
Suomen Mölkkyliitto ry 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 5/2022 
 
Aika:  keskiviikko 05.06.2022 klo 18:00 
Paikka: Teams-etäyhteys 
Läsnä: Antti Hautapakka 
  Vesa Känsäkangas 

Tiina Saavalainen 
Jarmo Oksanen 
Jukka Hämäläinen 
Timo Kemppi 
Harry Asp (poistui klo 19:02) 
 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:06 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. 
 

3. Työjärjestys 
Työjärjestys hyväksyttiin. 

 
4. Edellisen pöytäkirjan 4/2022 hyväksyminen. 

Pöytäkirja ollut sähköisessä jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 4/2022 pöytäkirja. 
 

5. Talous 
SM-kilpailut laskutettava kisajärjestäjiltä.  
 

6. Jäsenasiat 
-  Jäseniä tällä hetkellä 25 kpl. 
- Uusia jäseniä: 

o Kuljetus T. Tuomola 
o Enemmän liikuntaa kaikille ry. 
o Genero 

 
7. Inventaario/varastotilanne 

- SM-mitalit vanhat, jaetaan SM-trippelissä Asikkalassa ja mitalit ovat kaiverruksessa 
- Uudet SM-mitalit 3x34 matalia (vuoden 2024 loppuun) 
- Ensimmäiset jaettiin SM-nelurissa Mahlussa 
- Kiitosmölkkyjä jäljellä 9 kpl 
- Mölkkysetit varastoituna Lahteen Muurainkadun halliin 
- Heittokapulat kaikki myyty. Hautapakka tiedustelee saisiko 200 kpl myyntiin, 

varastointi Muurainkadulla 
- Muita palkintoja: pelejä ja nalleja muutamat jäljellä. 

 
 
 
 



8. SM-kisat 2022 kaaviot 
- jäljellä trippeli 9.7.2022 ja tupamölkky 5.11.2022 
- Kaaviot hyväksytettävä Harry Aspilla, aina ennen kisoja 
- Olisiko hyvä ilmoittaa netissä ennen kisoja millä systeemillä pelataan kisat 
- Mietitty pitäisikö kisoissa olla minimi joukkue määrä, jotta kisoilla olisi SM-arvo 
- Vuoden 2023 alusta aletaan jakamaan voittaja joukkueelle mölkkysetti 

 
 

9. TacTicin yhteistyösopimus 
-  Hautapakka yhteydessä ja tiedustelee, onko mahdollista saada heittokapuloihin           

parannusta 
o tummemmat numerot kapuloihin 
o heittokapuloihin ”mölkky” sana, jolla voi todentaa kapulan aitouden 

 
10. Olympiakomitea 

- Ei uutta 
 

11. IMO 
- Ranskan MM-kisoissa pelataan järjestäjien heittokapuloilla, joiden paino 325-385g 
- IMO miten uudeksi jäseneksi, käyty säännöt läpi ja hyväksytty 
- Nations Cup pelataan perjantaina klo 18:30 
- IMO:n vuosikokous perjantaina Samoensissa ennen MM-kisoja 
- Suomella kaksi paikkaa, joihin valitaan: Antti Hautapakka ja Tiina Saavalainen 
- Kokouskutsu liittenä ja käyty yhdessä läpi 

 
12. Kevätkonventti 

- Pöytäkirjan allekirjoitukset kuntoon 
- Pelikaaviot nettiin, Vesa känsäkangas hoitaa 

 
13. Maajoukkuekarsinta ja maaottelut 

-      Jake Ropponen toimii maajoukkueen kapteenina  
-       EH edustaa EM-kilpailuissa Suomea 
-      MM-kisat pohdittiin että tarjotaan paikka SM-Trippelin voittajalle, ei vielä päätetty 
vaan käydään keskustelua Whats Appissa 
 

14. Ylen Sm-kisaviikko 2023 Lahdessa 
-    päällekkäin Hyvinkään MM-kisojen kanssa 
-    päätetään, että kisaillaan torstai iltana, joka 16 parasta karsinnoista tai 8 parasta 
joukkuetta 

 
15. Facebook 

- Vesa Känsäkangas mainostanut SM-trippeliä 30 € :lla, joihin tullut 2000 kpl katsojaa 
- Timo Kemppi hoitaa mainosta SM-trippelistä Asikkalassa  

 
16. Kotisivut 

- Vesa Känsäkangas hoitanut kotisivujen tuoreimmat päivitykset 
 

17. SM-kisat 2022 
- alkusyksystä kokoonnutaan ja mietitään asiaa tarkemmin 

 
18. Muut esille tulleet asiat 

- Rame turnaukseen annettu 4 kpl tupamölkkyjä ja 2 kpl nalleja ja 2 kpl 
mölkkysettejä, jotka Saavalainen toimittaa 



- Liittomölkky lauantaina 27.8.2022 ilmoittautuminen auki, josta lähetetään tiedotetta 
seuroille 

- Mietitään mahdollista yhteiskuljetusta Lahdesta, jonka maksavat seurat yhdessä 
- maajoukkuekarsinnat vasta MM-kisojen jälkeen 

 
19. Seuraava kokous 

- Keskiviikkona 3.8. klo 18:00 Team-etäyhteydellä 
 

20. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:45 

 
 
 
 
 

Antti Hautapakka   Tiina Saavalainen 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 

   
 KOKOUKSEN PUOLESTA 
 
 
 
 Antti Hautapakka     Tiina Saavalainen 
 puheenjohtaja     sihteeri 
 

 
           


