
Suomen Mölkkyliitto ry 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 8/2020 
 
Aika:  maanantai 14.9.2020 klo 18:00 
Paikka: Teams-etäyhteys 
Läsnä: Petteri Rajanummi 
  Milla Leppänen 
  Tony Nyberg 
  Teppo Muhonen 

Harry Asp 
Timo Kemppi 
Aarre Salmensuo 

 
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:03. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin, että kokous saadaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. Työjärjestys 

Työjärjestys hyväksyttiin. 
 

4. Edellisen kokouksen 7/2020 pöytäkirjan hyväksyminen 
Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 7/2020 pöytäkirja. 
Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin. 

 
5. Talous 

- Tilin saldo 5.129,89 € (12.9.) 
- Liittomölkyn kulut 

o palkinnot 346,84 € 
o linja-auto 967,20 € (tuloja 510,00 €) 
o välipalat 170,00 € 
o kiertopalkinnon kaiverruslaatta 12,00 € - Milla 
o materiaalihankintoja 10,92 € - Petteri 
o koulun keittiövuokra ja Harold 60 € 
o 11 settiä annettu Kömölle kenttävuokran vastineeksi (á 20e) 

- Käteiskassan menot ja tilitykset 
o Liittomölkky toimitsijoiden ruokailu 70 € maksettu käteiskassasta 
o 31 € uusia myytyjä tuotteita 
o Petteri tulouttaa liiton tilille 65,08 € 

 
6. Inventaario / varastotilanne 

Heittopalikat käytännössä nollilla, Tacticilta ostettu erä ei vielä saapunut. 
Kisapakkoja huvennut SM-kisoihin, jäljellä noin 40 settiä vielä + varastossa vielä 
Korttelin noin 20 settiä 
Liittomölkyssä jaettu Tacticin oheistuotteita runsaasti ja niitä riittää myös Gaalaan. 
 

7. Menneet ja tulevat tapahtumat 
- Liittomölkky 5.9.2020 ja seuraava haku 



Tapahtuma sujui mainiosti, järjestelyt, kenttä, tilat ja ruoka hyvät. Yhteiskuljetuksen 
bussista hieman takkiin, mutta toiminnan tukemiseksi katetaan. Haroldin tulospalvelu 
toimi taas kerran hyvin. Seuraava haku Liittomölkystä laitetaan auki, hakemukset 
pyydetään liitolle 15.11. mennessä. 
- SM-kisojen haku  
Laitettu jäsenistölle ja odotetaan hakemuksia 14.10. mennessä. 
- MölkkyGaala 28.11.2020 
Jäsenistölle on ilmoitettu päivämäärä. Aikataulu ja paikka on sovittu, mietitään 
ohjelmaa. Jäsenseuran historiaa pyydetään kertomaan Karakallioseuralta (KKS). 
Valmistelua pitää tehdä vielä mm. henkilövalinnat ja toimintasuunnitelma ym konventtia 
varten, tiedotetaan aktiivisesti jäsenistöä, että hallituspaikkoja avautuu. 
Gaalaan hallitus nimeää palkittavat kategoriat (esim vuoden naispelaaja, vuoden 
jäsenseura ym). Jäsenseuroilta pyydetään esityksiä Hall of Fameen ja omat palkittavat 
seura-aktiivit, kaikki nimitykset liiton sähköpostiin 31.10. mennessä. 
- Maajoukkuekarsinta 
Energiahalli on kiinni syksyllä noin kuukauden remontin ajan. Pidetään nyt vaihtoehdot 
avoimena tämän vuoden osalta vielä, tai siirretään kevättalvelle. 
- SM-Duppeli Kotkassa 12.9.2020  

Kilpailu sujui perinteisesti ok. 
 

8. IMO 
- Vuosikokouksen pöytäkirja  

Löytyy osoitteesta: https://www.international-molkky.org/moms  
Hallitus käy läpi jäsenseuroille esitetyt asiat seuraavassa kokouksessa. 

- IMOn säännöt sekä vihkoset turnausjärjestäjille ja Nations Cupista 
Sihteeri tarkistaa jo tehdyt käännökset ja laittaa hallitukselle tiedoksi. Mahdollisia 
esityksiä sääntöihin mietitään. 

 
9. Seuraava kokous 

2.11.2020 klo 18:00. 
 

10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:16. 

 
 
 KOKOUKSEN PUOLESTA 
 
 
 
 
 
 Petteri Rajanummi    Milla Leppänen 
 puheenjohtaja    Sihteeri 

https://www.international-molkky.org/moms

