
Suomen Mölkkyliitto ry 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 4/2020 
 
 
Aika:  torstai 16.4.2020 klo 17:00 
Paikka: Etäyhteys, Teams 
 
Läsnä: 
  Petteri Rajanummi 
  Teppo Muhonen 
  Milla Leppänen 
  Tony Nyberg 
  Timo Kemppi 
  Harry Asp (saapui klo 17:45) 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:14 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Työjärjestys 
Työjärjestys hyväksyttiin.  

 
4. Edellisen kokouksen 3/2020 pöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa, ei kommentteja. Hyväksyttiin kokouksen 3/2020 
pöytäkirja. Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin. 

 
5. Talous 

- Jäsenmaksujen tilanne 
Sama kuin edellisessä kokouksessa, 4 jäsenseuralle muistutukset uudelleen.  

- Saapuneet laskut 
Ei uusia laskuja 

- Myydyt tuotteet 
o Jake Ropponen 2 pakkaa = 50€ 

 
6. Inventaario / varastotilanne 

- Päivitetty varastotilanne 
Pakkatilanne on erittäin huono, Tactic ei ole pystynyt toimittamaan tämän vuoden 
kiintiöstä mitään vielä. Luvattu heti kun tulevat tuotannosta läpi ja kaikki pakat 
pistetään matkaan pikimmiten. 

- Pakka-anomukset 
o SM-Duppelille myönnetty enimmäismäärä eli 16 pakkaa 

 
7. Maajoukkuekarsinta  

Siirretty 26.4.2020 hamaan tulevaisuuteen, halli peruttu. Keskustelua tilanteesta, mutta 
epävarmuuden takia ei ehdotettu uutta ajankohtaa syksylle. Petteri on yhteydessä 
Eestiin ja seurataan tilannetta. 



 
 

8. Kevätkonventti 31.5.2020 klo 14:00 
Kokouspäivä siirrettiin 31.5.2020. Ei tiedetä, onko Kispi auki, mietitään toista paikkaa ja 
kannustetaan osallistumaan etänä. Kokouksella on oltava aika ja paikka, jossa on 
paikalla vähintään puheenjohtaja ja sihteeri.  
Harry saapui 17:45. 
Toiminnantarkastus alkaa pian, allekirjoitukset nyt kunnossa. Toimintakertomus oli 
sähköisesti jaossa hallituksella. Sääntömuutoksen sanamuodot katsottiin kokouksessa 
valmiiksi, sääntömuutos-ehdotus lähtee kokouskutsun mukana. 
Sääntöjen mukaan virallinen kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen 
konventtia, mutta mielellään lähettäisiin aikaisemmin. 

 
9. Yhteistyöpyynnöt 

- Wanhat Wiheltäjät, Kokkola  
Harryn ja Timon tiedot lähetetty, seurataan tilannetta. 

 
10. IMO 

- MM-kisahakemukset vuodelle 2021 IMO:lle 20.7.2020 mennessä 
Periaatteessa vuoden 2021 kisahakemus on käynnissä, mutta jos 2020 kisoja ei 
päästä järjestämään, niin tämän vuoden järjestäjät saavat 2021 kisat halutessaan. 
IMO tuntuu venyttävän päätöstä, Fipa toivoisi, että vähintään 3kk ennen saisi tietää 
pidetäänkö kisat. Toisaalta IMO ei voi määrätä järjestäjän ohi, mutta toimii toki 
konsultoivana osapuolena. Petteri on yhteydessä vielä Fipaan ja hallitus IMO:on. 

- Sääntöjen suomennus. 
Työn alla. 

 
11. Muut esille tulevat asiat 

- Tacticin sopimus 
Sopimus on tehty, allekirjoitukset ok. 

- Uudet SM-kisasopimukset  
Keskustelu uusien kisasopimuksien sisällöstä siirretään syyskonventille.  
Keskustelua vuosien 2021-2022 SM-kisojen hakemisesta. Missään säännöissä ei 
sanota, että kaudessa on joka kuussa SM-kisa, tämä on muodostunut tavaksi 
aikojen saatossa. Mietittiin useampien SM-kisojen hakemisen mahdollistaminen 
yhdelle seuralle, esimerkiksi Singeli ja Duppeli pidettäisiin samana viikonloppuna. 
Toki voi olla myös useampi seura hakijana yhdessä.  
Hallitus teki vuoden 2020 osalta priorisointi-järjestyksen; ensisijaisesti pelataan SM-
kisat, jos se vain on mahdollista, peruutuslistalla on ensin liittomölkky ja sitten 
maajoukkuekarsinta, jos syksyn viikonloput täyttyvät kokonaan.  
Liittomölkyn osalta sama kuin SM-kisojen osalta, jos vuoden 2020 kisa perutaan, 
niin ensisijaisesti sama järjestäjä vuonna 2021.  
Keskustelua myös hygieniasta ja käytännön järjestelyistä, kun kisoja joskus taas 
saa järjestää. Palataan myöhemmin. 

- SM-Singeli 2020 
Mahlusta on pyydetty kannanottoa siirtää kisa 6.6. > 2.8. Sikamölkyn yhteyteen. 
Tämä on ok, mutta neuvotaan miettimään, onko SM-kisa järkevin pelata 
sunnuntaina (esim pitkänmatkalaisten osalta). 

- Liiton nettisivujen päivitys 
Päivitykset kunnossa, tilanteen mukaan päivitetään yhdessä. 
 

12. Seuraava kokous 
7.5.2020 klo 17:00 etäyhteydellä 



 
13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:45 
 
 
 KOKOUKSEN PUOLESTA 
 
 
 
 
 
 Petteri Rajanummi    Milla Leppänen 
 puheenjohtaja    Sihteeri 


