
Suomen Mölkkyliitto ry 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 5/2020 
 
 
Aika:  torstai 7.5.2020 klo 17:00 
Paikka: Teams-etäyhteys 
 
Läsnä: 
  Petteri Rajanummi 
  Teppo Muhonen 
  Milla Leppänen 
  Tony Nyberg (saapui 17:08 kohdassa 5. ja poistui 17:43 kohdassa 8.) 
  Timo Kemppi 
  Harry Asp 
 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:05 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Työjärjestys 
Työjärjestys hyväksyttiin.  

 
4. Edellisen kokouksen 4/2020 pöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa, ei kommentteja. Hyväksyttiin kokouksen 4/2020 
pöytäkirja. Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin. 

 
5. Talous 

Ei uutta päivitettävää, edellisen kokouksen jälkeen ei tuloja eikä laskuja. 
 

6. Inventaario / varastotilanne 
Tacticilta 50 settiä ja sopimuksen Mölkyt tulossa tällä hetkellä viikolla 20. 

 
7. Kevätkonventti 31.5.2020 klo 14:00 

- toiminnantarkastus menossa 
- toimintakertomus on OK 
- sääntömuutos käyty läpi ja on OK 
- hallitus päätti, että kevätkonventti pidetään etänä Teams-yhteydellä, jotta saadaan 

kokous pidettyä alta pois. Kokouspaikka Petterin kotona (Rumpukatu), jonne 
kokoontuu vain Petteri ja Milla (juridisesti päätösvaltainen kokous näin). 
Kokouskutsu käyty läpi, siinä on ohjeet, miten kokoukseen liitytään. Jäsenseurojen 
pitää lähettää allekirjoitetut valtakirjat etukäteen. Pyydetään Jari Hannulaa 
kokouksen puheenjohtajaksi. 

 
8. Yhteistyöpyynnöt 

- Wanhat Wiheltäjät, Kokkola  
Tapahtuma siirretty elokuulta marraskuulle, mölkyn osuus on vielä epäselvä. 



 
9. IMO 

- 2020 MM/EM-kilpailut ja tulevat kisahakemukset  
MM-kilpailut peruttu ja Fipa järjestää kisan 2021, uusia kisahakemuksia ei siis oteta 
vastaan. EM-kilpailut on siirretty heinäkuulta syyskuulle, yrittävät järjestää kisan eli 
uusia kisahakemuksia EM-kisoista 2021 otetaan vastaan heinäkuuhun mennessä. 

- Vuosikokous 
IMO pitää kansainvälisen kokouksen MM-kisojen yhteydessä, mutta tälle vuodelle 
sitä suunnitellaan nyt pidettäväksi etänä, lisätietoa myöhemmin. 

- Sääntöjen suomennus ja kisajärjestäjien opas 
Molemmat on suomennettu ja jaettu hallitukselle, palataan tarkennuksiin 
myöhemmin. 

 
10. Muut esille tulevat asiat 

- SM-kilpailut 2020 koronatilanteessa 
SM-Singelin siirrosta ei ole vielä tullut vahvistusta, kysytään. 
Tehdään suositus pelien poikkeusjärjestelyistä jäsenseuroille ja erityisesti SM-
kisajärjestäjille. Petteri kirjoittaa valmiiksi. 

- Liiton nettisivujen päivitys 
Päivitetään tarpeen mukaan. 

 
11. Seuraava kokous 

31.5.2020 klo 13:00 etäyhteydellä, ennen kevätkonventtia katsotaan työnjako valmiiksi. 
 

12. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:23 

 
 
 KOKOUKSEN PUOLESTA 
 
 
 
 
 
 Petteri Rajanummi    Milla Leppänen 
 puheenjohtaja    Sihteeri 


