
Suomen Mölkkyliitto ry 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 6/2021 
 
Aika:  sunnuntai 20.6.2021 klo 18:00 
Paikka: Teams-etäyhteys 
Läsnä: Timo Kari Puheenjohtaja 
  Milla Leppänen 

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

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:03. 
 

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

 
3. Työjärjestys 

 
4. Edellisen kokouksen 5/2021 pöytäkirjan hyväksyminen 

Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 5/2021 pöytäkirja. 
Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin. 

 
5. Talous 

- Saapuneet laskut 
Taloudenhoitajalta tilannepäivitys, ei avoimia laskuja. Veto ry:ltä on laskutettu 
ostetut heittokapulat eräpäivällä 30.6. 

- Käyntikortit 
Puheenjohtaja on tilannut 500kpl käyntikortteja. 

 
6. Jäsenasiat 

- Kannatusjäsenyys 
o kannatusjäsenhakemus 

Mölkkyliiton säännöissä on mahdollistettu kannatusjäsenyys jokin vuosi 
sitten, mutta kannatusjäsenyydestä ei ole tarkemmin sovittu ehtoja tai 
markkinoitu aktiivisesti. Esimerkiksi kannatusjäsenyyden jäsenmaksu on 
mölkkykonventin päätettävä asia. Viedään asia konventin keskusteluun ja 
päätettäväksi, ja viestitään kannatusjäsenyyttä hakeneelle henkilölle, että 
palaamme asiaan syksyllä. 

 
7. Tulevat tapahtumat 

- SM-kisat 
o SM-Neluri (Mahlun Mölkkääjät) 3.7.2021, puhe TILI 
o SM-Trippeli (MK Lahti) 10.7.2021, puhe AARRE 
o SM-Singeli (Kaakon Sähly) 16.-17.7.2021, puhe TIMO 
o SM-Duppeli (Kaakon Sähly) 18.7.2021, puhe TIMO 

Todettu puhevastuut ja muistutettu järjestävän seuran lahjasta, palkinnoista, 
mitaleista ja mölkkysettien toimituksesta. 



- Liittomölkky (Helsingin Mölkkyseura HMS) 4.9.2021, puhe HARRY 
Ilmoittautumiset laitetaan käyntiin, Milla lähettää kutsun jäsenseuroille. 
Keskustelua kuka hoitaa palkinnot (sijat 1-4), osallistumislahjat (kaikille), liiton 
tarjoamat eväät + mahdollinen ruokailu. Tili kysyy Haroldia sähköisen 
kirjanpidon pitämiseen, Jukka ja Antti tutkii palkinnot ja eväät. 
 

8. Tactic 
- Sopimuspakat ja heittokapulat 2021 
- Yhteistyösopimus 2022–2023 

60 pakkaa ja 60 kapulaa tuli, puheenjohtaja on yhteydessä sopimuksesta. 
 

9. Inventaario / varastotilanne 
- Päivitetty varastotilanne OK 

 
10. Yhteistyöpyynnöt 

- Eläkeliitto avustus-anomus Mölkky-kisaan 28.7.2021, Jurva 
o Ostavat 10 kpl Mölkky-settejä, lisäksi luvattu tuotepalkintoja. Harold 

lupautunut pyörittämään kirjanpidon, pääsisikö joku liiton edustaja myös 
paikalle, ei vielä tietoa. Odotamme lisätietoa osallistujamäärästä ym. 

 
11. IMO 

- MM-kisat 2021 peruttu 
- EM- ja MM-kisojen 2022–2023 haku auki 

Jäsenseuroille ilmoitettu hakemukset 11.7. mennessä, IMO:lle hakemukset 
viimeistään 20.7. mennessä. 

- Vuosikokous mahdollisesti elokuussa 
 

12.  Muut esille tulevat asiat 
- Kaaviot SM-kisoihin  

Palataan asiaan, kun voidaan tavata livenä, esitys konventille. 
- SM-Singeli miehet / naiset 

Tämän vuoden aikana hallitus jatkaa keskustelua ja tekee ratkaisun asiaan. 
- Mölkkyliiton historiikki / arkisto 

Jatketaan keskustelua mitä toimenpiteitä asialle tehdään. 
- Liiton nettisivujen päivitys ok 
- SM-Trippelin joryyn liitosta Timo Kari. Keskustelua pelin kulusta, järjestäjä 

päättää ohjeistuksen pelaajille pelikentän kirjanpidosta ja nosto-vastuusta. 
- Keskustelua pelataanko EM-kisojen yhteydessä Nations Cup, kysytään IMO:lta. 

 
13.  Seuraava kokous 

Tiistaina 4.8.2021 klo 18:00 Teams-etäyhteydellä. 
 

14. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:03. 

 
 
 KOKOUKSEN PUOLESTA 
 
 
 
 
 Timo Kari     Milla Leppänen 
 puheenjohtaja    Sihteeri 


