
Suomen Mölkkyliitto ry 
 
PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 6/2022 
 
Aika:  keskiviikko 03.08.2022 klo 18:00 
Paikka: Teams-etäyhteys 
Läsnä: Antti Hautapakka 

Tiina Saavalainen 
Jarmo Oksanen 
Pasi Tervala 
Harry Asp  
 

 
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:08 
 

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

3. Työjärjestys 
Työjärjestys hyväksyttiin. 

 
4. Edellisen pöytäkirjan 5/2022 hyväksyminen. 

Pöytäkirja ollut sähköisessä jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 5/2022 pöytäkirja. 
 

5. Talous 
Tilillä rahaa 8732,32 € 
 

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

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 8 kpl 
- Mölkkysetit 32 kpl, joista Liittomölkkyä varten 16 kpl eli myytäviä pakkoja 16 kpl 
- Heittokapulat tilattu 200 kpl, joissa virallinen mölkky logo. Hinta 7 €/kpl 
- Muita palkintoja: pelejä ja nalleja muutamat jäljellä. 
- Tupamölkkysettejä 265 kpl 

 
 

8. SM-kisat 2022 
- jäljellä tupamölkky 5.11.2022 
- palaute trippelistä: 

o Wc-käyttö, ”pissiminen” minne sattuu, tästä jaettu varoituksia pelaajille 
o alkoholin käyttöä esiintyi, mutta pelialueella ei näkyvästi 

 



9. IMO 
- Ranskan MM-kisoissa pelataan järjestäjien heittokapuloilla, joiden paino 325-385g 

o olisiko mahdollista tulevissa kisoissa saada painoraja 345-385 g välille 
- Käyty läpi vuosien 2023 ja 2024 kisojen hakemukset, jotka valitaan Samoensissa 

Ranskassa MM-kisojen yhteydessä 
- Tsekin ehdotus Mölkyn Maailman Rangista käytiin läpi, jossa seurajoukkueita, mitkä 

keräävät pisteitä eri kisoista 
- palaute IMO:lle EM-kisoista 

o nurmikenttä vastoin sääntöjä ja täten mietintää aiheuttaa myös ensi 
vuoden Hyvinkään MM-kisat, jotka järjestetään pesäpallo kentällä 

o puheenjohtaja Hautapakka laittaa IMO:lle sähköpostia, liittyen 
pelikentän pintamateriaaliin 

o heittokapulat hyvin eripainoisia kevyimmät jopa vain 293 g 
o vastaisuudessa oma heittokapula tai vakiopaino 

 
 

10.  Liittomölkky 
- lauantaina 27.8. Seurasaaressa kyykkäkentällä 
- aloitus klo 12:00 
- HSM merkitsee kentät nauhoilla ja huolhetii tupakointialueet kuntoon 
- pelisetit 16 kpl toimitetaan kortteliliigan toimistolle 
- Pelikaaviot nettiin, Vesa känsäkangas hoitaa 
- tulospalvelusta huolehtii Harold 
- eväät hoitaa puheenjohtaja Hautapakka viimevuoden tarjouksen mukaisesti 
- alueelta löytyy ravintola, josta lounasta tarjolla ja kioski, josta saa pikkupurtavaa 
- palkiinot: puheenjohtaja Hautapakka hoitaa tilauksen, kun joukkuemäärä selviää 

o kaikille osallistujille jaetaan muistomitalli 
- kisakirje osallistujille heti, kun ilmoittautumisaika päättyy ja myös fb ja liiton omille 

sivuiille 
- puhe ja kiitosmölkky järjestäjille 
- Lahdesta yhteiskuljetus, jonka jäsenseurat maksavat 

o Harri Asp pyytää tarjousta 
- kortteliliiga tiedusteli mahdollisuudesta neljänteen paikkaan ja se myönnettiin 

yksimielisesti 
 

11. Maajoukkuekarsinta ja maaottelut 
-      muutamia ilmoittautumisia tullut 
-      kortteliliigalla oikeus nimetä kolme joukkuetta 
 

12. Ylen Sm-kisaviikko 2023 Lahdessa 
-   kisaa haettu torstaille. Puheenjohtaja Hautapakka tiedustelee tilannetta tarkemmin. 
 

 
      13.  Facebook 

- maaottelukarsintoja ja Liittomölkkyä mainostettu facebookissa ja liiton sivuilla 
 

      14.Kotisivut 
- Vesa Känsäkangas hoitanut kotisivujen tuoreimmat päivitykset 

 
      15. SM-kisat 2023 

- muutostoiveita SM-kisasopimukseen käydään läpi syyskuun kokouksessa 
o mitä haluamme muuttaa/ehdottaa 
 



 
 

 
 

16. Muut esille tulleet asiat 
- ei ollut 

 
17. Seuraava kokous 

- tiistaina 4.10.2022 klo 18:00 Team-etäyhteydellä 
 

18. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:13 

 
 
 
 
 

Antti Hautapakka   Tiina Saavalainen 
puheenjohtaja   sihteeri 

 
 

   
 KOKOUKSEN PUOLESTA 
 
 
 
 Antti Hautapakka     Tiina Saavalainen 
 puheenjohtaja     sihteeri 
 

 
           


