
Suomen Mölkkyliitto ry 

PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 7/2022 

Aika:  keskiviikko 04.10.2022 klo 18:00 
Paikka: Teams-etäyhteys 
Läsnä: Antti Hautapakka 

Tiina Saavalainen 
Harry Asp  
Timo Kemppi 
Jukka Hämäläinen 
Vesa Känsäkangas 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:04 

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

3. Työjärjestys 
Työjärjestys hyväksyttiin. 

4. Edellisen pöytäkirjan 6/2022 hyväksyminen. 
Pöytäkirja ollut sähköisessä jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 6/2022 pöytäkirja. 

5. Talous 
Tilillä rahaa 7415,19 € 

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

7. Inventaario/varastotilanne 
- SM-mitalit 3 x 34 kpl (riittää vuoden 2024 loppuun) 
- Kiitosmölkkyjä jäljellä 8 kpl 
- Mölkkysetit 12 kpl 
- Heittokapuloita reilusti 100+ kpl, Hinta 7 €/kpl 
- Muita palkintoja: pelejä  3 + 2 ja nalleja muutamat jäljellä. 
- Tupamölkkysettejä 263 kpl (hinta 10 € /kpl ja 15 € /kpl 

8. SM-kisat 2022 
- jäljellä tupamölkky 5.11.2022 tänään ilmoittautuneita 17 joukkuetta, 

ilmoittautuminen päättyy 23.10.2022 
o Tiina hoitaa palkinnot Energiahallille 
o Timo Kemppi hoitaa tervetuliaispuheen 



9. IMO 
- Kokous MM-kisojen yhteydessä, pöytäkirja käytiin läpi ja toimitettu s-postilla 

hallitukselle 
- Seuraavat MM-kisat 2023 Hyvinkää, 2024 Japani 
- Seuraavat EM-kisat 2023 Puola 
- Seuraavat EM-hallikisat 2023 Itävalta 2024 Ranska 

10.  Liittomölkky 
- palaute liittomölkystä 

o pelattiin Seurasaaressa ja turnauksesta positiivista palautetta 
o seuraavat kisat järjestää Lahden Kortteliliiga, varmistettava vielä 

11. Maajoukkuekarsinta ja maaottelut 
- ilmoittautuminen päättyy 30.09.2022, mukana tällä hetkellä 12 joukkuetta 
- maajoukkuekarsinta Muurainkadun mölkkyhallissa 8.10.2022 
- pelisysteemi kaikki kaikkia vastaan, yksinkertainen sarja, ottelut alkavat klo 10:00 
- Tiina laatii ottelukaavion 
- Mölkkyhallin vuokra 320 € 
- osallistumismaksu 60 €/joukkue, Tiina hoitaa rahastuksen joukkueilta 
- kolme parasta joukkuetta valitaan maaotteluun Viroon + lisäksi liitto nimeää kaksi 

pelaaja sekä jo kapteeniksi valitun Jake Ropposen 
- Nation Cup edustukset 2023, kuten maajoukkuekarsintaohjelmassa on ilmoitettu 
- maaottelu Viroa vastaan pelataan Tallinnassa 19.11.2022 

o pelisysteemi alustavasti: 
▪ kummallakin maalla 4 trippelijoukkuetta 
▪ pelataan kaikkia toisen maan edustajia vastaan 4 x 4 erän peliä 
▪ yksi piste/erä, jaossa siis 64 pistettä 
▪ tarkennetaan Viron kanssa vielä ennen maaottelua 

o hallivuokrasta ja lounaasta 15 € kustannus/henkilö 
o maajoukkue pelaajille liitto myöntää noin 1000 € avustuksen 

matkakustannuksia varten 

12. Ylen Sm-kisaviikko 2023 Lahdessa 
-   kisat myönnetty elokuulle (torstai päivä ennen MM-kisoja) 

o 17.10.2022 kokous, jossa käydään paikkoja ja aikatauluja läpi, sovittava 
tänne edustajat Antti Hautapakka ilmoitti halukkuutensa osallistua 
kokoukseen 

o alkukarsinnat edellisenä lauantaina, MK-Lahti ja liitto yhdessä järjestää         
SM-nelurin  

      13. SM-kisat 2023-2024 
- laitetaan välittömästi hakuun 

o hakemukset 6.11. mennessä ja päätökset seuraavassa kokouksessa 
- SM-kisaviikko huomioitava kisoja haettaessa 
- mitä vaaditaan SM-kisahakemuksessa 

o tilastointi, => kisoihin vaaditaan reaaliaikainen tulospalvelu (Harold) 
o kaksi viikkoa ennen kisoja ilmoittautumiset 
o liiton laatimien kisakaavioiden noudattaminen  
o arvonta viikko ennen kisoja ja sen videointi suotavaa 
o toivottavaa mitalipelien kuvaus ja mahdollisesti muutaman muunkin pelin 

- kisahaku mahdollista myös yhdelle vuodelle 
- järjestävä seura maksaa liitolle 200 € kertakorvaus (korvaa vanhan minimi/

prosenttiveloituksen) joka sisältää mitalit, sekä kiertoplakinnon kaiverruksen 



14.Syyskonventti 
- Muurainkadun mölkkyhalli lauantai 3.12.2022 klo 15 
- tarjoilut hoitaa Tiina Saavalainen (pitsaa ja pullakahvit) 
- gaalan jälkeen hallituksen pikkujoulut, menuruokailu 12 hengelle 
- hallituksen koko ja henkilövalinnat 

o erovuorossa Timo Kemppi, Harry Asp, Jukka Hämäläinen ja Antti 
Hautapakka 

o Timo Kemppi ja Harry Asp ovat ilmoittaneet jättävän hallituksen 
- Hallituksen koko voi olla puheenjohtaja 4-8 jäsentä ja 2 varajäsentä 
- jäsenmaksun suuruus ➔ seuraavassa kokouksessa 
- toimintasuunnitelma 
- talousarvio 
- ennakkokutsu vakioasioista ja aika ja paikka 

15.MölkkyGaala 
- Muurainkadun mölkkyhalli 3.12.2022 klo 17 (syyskonventin jälkeen) 
- palkittavat 

o Mölkky Hall of Fame (ketä ehdotat) 
o seura-aktiivit 
o vuoden parhaat (miespelaaja, naispelaaja ja vuoden joukkue, etc) 

- muu ohjelma ja puhujat 
- osallistujamäärä 5 henkilöä /jäsenseura pyydettäessä enemmän 
- ennakkokutsu 
- tiedustellaan Porin halukkuutta tulla esittelemään seurahistoria 
- muu ohjelma: mölkkyaiheinen visailu tai taitokisa 

16.Facebook 
- Vesa Känsäkangas hoitanut päivityksiä 

17.Kotisivut 
- Vesa Känsäkangas kertoi tuoreimmat päivitykset 

18.Muut esille tulleet asiat 
- uusien maajoukkueliivien hankkiminen 
- asiallisuus yhteisessä viestiryhmässä (ei puututa henkilökohtaisuuksiin) 

19.seuraava kokous 
- maanantai 7.11.2022 klo 19:00 

20.kokouksen päättäminen 
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:20 

   
 KOKOUKSEN PUOLESTA 

 Antti Hautapakka     Tiina Saavalainen 



 puheenjohtaja     sihteeri


