
Suomen Mölkkyliitto ry 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 6/2019 
 
Aika: perjantai 9.8.2019 klo 17.00 
Paikka: Kahvila Kispi, Kariniemenkatu 21, Lahti 
Läsnä:  
Teppo Muhonen 
Jaana Mälkönen 
Juha-Pekka Mälkönen 
Tony Nyberg 
Petteri Rajanummi 
Timo Kemppi 
 

1. Kokouksen avaus 
Petteri Rajanummi avasi kokouksen klo 17.00. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 

3. Työjärjestys 
Lisättiin työjärjestyksen kohtaan 8. IMOlle käsiteltäväksi vietäviä asoita. 

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttin kokouksen 5/2019 pöytäkirja, joka on ollut sähköisesti nähtävillä hallituksen 
jäsenillä ja kommentoitavissa. 

 
5. Talous 

Liiton tilillä varoja 6255,55 €. 
Menopuolella Kortteliliigan 50-vuotislahjan hankinta. 
Tuloja tullut SM-Trippelin sopimusmaksusta. Lisäksi myyntiä tapahtunut mölkkypakkojen 
tilauksesta sekä myynnistä pienesti tapahtumien yhteydessä. SM-Nelurin sopimusmaksun 
laskutus on toteutumassa.  

 
6. Inventaario/varastotilanne 

Käytiin läpi varastotilanne. Liitolla on varastossa pelejä ja lahjoja jaettavaksi jäsenjärjestöille 
esim. turnauspalkinnoiksi. Tactic Oy on luvannut näitä liitolle toimittaa lisää tarvittaessa. 

 
7. Yhteistyöpyynnöt 

Lahden Ammattikorkeakoulu (LAMK) on järjestämässä kansainvälistä 
opiskelijaurheilutapahtumaa 15.-17.5.2020 Lahdessa. Olemme alustavasti lupautuneet 



kouluttamaan LAMK:n hankkimia toimitsijoita tapahtumaan. Odotamme yhteydenottoa 
tapahtumakoordinaattorilta asiassa. Liitto ei ole sitoutunut edustajiin paikan päällä 
tapahtuman aikana. 

 
8. I.M.O. 

8.1 MM- ja EM-kisojen haku 
Kävimme läpi hakuprosessia. Liitto sai kaksi hakemusta MM-kisojen järjestämiseksi vuonna 
2020, joista toinen oli Hollolasta ja toinen Hyvinkäältä. Hallitus kokoontui erikseen 
sähköpostitse päättämään, kumpi hakemuksista lähetetään edelleen I.M.O:oon. Mölkkyliitto 
on lähettänyt I.M.O:n hallitukselle käsiteltäväksi Fipa ry:n hakemuksen MM-kisoista vuodelle 
2020. Liitolle ei tullut hakemuksia EM-kisojen järjestämiseksi. 
8.2 Kansainvälinen kokous 16.8.2019 
Mölkkyliiton edustajana kokouksessa toimii Milla Leppänen. 
8.3 I.M.O:n hallituksen kokoukselle vietävät asiat 
Asia koskien MM- ja EM-turnausten kiertopalkintoja. Perinteisesti kiertopalkinnon haltijalta on 
odotettu oma-aloitteisuutta palkinnon toimittamiseksi seuraavaan turnaukseen. Nyt 
Mölkkyliitolle tuli eteen tilanne, jossa voittaja jätti kiertopalkinnon toimittamisen Mölkkyliiton 
tehtäväksi. Esitämme, että kiertopalkintoa koskevista velvoitteista käydään I.M.O:n 
kokouksessa keskustelua. Mölkkyliitto toivoo, että I.M.O:n turnaussäännöissä tulevaisuudessa 
määriteltäisiin MM- ja EM-kiertopalkintoja koskevista velvoitteista. 
8.4 Suomen edustusjoukkue MM-turnauksen maiden välisessä kisassa 
Päätettiin, että MM-turnauksen perinteisessä maiden edustusjoukkueiden välisessä kisassa 
Suomea edustavat tänä vuonna Jake Ropponen, Timo Kemppi, Harry Asp ja Joni Eväkoski. 
Perusteluna vakuuttava ja kestävä menestyminen tämän vuoden aiemmissa arvokisoissa. 

 
9. Muut esille tulevat asiat 

9.1 Facebook-sivun tykkääjien palkitseminen 
Mölkkyliitto palkitsee Facebook-sivunsa tykkääjiä. Sovimme, että kun 400 tykkääjää täyttyy, 
arvomme kaksi tykkääjää, jotka huomioidaan Tacticin tuotteilla. 
9.2 Liittomölkky 7.9.2019 
Ilmoittautuminen 29.8. mennessä. Yhteiskuljetus Lahdesta Nuuksioon toteutuu. 
Osallistumispalkinnoista on jo tehty tilaussopimus. Karakallio-Seura ry vastaa järjestelyistä 
paikan päällä. 
9.3 Syyskonventti ja Gaala 23.11.2019 
Konventti ja Gaala on varattu toteutumaan Lahden Paikka Oy:n tiloissa, osoitteessa 
Kiveriönkatu 34, Lahti. Suunniteltiin Gaalan ohjelmaa. Seuraavassa hallituksen kokouksessa 
määritellään Gaalassa palkittavien kategoriat. Palkittavat äänestetään hallituksen kokoukseen 
tulleiden ehdotusten pohjalta. Liitto odottaa myös jäsenjärjestöiltä omia ehdotuksia 
palkittaviksi. 
9.4 Liiton nettisivujen päivitys 
Liittomölkystä oli toivottu lisätietoa liiton sivuille. 
 
 
 



9.5 Sopimus Tactic Oy:n kanssa 
Sopimuksen voimassaolo on päättymässä tänä vuonna. On neuvoteltava uusi sopimus. 
Puheenjohtaja lähettää nykyisen sopimuksen hallituksen jäsenille. Käymme sen pohjalta 
keskustelun ja muotoilemme Tacticille esitettäväksi ehdotuksen uudeksi sopimukseksi. 
9.6 Suomi-Viro -maaottelun palkinnot 
Ilmeisesti Tacticilta olisi saatavilla otteluun palkinnot. Päätimme myös tiedustella, osallistuisiko 
Tactic Oy tapahtuman järjestämisen kustannuksiin jollain osuudella. 
9.7 Porin mölkkyseura hakee jäsenyyttä 
Hyväksyttiin Porin mölkkyseuran jäsenhakemus. Todettiin vielä, että jos jäsenmaksu 
suoritetaan hyvissä ajoin, ennättää Porin mölkkyseura myös ilmoittautua mukaan 
Liittomölkkyyn.  

 
10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään perjantaina 13.9. klo 17 alkaen Lahden Kisapuistossa (Kahvila Kispi, 
Kariniemenkatu 21). 

 
11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petteri Rajanummi   Tony Nyberg 
Puheenjohtaja   kokouksen sihteeri 


