut ja fyysinen TRC:n joukkue saadaan Turkuun
vieraaksi 29.8.
Kauden yllättäjä saattaa olla Helsingin Warriors Rugby Clubin ja Hämeenlinnan
Linna Rugby Clubin yhdistelmäjoukkue WaLi. WaLin riveissä nähtäneen kesän
myötä myös kolmannen seuran, Tallinnan Kalevin naispelaajia.
Historiansa toista sm-sarjakautta pelaavan Kuopio Rugby Clubin naisten joukkue
tunnetaan sisustaan ja savolaisesta urheiluhengestään. Ensimmäisen kauden
kasvukipuillut Kuopio on tänä kautena kokeneempi, varmempi ja viisaampi –
kuinka pitkälle se kantaa sarjan konkarijoukkueita vastaan?

9

10
11

Hyvää matkaa!

SIELLÄ ILO SEILAA.

Matkalla nautit hyvästä palvelusta, josta meidät tunnetaan.

Punaisten laivojen kotisatama on sinivalkoinen. Suomalaisen
Viking Linen juuret ovat Ahvenanmaalla, maailman kauneimpiin
kuuluvan saariston sylissä. Sen monet mahdollisuudet viettää
lomaa ovat ulottuvillasi, kun nouset laivaan Turusta tai Helsingistä.

SATAMA SUOMESSA,
SYDÄN SAARISTOSSA.

Kausiennakko: Eagles

“Jokainen kesän peli on ratkaiseva.”
Turun miesten joukkue Eaglesien pelaajavalmentajana toimiva Lauri Niemi odottaa
poikkeuksellista kautta jännityksellä, mutta
suurella innolla. Ennakko-odotus miesten smsarjasta on, että se on viime vuoden tapaan todella
kilpailullinen alusta loppuun.
- Joka jengi tietää, että varsinkin tällaisessa
typistetyssä sarjassa jokainen kesän peli on
ratkaiseva, eli odotettavissa on tiukkoja vääntöjä.
Eagles-joukkueen perusrunko on pysynyt pitkälti
samana viime kaudesta ja pari mielenkiintoista
lisäystä on tullut rosteriin mukaan.

Lauri Niemi

- Selvin muutos viime vuoteen näkyy ehkä siinä, että pelaajat ovat taas kauden
verran kokeneempia, minkä huomaa lisääntyneenä varmuutena ja kasvaneena
lajiymmärryksenä, Niemi kehuu joukkuettaan.
Rugbykevään tulisi normaalioloissa olla kiivainta kauteen valmistautumisen
aikaa, mutta koronavirus laittoi joukkuetreenit tauolle lähes kolmeksi
kuukaudeksi. Eagleseissä pandemian tuomat muutokset kevään treeneihin
käännettiin kuitenkin voitoksi.
- Monet jätkistä palasi alkukesästä treeneihin erinomaisessa iskussa, koska
koronasta johtuen keväällä oli ikään kuin pakko keskittyä palautumiseen ja
vanhojen vammojen paranteluun. Vaikka keväällä ei ollut edes varmuutta
pelikauden toteutumisesta, jaksoivat jätkät silti treenata omalla ajallaan
rajallisissa olosuhteissa.

“Monet jätkistä palasi alkukesästä
treeneihin erinomaisessa iskussa,
koska keväällä oli ikään kuin pakko
keskittyä palautumiseen.”
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Eagles nousi sm-sarjaan kauden 2018 päätteeksi ja kantaa edelleen hieman
haastajan leimaa. Niemi kuitenkin tietää, että menneiden vuosien sijoitukset
eivät vaikuta tulevan kauden tuloksiin.
- Meillä on joukkueessa nälkäisiä pelaajia, jotka on tehny paljon töitä sen eteen,
että Kotkat pelaa taas pääsarjassa.
Kauden tavoitteita kysyttäessä Niemellä on selkeä vastaus:
- Tietysti me lähdetään tavoittelemaan sitä kaikkein kirkkainta, kuten kaikki
muutkin joukkueet.
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Eagles - joukkue 2020

Miesten sm-sarjassa monta haastajaa
Miesten mestaruussarja pelataan tänä vuonna 7 joukkueen kesken yksinkertaisena
sarjana. Runkosarjan voittaja pääsee suoraan 26.9. pelattavaan sm-finaaliin.
Runkosarjan 2. ja 3. joukkue ottelevat semifinaalissa 19.9., jonka voittaja etenee
sarjan huipentavaan loppuotteluun Espoon Otaniemeen.
Hallitseva suomenmestari Warriors Rugby Clubin menestys hakee vertaistaan:
viimeisen 12 vuoden aikana joukkue on pelannut 11 kertaa finaaleissa, voittaen
näistä 8. Menestyspaineet ovat joukkueessa kovat, mutta niin on pelaajarosterikin.
Keskisuomen rugby-ylpeys Jyväskylä
Rugby Club haastoi Warriorsin miehistön
Miesten SM-sarjan
viime vuoden finaaleissa, mutta joutui
joukkueet 2020
tyytymään hopeaan. JRC:n isokokoinen
miehistö on työläs vastus sarjan jokaiselle
Helsinki RC
joukkueelle.
Jyväskylä RC

Forwards
Dalip Bhatia		
Jakim Laaksonen
Tatu Rantakokko		
Kristian Saukkoriipi
Olle Holmbäck		
Joonas Puhakka		
Semu Salmivalli 		
Eetu Ahjosaari 		
Aleksi Almenoksa
Oscar Drude 		
Lauri Niemi		
Kalle Salminen		
Evgeny Vinokurov
Aki Nurmi		
Jed Patton		
Mark Butler		
Lauri Tammero 		

Backs
Prop
Prop
Prop
Prop
Hooker
Hooker
Hooker
Lock
Lock
Lock
Lock
Lock
Lock
Flanker
Flanker
Nro 8
Nro 8

Rasmus Basilier		
Kamel Kalmoni		
Eeti Koskinen		
Jaakko Kanniainen
Kim Ali-keslikylä		
Jarno Järvinen		
Eetu Lahtivuori		
Philip Sleath		
Anas Aamoum		
Ben Fredriksson		
James Hillier		
Juho Raiko		
Aldo Sari 		
Marko Viljanen		

Scrum half
Scrum half
Scrum half
Fly half
Centre
Centre
Centre
Centre
Wing
Wing
Wing
Wing
Wing
Fullback

Coaching
Lauri Niemi		

Head coach
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Viime kauden sm-sarjan kolmanneksi
tullut Helsinki Rugby Club lähtee
miesten sarjataistoon korottamaan
sijoitustaan. Suomen vanhin
rugbyseura on taitava vastus, jonka
pelaajantuotantokoneisto takaa, että
pelaajarosterissa on leveyttä ja syvyyttä.

Kalev Tallinn RFC
Kuopio RC
Turku Eagles RFC
Porvoo Old Town Shamrocks
Warriors RC

Porvoo Old Town Shamrocks on suomirugbyn Irlanti: Kova, reilu ja yllätyksellinen.
Porvoon vihreät miehet ovat viime vuodet sijoittuneet runkosarjan keskikastiin,
mutta ylemmille sijoituksille kipuaminen on ehjällä kaudella hyvin tehtävissä.
Vuonna 2017 Suomen rugbysarjaan liittynyt musta lammas Viron Tallinn Kalev
RFC saattaa nousta kuluvan kauden yllättäjäksi. Joukkueen pelaajista iso osa on
brittitaustaisia sotilaita, joilla rugby on verissä ja pallo hallussa.
I-divisioonasta sm-sarjaan noussut Kuopio Rugby Club lähtee sarjataistoon
hieman altavastaajan asemasta. Kuopiolla on kaikki ainekset yllättää muut
joukkueet, jos peleihin saadaan riittävästi miehiä ja pitkät pelimatkat eivät
puuduta takamusta liikaa.
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Turku Eagles RFC - keitä me olemme?

Tiesitkö tätä rugbysta?
Ensimmäisen kerran sana rugby mainittiin Oxford English Dictionaryssa vuonna
1852. Tässä muutamia muita knoppitietoja, joilla voit säväyttää pubivisassa.

Pelaajien rugbyvuodet

4,7 vuotta*

Pelaajien ikä

28,7 vuotta*
18 vuotta

rugbya Turussa

24,8 pistettä

118 kpl

ottelussa*

Mustavalkoisia
pelisukkia

(2019)

Pelaajista

53 % 47 %
miehiä

Rugbytreeniä

278 tuntia

naisia

vuodessa
(2019)

Urheilutapahtumat voivat kiittää rugbya kansallislauluista
Ensimmäinen kerta, kun maajoukkue - minkään lajin - esitti kansallislaulun
ennen ottelua, oli oikeastaan sattumaa. Uusi-Seelanti oli saapunut Walesiin
vuonna 1905, ja joukkue esitti perinteisen taistelutanssinsa hakan vierasyleisön
edessä. Tähän walesilaispelaajat päättivät vastata spontaanisti laulamalla oman
kansallislaulunsa Hen Wlad Fy Nhadau’n, ja yleisö innostui laulaman mukana.
Sittemmin tapa vakiintui ja levisi myös rugbyn ulkopuolelle.
Tuomaripillillä on tunnearvoa
Rugbyn maailmanmestaruuskisojen
avausotteluissa käytetään aina yhtä ja
samaa pilliä. Ensimmäistä kertaa pilli oli
walesilaistuomari Gil Evansin käytössä vuonna
1905 hänen tuomaroidessaan Englanti v. UusiSeelanti -ottelua.
Miksikö pallo on soikea?
World Cupin historiallinen pilli
Ensimmäiset varsinaiset rugbypallot tehtiin
Kuva: espn.co.uk
nahalla päällystetyistä sikojen virtsarakoista. Kun
sellaisen täyttää ilmalla, se pyöristyy luonnostaan soikeaksi. Muoto on säilynyt,
vaikka pallomateriaalit ovat vaihtuneet.
World cupin ennätystulos?
Vuoden 1995 World Cupissa Uusi-Seelanti kurmotti Japania pistein 145-17. Nuo 162
pistettä ovat edelleen World Cupin kaikkien aikojen korkein pistemäärä.

*Swansien ja Eaglesien yhteinen keskiarvo

16

17

Kiitos!
Turku Eagles RFC kiittää sydämestään
sponsoreita, yhteistyökumppaneita, kannattajia
ja tukijoukkoja sekä vapaaehtoisvoimia, jotka
mahdollistavat seuratoiminnan pyörittämisen,
lajin harrastamisen, kehittymisen ja kovatasoisen
kilpaottelemisen. Ilman tukiverkostoamme ei
turkulainen rugby olisi tänä päivänä sillä tasolla,
minkä olemme saavuttaneet. Ja ilman kannustavia
tukijoitamme, emme uskaltaisi edes haaveilla
siitä, mihin olemme menossa.
Kiitos Sinulle.

Kiinnostaako rugby?
Swans ja Eagles rekryävät uusia pelaajia jatkuvasti!
Ei ennakkovaatimuksia, ei paineita - pelkkää rugbya.
Swans, naiset: swansmanager@turkurugby.fi
Eagles, miehet: eaglesmanager@turkurugby.fi
Tervetuloa kokeilemaan ja hullaantumaan rugbyyn!

Seuraa kuulumisiamme...
www.turkurugby.fi

turkueaglesrfc

www.turkurugby.fi

Turku Eagles RFC

...tai ole yhteydessä:
eagles@finland.rugby
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Kausiohjelma 2020
1.8.

Swans vs Warriors		
Eagles vs Warriors		

8.8.

Jyväskylä RC vs Swans 13:00
		
15:00
Jyväskylä RC vs Eagles 		

15.8.

TBA
Helsinki RC vs Swans 		Myllypuro,
Helsinki
TBA
Helsinki RC vs Eagles
Myllypuro, Helsinki

22.8. Kuopio RC vs Swans		
Kuopio RC vs Eagles		

11:00
13:00

13:00
16:00

Impivaara, Turku
Impivaara, Turku
Huhtasuo, Jyväskylä
Huhtasuo, Jyväskylä

Väinölänniemi, Kuopio
Väinölänniemi, Kuopio

12:00
29.8. Swans vs Tampere RC		
Impivaara, Turku
Eagles vs Porvoo OTS 14:00
Impivaara, Turku

5.9.

Eagles vs Tallinn Kalev

19.9.

Semifinaalipäivä

14:00

26.9. Finaalipäivä 		

Impivaara, Turku

Otaniemi, Espoo

Turun kotiotteluihin on aina vapaa pääsy.
Nähdään kentän laidalla!
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