
Suomen Kansainvälinen Mölkkyliitto 
 

PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 4/18 
 

 
Aika:  lauantai 28.4.2018 klo 12:30 
Paikka: Kisapuisto, Lahti 
 
Läsnä: Suvi Soini, puheenjohtaja 

Esa Koponen 
Jaana Mälkönen 
Milla Leppänen 
Petteri Rajanummi 
Harry Asp 
Timo Tuomola 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:33. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Työjärjestys 

Hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Muissa asioissa voi lisätä. 
 

4. Edellisen kokouksen 3/18 pöytäkirja  
Pöytäkirja ollut sähköisesti nähtävillä, hyväksyttiin kokouksen 3/18 pöytäkirja. 
 

5. Talous 
Jäsenmaksuja on tullut, myös Elmu heräsi RockMölkyn kanssa. 
Maajoukkue tilitetty. 
Tilintarkastus on tehty, toiminnantarkastuskertomuksen muistiossa mainitaan 
pöytäkirjojen ym arkistoinnista, yhden allekirjoituksen puuttumisesta sekä 
puutteellisista päätöksiin liittyvistä liitteistä, lisäksi pieni tiliöintiero, joka ei kuitenkaan 
muuta tilinpäätöksen loppusummaa. Hallitus tekee korjaavat toimenpiteet. 
Suvi ja Juha-Pekka sopivat pankkikäynnistä yhdessä. 
 

6. Kevätkonventti 28.4.2018 
12 henkilöä ilmoittautunut. Konventissa tarjolla kahvit ja sämpylät 20 hengelle. 
Kokousmateriaali on valmiina. 
 

7. Mölkkyjengi ja karsinta 
Osallistujia 62, joista 12 pääsi Mölkkyjengiin. Saatiin palautetta karsinnoista: edelleen 
kysellään miksi pelataan sisätiloissa. Lisäksi naisille toivotaan omaa karsintaa. Nyt 
lohkot eivät mahdollisesti ole tasapuolisia ja arvonnan tuloksena lohkossa voi olla 
useita naisia tai ei yhtään. Maajoukkueessa on 3 kiintiöpaikkaa naisille, joka perustelisi 
omaa karsintaa naisille. Toisaalta nykymallin pelit ovat tasavertaiset, eikä erottele 
sukupuolen mukaan. Samalla keskustelussa nousi ilmi, että jos jatkossa on omat 
karsinnat sukupuolen mukaan, onko riski, että leviää muihin peleihin, sitä ei toivota. 
Pitäisikö kiintiöpaikkojen määrää sitten muuttaa, jos pelataan omat karsinnat? Kokous 
tuli siihen tulokseen, että ensi vuonna voidaan kokeilla pelata karsinnat erikseen. 



 
8. Kansainväliset säännöt 

Säännöt ovat kommentointikierroksella ja sen jälkeen aloitettava käännöstyö, johon 
osallistuu Suvi, Juha-Pekka ja Milla. 
 

9. International Mölkky Day 26.5.2018 
Osallistumisaikaa 5.5. saakka, hallitus valitsee suosikkinsa. 
 

10.  Muut esille tulevat asiat 
- Tietosuoja-asetus 

Suostumusten kerääminen on jo aloitettu. Lähetetään jäsenseuroille ja kilpailujen 
järjestäjille tiedote ja suostumus-lomakkeita. Harjoitellaan muutosta tämä vuosi ja 
katsotaan miten asia etenee, jatketaan kuitenkin nimien ja kuvien julkaisuja 
normaaliin tapaan. 

- Mölkysti-pinssin teko ei onnistu Lahden Paikassa, lähetetään mallikappale Kiinaan 
ja katsotaan onnistuisiko siellä. ”I love Mölkky” ja ”Mölkky Rocks” -pinssit alkavat 
olla loppu, tilataanko lisää vai tehdään uudenlaisia pinssejä, ideointi-kilpailu tms? 

- Ns. media-vastaavan paikka on tarjolla, keskustelua töiden jakamisesta. Jaana on 
ottanut Facebook-vastuuta ja Esa lupasi tutustua nettisivujen päivittämiseen. Kevät- 
ja syyskonventissa kysellään kiinnostuneita ja voidaan myös miettiä hallituksen 
ulkopuolista apua. 
 

11.  Ilmoitusasiat 
Ei ole. 
  

12.  Seuraava kokous  
Sovitaan myöhemmin. 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 13.52. 

 
 
 KOKOUKSEN PUOLESTA 
 
 
 
 
 
 Suvi Soini     Milla Leppänen 
 puheenjohtaja    Sihteeri 


