
Suomen Mölkkyliitto ry 
 

PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 8/2021 
 

 
Aika:  keskiviikko 11.8.2021 klo 18:00 
Paikka: Teams-etäyhteys 
Läsnä: Timo Kari, puheenjohtaja 

Antti Hautapakka 
  Milla Leppänen 

Harry Asp 
Timo Kemppi 
Jukka Hämäläinen 
Tony Nyberg läsnäolo- ja puheoikeudella 

 
1. Kokouksen avaus klo 18:05 

 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

3. Työjärjestys 
OK. 

 
4. Edellisten kokousten 6/2021 ja 7/2021 pöytäkirjojen hyväksyminen 

Pöytäkirja on ollut sähköisesti jaossa. Hyväksyttiin kokousten 6/2021 ja 7/2021 
pöytäkirjat. Allekirjoitukset hoidetaan myöhemmin. 

 
5. Reklamaatio epäasiallisesta käyttäytymisestä SM-Trippelissä 10.7.2021 

Lisätietoja on pyydetty reklamaation antajalta. Lausuntoja pyydetty asianomaisilta, 
sekä parilta sivulliselta. Tilanteeseen ei löydy todistajia, joten on siis erittäin vaikeaa 
päästä jatkotoimenpiteistä päätökseen, koska tilannetta ei ole nähnyt kukaan, keneltä 
olemme asiasta tiedustelleet eikä asianomaiset tapahtumaa edes tunnista. 
Lausunnoissa on jonkin verran epämääräisyyttä ja epäloogisuutta, molempien 
osapuolten osalta on todennäköisesti tapahtunut jonkinlaista epäasiallista käytöstä 
päivän mittaan. Mutta edelleen tätä on vaikea todentaa käytännössä. Alkoholilla on 
ollut osuutta asiaan, joten pienenkin tilanteen kärjistyminen suuremmaksi ja mielipaha 
on erittäin todennäköistä.  
Hallitus tarkastelee liiton sääntöjä ja ottaa käsittelyyn kisajärjestäjille suunnatut ohjeet 
sekä alkoholin käytön ja epäasiallisen käyttäytymisen menettelyohjeet. 
Asia on loppuun käsitelty ja vastine lähetetään asianomaisille: asiaa on käsitelty 
hallituksen kokouksissa, ja tiedusteluita on tehty. Puheenjohtaja puhuttelee 
epäasiallista käytöstä esittäneitä pelaajia suullisesti myös. Korostetaan, että 
edellytetään kaikilta osallistuvilta pelaajilta asianmukaista käytöstä SM-kisoissa. 

 
6. Hallituksen kokoonpano 

Hallituksessa nousi erimielisyyksiä mm. reklamaation käsittelystä, eikä tilanteesta 
päästy yksimielisyyteen. Hallituksen sisäisessä viestinnässä käytettiin asiatonta 
käyttäytymistä ja kieltä, joka ei kuulu yhdistys- tai hallitustoimintaan.  
Tilanteen kärjistymisestä johtuen Aarre Salmensuo on päättänyt erota Mölkkyliiton 
hallituksen jäsenyydestä. Asia on loppuun käsitelty, eikä toistaiseksi aiheita 
toimenpiteitä, varajäsen korvaa seuraavaan konventtiin saakka. 



Reklamaation käsittelyn erimielisyyksistä ja tilanteen kärjistymisestä johtuen myös 
puheenjohtaja lähti keskustelematta hetkellisesti hallitustyöskentelystä pois, joka 
aiheutti epäselvyyttä hallituksen kokoonpanosta ja jatkosta. Loput hallituksesta 
keskusteli mm. 12.7. kokouksessa mahdollisista toimenpiteistä, jos uusi puheenjohtaja 
tai hallitus täytyy valita. Tarvittaessa valinnat tekee ylimääräinen konventti, jos 
todetaan, että puheenjohtaja ja hallitus eivät nauti luottamusta. 
Hallitus kävi läpi kattavan keskustelun ja selvittelyn tilanteesta ja päätti, ettei uutta 
konventtia tarvitse järjestää. Puheenjohtaja ja nykyinen hallitus jatkavat edelleen. 

 
7. Talous 

- Saapuneet laskut 
Ei ole, odotellaan olympiakomitean jäsenyyden vahvistamista 

- Edustusvaatteet postitettu Outille yht. 11,90 € 
- Veto ry maksanut 10 heittokapulaa + postikulut yht. 43,80 € 
- Tilitetty 4 heittokapulaa, yht. 12 € 
- Köyliöön myyty 30 heittokapulaa, maksu yht. 90 € tullut 
- Eläkeliiton kisaan Jurvaan myyty 10 settiä, lasku lähetetty 
- SM-kisojen lisenssimaksut ja mitalit laskutettu jäsenseuroilta, rahaa tullut ok 
- Ilmoitusasia: Tony lopettaa rahastonhoitajan tehtävät tämän tilikauden jälkeen. 

 
8. Tulevat tapahtumat 

- LiittoMölkky 4.9.2021, Helsinki 
HMS:ltä saatu fasiliteeteista infoa: kyykkäkenttä, jonka ympärillä on 
puistonpenkkejä. Sähkötolppa 50–100 m päässä. Lähin WC on 200 m päässä. 
Kentän läheisyydessä on grillipaikka, jossa voi nauttia omia eväitä. Saaressa on 
ravintola, jossa tarjolla lounasta joka päivä. Tulospalvelulle on luvassa sähkö, 
telttakatos, pöytä ja tuoli. Keskustelua parkkipaikoista, Seurasaaren oma aika pieni 
+ katuvarsi-mahdollisuus. 
Kutsut lähetetty, ilmoittautumiset 25.8.2021 mennessä, tällä hetkellä 1 
ilmoittautuminen.  
Palkinnot Antti hoitaa Turun palkintokeskuksesta + osallistumislahjat yht. noin 300€. 
Eväät on Jukalla tiedustelussa, ja ruokailumahdollisuus ravintolassa omatoimisesti. 
Pelisysteemi, kirjanpito tulee Haroldilta sähköisesti, kustannus 120 € matkat + 
kirjanpito. Harold tuo myös kirjanpitovälineet.  
HMS:ltä saadaan pelisetit, muiden tavaroiden tuontiin tarvitsee huoltoajokyltin 
alueelle, sekä oltava varovainen. 
AVI ei ole antanut uusia rajoituksia ulkotilaisuuksiin, mutta poikkeustilanteen takia 
tapahtumia on jo peruttu. Seurataan tilannetta ja katsotaan ilmoittautumisen jälkeen 
montako joukkuetta tulossa ja mikäli rajoituksia on annettu. 

- Syyskonventti 27.11.2021 livenä vai etänä, päätetään myöhemmin. 
- MölkkyGaala 27.11.2021 livenä vai etänä, päätetään myöhemmin. 

Osallistujamäärä on kovin rajattu, josta jäsenseurat eivät ole tykänneet, otetaan 
mietintään, miten saadaan enemmän osallistujia mukaan. Paikka avoin, kysytäänkö 
jäsenseuroilta ideoita. 

 
9. Tactic 

- Sopimuspakat ja heittokapulat 2021 ovat tulleet kaikki 
- Yhteistyösopimus 2022–2023 Sami Viljanen tekevät esityksen ja palaavat 

asiaan. 
 

10.  Inventaario / varastotilanne 
- Päivitetty varastotilanne 

Tuotepalkintoja riittää LiittoMölkkyyn, mutta sitten loppu.  



Pakkoja on vielä noin 80, joista 25 on Kortteliliigan. 
 

11.  IMO 
- EM- ja MM-kisojen 2022–2023 haku päättynyt, ei hakemuksia Suomesta. 
- Vuosikokous 21.8.2021 klo 13:00, katsotaan kuka pääsee osallistumaan. 

 
12.  Keskusteltavia asioita 

- oman mölkyn käyttö jatkossa 
- SM-kisojen järjestäjän vastuut ja velvoitteet + liiton seuranta 
- SM-kisojen säännöt ja menettelytavat liittyen alkoholin käyttöön ja 

häiriökäyttäytymiseen 
- hallituksen kokouskäytännöt, sääntömuutoksena? 

 
Keskusteltavista asioista päästää eteenpäin parhaiten, kun joku hallituksesta 
valmistelisi esityksen hallituksen kokoukseen, jossa käytäisiin keskustelu ja 
lopulta päätetään esittää asia konventille hyväksyttäväksi. 
Antti+Milla valmistelee hallituksen kokouskäytännöt, Harry ottaa muut asiat. 

 
13.  Muut esille tulevat asiat 

- Mölkkyliitto 20 vuotta (rekisteröintiajankohta 20.3.2001)  
Perustaminen on ollut virallisesti joskus loppuvuodesta 2000, mutta rekisteröity 
Patentti-ja rekisterihallitukseen maaliskuussa 2001. Koska asia tuli nyt vasta 
esille, huomioidaan se jotenkin esimerkiksi gaalassa.  

- Kaaviot SM-kisoihin Antilla hoidossa. 
- SM-Singeli miehet / naiset, palataan myöhemmin. 
- Mölkkyliiton historiikki / arkisto, palataan myöhemmin. 
- Liiton nettisivujen päivitys on ok sihteerillä. 
- Seuraava kokous 25.8.2021 klo 18 liittyen LiittoMölkkyyn. 

 
14.  Kokouksen päättäminen klo 20:24. 

 
 
KOKOUKSEN PUOLESTA 
 
 
 
 
 Timo Kari     Milla Leppänen 
 puheenjohtaja    Sihteeri 
 


