Suomen Mölkkyliitto ry
PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 7/2021
Aika:
Paikka:
Läsnä:

maanantai 12.7.2021 klo 19:30
Teams-etäyhteys
Antti Hautapakka, varapuheenjohtaja
Milla Leppänen
Harry Asp
Timo Kemppi
Tony Nyberg läsnäolo- ja puheoikeudella

1. Kokouksen avaus klo 19:36
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus OK
3. Reklamaatio epäasiallisesta käyttäytymisestä SM-Trippelissä 10.7.2021
Mölkkyliitto on saanut sunnuntai-iltana (11.7.2021) reklamaation epäasiallisesta
käyttäytymisestä SM-Trippelissä 10.7.2021. Pelien jälkeen osallistujat ovat onnitelleet
voittajia, jolloin voittajajoukkueen pelaajat ovat osoittaneet epäasiallista käytöstä
käsimerkein ja rumalla kielellä.
Tällä hetkellä ei ole tietoa, onko muita ollut tilanteessa. Kisajärjestäjä ei ole saanut
mitään tietoa ko. tilanteesta tapahtumahetkellä. Paikalla olleet liiton hallituksen
edustajat eivät ole huomanneet tai saaneet tietoonsa mitään epäasialliseen
käytökseen viittaavaa, finaalipelien ja palkintojen jaon aikana sekä jälkeen ei ole
ilmennyt häiriökäyttäytymistä.
Reklamaatiossa kuvattu tilannekuvaus on myös hieman epäselvä, esimerkiksi missä
vaiheessa tarkalleen ottaen tilanne on tapahtunut, onko tapahtunut esim. matkalla
kisapaikalta pois. Tässä kohtaa on oleellista pohtia, missä menee häiriötilanteisiin
puuttumisen raja sekä kisajärjestäjän tai liiton vastuu mahdollisten menettelytapojen
osalta, erityisesti jos tilanne on tapahtunut varsinaisen turnauksen ulkopuolella.
Päätettiin kysyä tarkentavia kysymyksiä palautteenantajalta, kuten onko muita ollut
paikalla sekä missä ja milloin tarkalleen ottaen tilanne on tapahtunut. Lisäksi kysytään
toivovatko he vastapuolelle jotain seuraamuksia.
Päätettiin kysyä myös lausunto asianomaisilta, eli voittajajoukkueen pelaajilta, joihin
reklamaatio kohdistuu.
Jos selviää, että paikalla on ollut muita, pyydetään myös heidän lausuntonsa.
Lausunnot pyydetään 31.7.2021 mennessä, Milla laittaa.
Asia on herättänyt suurta keskustelua hallituksen sisällä. Reklamaation perusteella
asianomaisille vaaditaan pitkää pelikieltoa, johon hallitus ei suhtaudu yksimielisesti.
Lähtökohtaisesti epäasiallinen käytös on otettava vakavasti ja jatkoselvittelyyn sekä
mahdollisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä.
Mutta Mölkkyliitolla ei ole hyväksyttyä säännöstöä eikä sanktiomenetelmiä
epäasiallisen käytökseen puuttumiseen tai varoitusten ja rangaistuksien jakamiseen.
Täten liitto ei voi vedota mihinkään vahvistettuun menettelytapaan reklamaation osalta,
koska sellaista ei ole olemassa. Asianomaiset ovat kuulemma saaneet varoituksia
vuosien ajan käytöksestään, mutta liitolla ei ole virallista tietoa tai näyttöä tästä.

Aikaisempina vuosina on käyty keskusteluja ja joiltakin seuroilta on tullut asiasta
esityksiä, mutta menettelytapoja ei ole virallisesti tehty. Toistaiseksi ainoat ohjeet
löytyvät kisajärjestäjien SM-kisasopimuksesta, joka ei määrittele tarkempia
menettelytapoja. IMO:n kansainvälisten kisojen ohjekirjasta löytyy menettelytapoja
kentällä pelien aikana tapahtuviin tilanteisiin.
Tätä on syytä pohtia tulevaa syyskonventtia varten ja tehdä esitys sääntöjen ja
menettelytapojen käyttöönotosta. Laitetaan seuraavan kokouksen asialistalle.
Keskustelua käytiin myös alkoholin käytöstä ja mahdollisista rajoituksista
promillerajaan tai alkoholin myyntiin SM-kisoissa.
Hallitus jatkoi vielä keskustelua hallituksen sisäisistä ristiriidoista ja reklamaation myötä
tapahtuneen tilanteen kärjistymisestä. Hallitus ei päässyt yksimielisyyteen reklamaation
menettelytavoista, johon osa hallituksen jäsenistä ei suhtautunut hyvin. Tilanne
hallituksen kokoonpanon osalta on vielä epävarma, mutta tarvittaessa valmistaudutaan
ylimääräisen konventin järjestämiseen mahdollisesti uuden puheenjohtajan ja
kokonaan uuden hallituksen valitsemiseksi. Seurataan tilannetta ja kokoonnutaan
mahdollisesti jo ke 21.7. päättämään jatkosta.
4. Kokouksen päättäminen klo 20:36.
KOKOUKSEN PUOLESTA

Antti Hautapakka
puheenjohtaja

Milla Leppänen
Sihteeri

