
Suomen Mölkkyliitto ry 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
Yleistä Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä harrastusta 

Mölkky-peliin sekä määrätietoinen toiminta sen tunnetuksi teke-
miseksi koko Suomessa. Lisäksi yhdistys johtaa ja valvoo SM-kil-
pailutoimintaa. 

 
 
Tavoite ja tulos: Liitto on johtava Mölkky-pelin asiantuntija ja tekee erillissopimuk-

set tahojen kanssa, jotka järjestävät SM-kisat ja muut kansalliset 
kilpailut. Liitto on avoin erilaisille yhteistyöpyynnöille.  

 
Toteutustapa: Ylläpidetään kisoista kilpailukalenteria, joka julkaistaan liiton netti-

sivuilla ja muissa tiedotuskanavissa (esim. Facebook) ja tuloste-
taan jaettaviksi kisojen yhteydessä.  
Tehdään Mölkkyliittoa tunnetuksi muissa verkostoissa ja yhteis-
työtahoilla. 

 
Toteuttaja: Hallitus  
 
 
Jäsenet Yhtenä liiton tehtävistä on saada mukaan toimintaan uusia suo-

malaisia kannatusjäseniä ja -seuroja. 
 
Tavoite ja tulos: Liitto kannustaa Mölkky-pelin harrastajia perustamaan paikallisia 

mölkkyseuroja. Pidetään yhteyttä jäseniin ja kerrotaan liittymisen 
eduista. Liiton jäsenet ovat etusijalla, kun esim. Mölkky-pakkoja 
jaetaan kilpailujen järjestäjille. Jatketaan yhteistyötä pelin valmis-
tajan Tactic Games Oy kanssa. 

  
Toteutustapa: Pyritään tuomaan esille Mölkkyliiton/kansallista kilpailukalenteria 

eri tapahtumissa. Lisäksi hallituksen edustaja tai edustajia olisi 
paikalla ainakin jokaisessa SM-kisassa kertomassa Mölkkyliitosta 
virallisena edustajana, pyritään edustamaan tarvittaessa myös 
muissakin turnauksissa. Järjestetään erityisiä ja houkuttelevia ta-
pahtumia vain jäsenille. 

  
 
Toteuttaja: Hallitus 
 
 
Tiedottaminen Mölkky-tietoa levitetään ahkerasti kaikilla mahdollisilla keinoilla. 

Tiedottamista hoitaa pääasiassa hallituksen lisäksi suomalaiset 
jäsenseurat sekä muiden maiden kansalliset liitot. Käytetään säh-
köpostia ja sosiaalista mediaa suorina tiedottamiskanavina. 

 
Tavoite ja tulos: Liitto pyrkii tekemään esitteen toiminnastaan ja levittää sitä.  

Liiton kotisivuja www.molkkyliitto.fi päivitetään pääosin suomeksi 
ja tarpeen mukaan englanniksi.  
Jäsentiedottaminen toteutetaan sähköpostilla ja Facebookissa. 



Tehdään ja toimitetaan jäsenille kilpailukalenteri ja puhutaan ta-
pahtumissa liiton toiminnasta. Liitto on myös aktiivisesti jäsenten 
ja muiden tahojen tavoitettavissa eri keinoin.  
Sosiaalisen median kanavia, Facebookin lisäksi, voidaan ottaa 
käyttöön tarpeen mukaan. 
 

Toteutustapa: Tactic Games Oy vastaa liiton kotisivujen päivitykseen liittyvistä 
kustannuksista. Hallitus vastaa sähköisistä jäsentiedotteista ja kil-
pailukalenteri pidetään ajan tasalla liiton virallisten sivujen kautta. 
Hallitus päivittää Facebook-sivua aktiivisesti reaaliajassa kisata-
pahtumista ja muista tärkeistä asioista.  

 
Toteuttaja:  Hallitus, jäsenjärjestöt ja muiden maiden kansalliset liitot 
 
 
Kilpailutoiminta Mölkkyliiton tärkeimpinä tehtävinä on kilpailutoiminnan laadun yl-

läpitäminen sekä laadun parantaminen. Vakiintunutta kilpailutoi-
mintaa ovat MM-kisat (silloin kun Suomessa), SM-Singeli, SM-
Duppeli, SM-Trippeli, SM-Neluri, SM-Tupamölkky sekä SM-halli-
turnaus. Kilpailutoimintaa ja jäsenjärjestöjä tulee tukea ja kilpailu-
järjestäjät tulee saada Mölkkyliiton jäseniksi, vaikka kisojen järjes-
täjät toimivatkin itsenäisesti. Liittomölkky on jo vakiintunut vuosit-
taiseksi seurojen yhteiseksi kisa- ja yhdessä tekemisen teemapäi-
väksi. Lisäksi pelaajia ympäri Suomea houkuttelee Lahden Kortte-
liliigan kesä- ja talvisarjat. Jäsenseurat järjestävät useita tilaisuuk-
sia vuoden aikana, joihin liitolta voi pyytää apua järjestelyihin 
(esim. pelikaaviot) tarvittaessa. 
 

 
Tavoite ja tulos: Solmitaan kilpailutoimintasopimukset eri järjestäjien kanssa. 

Kilpailuihin on mahdollista saada sähköinen tulospalvelu liiton yh-
teistyötahon kautta.  
Liitto selvittää myös erityisesti SM-kilpailuihin yhtenäistä ottelu-
korttia, joka olisi tulostettavissa liiton nettisivuilta. Mm. sähköinen 
tulospalvelu halukkaille kisajärjestäjille mahdollistaa valmiiksi tu-
lostetut ottelukortit. 

 
Toteutustapa: Alustava kilpailukalenteri vuonna 2021: 
 

SM-hallikisat  13.-14.2.2021, Kortteliliiga, Lahti 
EM-hallikisat  2021 
Maajoukkuekarsinta  keväällä 2021  
Akateemisten Mölkyn MM-kisat kevät 2021, Lex ry, Turku 
SM-Duppeli  29.5.2021, Kaakon Sähly-07, Kotka 
SM-Singeli   30.5.2021, Kaakon Sähly-07, Kotka 
SM-Trippeli   10.7.2021, MK Lahti ry, Asikkala 
EM-ulkokisat 2021 
SM-Neluri   3.7.2021, Mahlun Mölkkääjät ry, Mahlu 
MM-kisat   21.-22.8.2020, Fipa ry, Hyvinkää 
Liittomölkky  2021, Helsingin Mölkkyseura HMS ry 
SM-Tupamölkky  2021, Kortteliliiga, Lahti 
 

Toteuttaja:  Hallitus ja jäsenjärjestöt 



 
 
Koulutus 
 
Tavoite ja tulos:             Tarpeen mukaan voidaan järjestää Suomen sisäistä ja/tai kan-

sainvälistä koulutusta. 
Mölkyn, Tupamölkyn ja Taskumölkyn virallisia kilpailusääntöjä päi-
vitetään tarpeen mukaan. 

 Pyritään kehittämään toimitsija- ja tuomarikoulutus esim. SM-kiso-
jen yhteydessä.  Päivitetään ohjeistusta sääntömuutoksista, joita 
voidaan käyttää apuna kisoja järjestettäessä. Valmiita kisakaavi-
oita ja ottelupöytäkirjoja voidaan toteuttaa materiaalipankkina esi-
merkiksi nettisivuilla. 

 
Toteuttaja: Hallitus  
 
 
Kansainvälinen toiminta 

 
Aktiivinen toiminta eri kansallisten liittojen kanssa sekä Kansain-
välisen Liiton (IMO) kanssa. 
Jo perinteiseksi muodostunut Suomi-Viro maaottelu pelataan 
myös vuonna 2021. 
MM-kisojen yhteydessä jatketaan kaikkien maiden yhteisen maa-
ottelun järjestämistä, uusia maita pyritään saamaan kilpailuun mu-
kaan. 

 
Tavoite ja tulos: Saada lisää kansallisia liittoja aktiivisesti mukaan toimintaan. 
 
Toteutustapa: Tiedottamisessa hyödynnetään sähköpostia ja sosiaalista mediaa. 

Käydään tutustumassa mahdollisuuksien mukaan kilpailutoimin-
taan ulkomailla, yhteistyössä Mölkkylähettilään kanssa. 

 
Toteuttaja:  Hallitus, Mölkkylähettiläs ja kansalliset liitot 
 
 
Palkitseminen  Mölkky Hall of Fame 
 

Hall of Famen perustan muodostavat aiemmin kunnianimetyt Vuo-
den Mölkysti (v. 1999 – 2018) ja Mölkkärien Aateli (v. 2006 – 
2017). 
Mölkkyliiton hallitus voi, niin halutessaan tai jäsenseurojen ehdo-
tuksesta, nostaa Hall of Fameen yksilöitä, jotka ovat pitkäaikai-
sesti ja ansioituneesti toimineet Mölkky-pelin parissa.  
Hall of Fameen nostetut julkistetaan Mölkkygaalassa ja kunnia-
merkkinä on hopeanvärinen mölkkykeila –rintamerkki. 
 
Mölkkygaalassa palkittavat henkilöt 
 
Vuosittain palkitaan Mölkkygaalassa ansioituneita henkilöitä vaih-
televin kategorioin, esim. vuoden naispelaaja, vuoden miespe-
laaja, vuoden jäsenseura jne. Lisäksi jäsenseurat voivat esittää 
omia seura-aktiivejaan palkittavaksi. 
 



 
Tavoite ja tulos Nimetään uusia henkilöitä tarvittaessa. 
 
Toteutustapa: Mölkky Hall of Fameen nostetaan pelaajia hallituksen ja jäsenseu-

rojen ehdotuksista. Nimetyt julkistetaan Mölkkygaalassa ja kun-
niamerkkinä on hopeanvärinen mölkkykeila –rintamerkki. 
 
Vuosittain palkittavat henkilöt päättää hallitus ja valituille annetaan 
diplomit. Valinnat julkistetaan Mölkkygaalassa. Jäsenseurojen 
seura-aktiivit palkitsee Mölkkygaalassa oman seuran edustaja ja 
nimetyille annetaan muisto. 

 
Toteuttaja  Hallitus ja jäsenseurat 
 
 
Hallinto  Liiton päättävät elimet ovat konventit ja hallitus. 
 

Konventeille kuuluvat säännöissä mainitut asiat ja hallitus on täy-
täntöönpaneva elin. 

 
Liitto kuuluu jäsenenä Kansainväliseen Mölkkyliitto IMO:n (Inter-
national Mölkky Organisation). 

 
 
Kevätkonventti 
 
Tavoite ja tulos: Järjestetään kevätkonventti, johon osallistuu mahdollisimman 

moni jäsenseura. Konventin jälkeen voidaan pelata mölkkyä tai 
esim. ruokailla. 

 
Toteuttaja:  Hallitus 
 
Aika ja paikka tammi-toukokuu 2021 
 
Syyskonventti 
 
Tavoite ja tulos: Järjestetään syyskonventti, johon osallistuu mahdollisimman moni 

jäsenseura. Konventin yhteydessä järjestetään MölkkyGaala. 
 
Toteuttaja: Hallitus 
 
Aika ja paikka: syys-joulukuu 2021 
 
 
Hallitus  
 
Tavoite ja tulos: Hallitus työskentelee tehokkaasti ja tulosvastuullisesti. 
 
Toteutustapa: Hallitus pitää vuoden aikana 8 – 15 kokousta. Hallitus asettaa tar-

vittavat työryhmät.  
 


