
Suomen Mölkkyliitto ry 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 7/2019 
 
 
Aika:  perjantai 13.9.2019 klo 17:00 
Paikka: Kisapuisto, Lahti 
 
Läsnä: Milla Leppänen 
  Teppo Muhonen 

Jaana Mälkönen 
  Juha-Pekka Mälkönen 
  Tony Nyberg 

Petteri Rajanummi 
Esa Koponen 
Harry Asp 

 
1. Kokouksen avaus 

Petteri Rajanummi avasi kokouksen klo 17:00.  
Ennen kokousta suunnittelupalaveri Heidi Freundlichin kanssa SELL Student Games 
2020 kisoista, muistiinpanot asiakohdassa 7. 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Työjärjestys 

Työjärjestys hyväksyttiin. 
 

4. Edellisen kokouksen 6/2019 pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksyttiin pöytäkirja. Pöytäkirja ollut sähköisesti nähtävillä ja kommentoitavana. 
 

5. Talous 
- Saapuneet laskut 

Liittomölkyn eväät 400€ - KKS laskuttanut, lasku liiton sähköpostissa 
Liittomölkyn hallituksen ruokailu – odotetaan Haltiasta laskua Jaana Mälkönen, 
Petteri Rajanummi, Teppo Muhonen x 18€ + Millalta kuitti 14€ 
Liittomölkyn bussi - 595,20€ maksettu 
Liittomölkyn kenttä 225€, odotetaan laskua 
Samalla keskusteltu Liittomölkyn järjestelyistä ja sujumisesta. Kisa meni sujuvasti, 
järjestelyt toimivat Karakallioseuran puolelta hyvin, paikka oli hyvä, palaute hyvää. 

- Myydyt tuotteet 
Liittomölkyssä myyty 1 x mölkkysetti á 25€, 5 x tupamölkky á 12€, 17 x heittokapula 
á 3€ = 136€ tilitetty liiton tilille 
Köyliöön myydään 15 mölkkysettiä ja 5 tupamölkkyä, hinta 300€, laskutetaan 

- Laskutetaan Tacticilta vuosien 2018 ja 2019 tukisumma 200€ / vuosi 
- Liittomölkyn bussikyytiläiset 15€/hlö laskutetaan 

 
6. Inventaario / varastotilanne 

- Päivitetty varastolista  
Paremmin pysynyt päivitettynä, kun varastolla on lista, mitä haetaan ym. 



- Pakka-anomuksia ei ole 
 
7. Yhteistyöpyynnöt 

- LAMK, kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma 15.-17.5.2020 
Heidi Freundlich uusi yhteyshenkilö SELL Student Games kisoista. Kansainvälisiä 
opiskelijoita mukana 1200, lajeja noin 15. Mölkky olisi paikallisena lajina perjantaina 
15.5.2020 Kisapuiston pihalla (Heidi tarkistaa pesiskentän saatavuuden). Keskuste-
lua realistisesta osallistujamäärästä, joukkuemäärästä, pelisysteemistä, aikataulusta, 
tuomaroinnista ym. Heidi on yhteydessä Tacticiin peliseteistä. 
Pelimuoto trippeli, peliaikaa 6-8 tuntia. Riippuen tilasta voidaan joutua rajoittamaan 
joukkueiden määrää. 
Keväällä suunniteltiin, että Mölkkyliitto olisi mukana vain asiantuntijaroolissa ja kou-
luttaisi lajin tuomaroinnin opiskelijaryhmälle, joka vastaisi kisojen järjestelyistä. Heidi 
selvittää riittävän määrän opiskelijoita, mutta varaudutaan kysymään liiton jäsenseu-
roilta mölkky-ihmisiä avuksi peleihin ja kisatoimistoon. 
Lajin yksityiskohdat halutaan selville ajoissa, ilmoittautuminen alkaa tammikuussa ja 
päättyy kuukautta ennen tapahtumaa. 
Opiskelijoita koulutettaisiin alkukeväästä, huhti-toukokuun aikana. Jaetaan tutorial-
videoita Heidille etukäteen. Jatkosta sovitaan sähköpostitse. 

 
8. IMO 

- MM-kisat ja kansainvälinen kokous 16.-18.8.2019 
Kansainvälisen kokouksen asiat käyty läpi; uusi hallitus ja 2020 kisat. 

- IMO uutiskirje elokuu 2019 
Kuukausittainen uutiskirje jaetaan jäsenseuroille ja laitetaan nettisivuille. 

- Sääntöjen suomennos 
Työn alla. 

  
9. Muut esille tulevat asiat 

- SM-Neluri 2020 haku auki 
Kuulemma hakemuksia olisi tulossa, hakuaika lokakuun loppuun asti. 

- Facebook-arvonta 400 tykkääjän ylittämisestä 
Arvottu kaksi tuotepalkintojen voittajaa: Jannika Hämäläinen ja Matti Liikanen 

- Keskustelua; säästetään Liittomölkyn ylimääräiset osallistumispalkinnot ja teetetään 
Aatelisten tauluun loput nimilaatat. Petteri selvittelee Tacticin kanssa saadaanko 
maajoukkuepalkintoja, mahdollisesti viirejä sekä suunnitellaan lajimerkkiä.  

- Syyskonventti ja mölkkygaala 23.11.2019 
Lahden Työn Paikka, Kiveriö 
Konventti klo 15:00 ja Gaala klo 17:00. 
Esa selvittää ruokamahdollisuutta talon puolesta, Teppo suunnitellut pelin ”mölkyn 
upotus”. Kysytään Köyliötä kertomaan seuran perustamisesta/historiasta. 
Gaalassa palkittavat: 
Vuoden miespelaaja: Ilkka Horttanainen 
Vuoden naispelaaja: Reet Kolkkanen 
Vuoden jäsenseura: Mahlun mölkkääjät 
Vuoden yllättäjä: Lasvel 
Vuoden menestys: Woodi 
Hall of Fame: Asko Lallukka (pinssi nro 19), Hannu Penkari (pinssi nro 20) 
Lisäksi kysytään jäsenistöltä omia seura-aktiiveja sekä esityksiä Hall of Fameen 
gaalassa palkittavaksi, ehdotukset liitolle 15.10.2019 mennessä. 
Tacticilta lahjat palkittaville. 
Hallituksesta on erovuorossa Milla Leppänen, Esa Koponen, Jaana Mälkönen ja 
Juhis Mälkönen, keskustelua hallituspaikoista. Konventin kutsussa taas 



kannustetaan jäsenseurojen edustajia mukaan hallitukseen. 
- Maajoukkue-treenit Harry hoitaa. 
- Liiton nettisivujen päivitys 

o Gaalan palkitut 2018 
o IMO uutiskirje 
o Gaala ja syyskonventti päivämäärä, aika, paikka (kutsut tulossa)  

- Tactic sopimus vuosille 2020-2021 
Hallitus keskusteli edellisen sopimuksen pohjalta ehdotusta uudeksi sopimukseksi. 
Liitolle: 
200kpl mölkkysettiä / vuosi + 200kpl mölkkyä / vuosi 
Kortteliliigalle:  
50kpl mölkkysettiä / vuosi + 50kpl mölkkyä / vuosi 
Ei tarvetta mainita Junior, Tupa, Tasku-Mölkkyjä tai Salpausselän kisoja tai 
Mölkkyjen Mölkkyä. 
Lisätään sopimukseen Gaalan palkinnot. 
Tony ja Petteri kirjoittavat uuden sopimusehdotuksen puhtaaksi ja sopivat Tacticin 
kanssa tapaamisen neuvottelua varten. 

- Hallituksen pikkujoulut 21.12.2019 klo 17:00 alkaen Lahdessa, mietitään 
ruokapaikkaa ja mahdollisesti keilausta. 

 
10.  Seuraava kokous  

Seuraava kokous 8.11.2019 klo 17:00. Milla on estynyt. 
 

11.  Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Petteri Rajanummi     Milla Leppänen    
 puheenjohtaja     sihteeri 


