
Suomen Mölkkyliitto ry 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 5/2021 
 
Aika:  tiistai 18.5.2021 klo 18:00 
Paikka: Teams-etäyhteys 
Läsnä: Timo Kari Puheenjohtaja 
  Milla Leppänen 

Harry Asp 
Timo Kemppi 
Antti Hautapakka 
Jukka Hämäläinen 
Tony Nyberg läsnäolo- ja puheoikeudella 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:07. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 

 
3. Työjärjestys 

 
4. Edellisen kokouksen 4/2021 pöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 4/2021 pöytäkirja. 
Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin. 

 
5. Talous 

- Saapuneet laskut 
o Hallituksen edustusvaatteet 570,40 € lasku maksettu 

- Tilinkäyttöoikeudet ovat nyt puheenjohtajalla, asia kunnossa 
- Sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön, testattu SignHero-nimistä palvelua 

kevätkonventin pöytäkirjan allekirjoittamiseen. Sihteeri lähettää pöytäkirjat 
puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi jossain vaiheessa. Julkisiin dokumentteihin, 
esimerkiksi nettisivuille laitettaviin pöytäkirjoihin ei laiteta näkyviin 
allekirjoitustietoja eli sähköpostia tai muitakaan henkilötietoja. 

- Käyntikortit jäi kesken, kun painotalo vaati vektoripohjaista logoa. 
Edustusvaatteisiin Mainospaita teki suuremman logon, puheenjohtaja kysyy 
saadaanko se liiton käyttöön. Puheenjohtaja myös selvittää toisen toimittajan 
käyntikorteille. 

- Olympiakomitean jäsenyyttä on nyt haettu, odotellaan positiivista vastausta. 
Puheenjohtaja on lähestynyt Tacticia SM-viikon järjestelyistä ja kustannuksien 
kattamisesta, eivätkä heti tyrmänneet ehdotusta. Meillä on hyvin aikaa järjestellä 
asioita, jos tähdätään vuoden 2023 tapahtumaan. 

 
6. Jäsenasiat 

- Jäsenmaksut nyt kaikilta kunnossa, yhteensä 22 jäsenseuraa.  
- SM-Singelin ja SM-Duppelin järjestäminen  

Kaakon Sählyn siirtänyt kisoja AVI:n kokoontumisrajoituksista johtuen. Asia 
herätti paljon keskustelua Facebookissa, johon myös Mölkkyliitto otti kantaa. Se 
lisäksi he ovat aloittaneet mielipidekyselyn Facebookin suljetussa Lahti the 



Mölkky city -ryhmässä kisojen ajankohdasta ja yhdistämisestä Kotkassa 
pelattaviin EM-kisoihin 16.-18.7.2021. Nyt he myös lähestyivät liittoa 
konsultoidakseen ehdotusta. SM-Singelin alkulohkot pelattaisiin perjantaina ja 
jatkopelit lauantaiaamuna. EM-kisat käynnistyisivät lauantaina aamupäivällä ja 
finaalipelit pelattaisiin sunnuntaiaamuna. SM-Duppeli pelattaisiin 
kokonaisuudessaan läpi sunnuntaina. Ehdotus on saanut paljon puolesta ja 
vastaan kommentteja ja herättänyt paljon keskustelua pelaajien keskuudessa. 
Aikaisempi ehdotus oli viikko ennen MM-kisoja, joka myöskin sai Facebookissa 
tyrmäyksen. Kaakon Sählyllä on erittäin hyvät perustelut sekä selkeä tavoite 
päästä pelaamaan ja haluavat miellyttää jokaista tahoa, mutta ovat myös 
saaneet osakseen paljon kritiikkiä. Hallituksen enemmistö ei ole suoraan 
tyytyväinen ehdotukseen, keskusteluissa nousi erinäisiä syitä, mm. voidaanko 
EM-kisaa pelata ylipäätään ja onko EM-kisojen arvoista, jos ympärillä pelataan 
SM-kisat. Liitto ei ole päättävässä roolissa, sillä SM-kisasopimuksissa 
kisajärjestäjälle annetaan vapaus ja vastuu kisojen järjestämisestä. Liiton kanta 
on suositteleva, että tärkeintä on saada kisat pelattua. Kysytään myös pitäisikö 
heidän olla yhteydessä IMO:on ja kysyä mielipidettä. Liitto ei suoranaisesti 
vastusta ehdotusta, mutta ideaalitilanteessa kisat pelattaisiin eri päivinä. Kaakon 
Sähly voi tehdä kuitenkin kuten parhaaksi näkevät. 

- Liittomölkky 2021  
Päivämääräksi on ilmoitettu 4.9.2021, HMS varannut Seurasaaresta kentän. 
Heti päivämäärän julkaisusta ilmoitettiin, että Korttelin alustava finaalipäivä on 
silloin. HMS:n mukaan kisakentän varaustilanne on vaikea, ja päivää katsottiin 
erinäisten kalentereiden mukaan jo alun perin. Kaikkeen ei voida varautua 
alustavien ja julkaisemattomien aikataulujen mukaan, joten pahimmassa 
tapauksessa tulee paljon päällekkäisyyksiä.  

 
7. Tactic 

- Sopimuspakat ja heittokapulat 2021 
Seurataan tilannetta, ei vastausta jälkitoimituksesta (50 kapulaa ainakin). 
Keskustelua heittokapuloiden laadusta ja painosta, Tacticilla ei ole 
mahdollisuutta punnita niitä eikä puun laatu ole koskaan täysin tasaista. 
Tärkeää on antaa palautetta Tacticille.  
Keskustelua myös oman mölkyn käyttämisestä jatkossa, laitetaan seuraavan 
kokouksen asialistalle. 

- Yhteistyösopimus 2022–2023 
 

8. Inventaario / varastotilanne 
- Päivitetty varastotilanne 116 pakkaa ja melkein 100 kapulaa (Tili tarkistaa). 
- Pyynnöt 

o 12kpl Mölkkyjä, Veto ry Tampere – OK myydään. 
o 10kpl Mölkky-settejä, Eläkeliitto – OK myydään. 

- Pakka-anomukset 
o Kaakon Sähly -07 ry, SM-Singeli 25 pakkaa + SM-Duppeli 25 pakkaa  

 Myönnetty 16 settiä per kisa, lisää voi ostaa. 
 

9. Yhteistyöpyynnöt 
- Eläkeliitto avustus-anomus Mölkky-kisaan 28.7.2021 

o Mölkky-setit + tuotepalkinnot 
o Apua pelijärjestelmään 
o Harold’s Softhouse (pyytää noin 200 €) 

 
10. IMO 



- IMOn säännöt (yhdistys), kansainväliset Mölkky-säännöt, turnausjärjestäjien ja 
Nations Cupin vihkoset + suomennokset kesken 
Sihteeri julkaisee nettisivuille ja palataan sitten asiaan. 

 
11.  Muut esille tulevat asiat 

- Kaaviot SM-kisoihin  
Palataan asiaan, kun voidaan tavata livenä.  

- SM-Singeli miehet / naiset 
Keskustelua konventissa, jonka pohjalta tämän vuoden aikana hallitus jatkaa 
keskustelua ja tekee jonkun ratkaisun asiaan. 

- Mölkkyliiton historiikki / arkisto 
Jatketaan keskustelua mitä toimenpiteitä asialle tehdään. 

- Liiton nettisivujen päivitys 
Milla päivittää. 
 

12.  Seuraava kokous 
Tiistaina 21.6.2021 klo 18:00 Teams-etäyhteydellä. 
 

13. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:44. 

 
 
 KOKOUKSEN PUOLESTA 
 
 
 
 
 
 Timo Kari     Milla Leppänen 
 puheenjohtaja    Sihteeri 


