
Suomen Mölkkyliitto ry 

PÖYTÄKIRJA 
Hallituksen kokous 8/2022 

Aika:  keskiviikko 07.11.2022 klo 19:00 
Paikka: Teams-etäyhteys 
Läsnä: Antti Hautapakka 

Tiina Saavalainen 
Timo Kemppi 
Jukka Hämäläinen 
Vesa Känsäkangas 
Jarmo Oksanen 

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:08 

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

3. Työjärjestys 
Työjärjestys hyväksyttiin. 

4. Edellisen pöytäkirjan 7/2022 hyväksyminen. 
Pöytäkirja ollut sähköisessä jaossa. Hyväksyttiin kokouksen 7/2022 pöytäkirja. 

5. Talous 
Tilillä rahaa 6.085,69 € 

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

7. Inventaario/varastotilanne 
- SM-mitalit ( vuoden 2024 loppuun) 
- Kiitosmölkkyjä jäljellä 7 kpl 
- Mölkkysetit  9 kpl 
- Heittokapulat, joissa virallinen mölkky logo. (Hinta 7 €/kpl) 132 kpl 
- vanhat heittokapula 17 kpl 
- Muita palkintoja: ei ole  
- Tupamölkkysettejä 262 kpl (hinta 10 € /kpl ja 15 € /kpl) 

8. SM-kisat 2022 
- kaikki pelattu 
- palaute tupamölkystä. Kisat hyvät, mutta venyivät turhan pitkiksi juoma ja 

ulkoilutauokojen vuoksi 

9. IMO 
- MM-kisat Hyvinkää 

o tarjottu liiton apua Fipalle esim. tiedottamisessa 



10.  Viromaaottelu 
- 12 pelaajaa + joukkueenjohtaja + 3 kpl tukijoukkoja 
- Infoa jaetaan kaikille messenger-ryhmässä 
- laiva ja hotelli varattu ja maksettu 1952 € 
- bussi tilattu Lahti-Helsinki-Lahti ”issu” 660€ (lasku tulossa) 
- kuljetukset pelipaikalle sovittu Märtin kanssa 2 X 50 € ? 100€ 
- lounas ja kenttämaksu sovittu 15 x 15 € = 225 € 
- kulut yhteensä 2937 € 
- sovittu, että puheenjohtaja Antti Hautapakan matka maksetaan liiton puolesta 
- muut maksavat matkan seuraavasti pelaajat 110 € tukijoukot 177 € 
- liitto sponsoroi pelaajien matkaa 
- pelisysteemi alustavasti: 

o kummallakin maalla 4 x trippelijoukkuetta 
o pelataan kaikkia toisen maan edustajia vastaan 4 x 4 erän peliä 
o yksi piste/erä jaossa siis 64 pistettä 
o mahdollisesti yksi erä, jossa kaikki 12 pelaajaa pelaa 
o tarkentuu vielä ennen maaottelua 

11.  SM-kisaviikko 2023 Lahdessa 
- 17.10. 2022 ensimmäinen livekokous, paikalla Helsingissä pj Antti Hautapakka 
- kisamuodoksi vahvistettu neluri ja paikkana Kisapuisto, pelipäivä torstai (alkusarjat 

pelataan jo edellisenä viikonloppuna) 
- Vesa Känsäkangas ilmoitettu viestintävastaavaksi 
- seuraava kokous Team-etäyhteydellä 17.11.2022, johon Vesa Känsäkangas 

osallistuu ja seuraavaan 12.12.2022 kokoukseen pj Antti Hautapakka  

12.  SM-kisat 2023-2024 
           -    hakuaika päättyi 6.11. 2022 
 -    hakemukset: 

o halli -24 Kortteli-liiga 
o tupamölkky -23 ja -24 Kortteli-liiga 
o singeli ja duppeli tuplaviikonloppu -23 ja -24 toukokuu, Kotka Kaakon Sähly 
o Trippeli -23 ja -24 sekä duppeli -24 MK-Lahti 
o SM-trippeli -23 ja -24 heinäkuun alku Helsinki, HMS 
o neluri -24 ei hakemuksia 
o halli -23 myönnetty ja aikaisemmin Kortteliliigalle sekä neluri -23 MK-

Lahdelle 
o Kisat myönnettiin seuraavasti:  
▪ 2023 kisat 

• 27.-28.5.2023 singeli ja duppeli, Kaakon Sähly 
• 8.7.2023 trippeli, HMS 
• 4.11.2023 tupamölkky, Kortteliliiga 

▪ 2024 kisat 
• Halli, Kortteliliiga 
• Singeli, Kaakon Sähly 
• Duppeli/Neluri viikonloppu MK-Lahti 
• Trippeli, Porin Karhumölkky 
• Tupa, Kortteliliiga 

  



13.Syyskonventti 
- 3.12.2022 klo 15 Muurainkadun mölkkyhalli 
- hallituksen koko ja henkilövalinnat 

o erovuorossa Timo Kemppi, Harry Asp, Jukka Hämäläinen ja Antti 
Hautapakka 
▪ Kemppi ja Asp ilmoittanut etteivät jatka 
▪ Hämäläinen ilmoittanut halunsa jatkaa 
▪ pj Hautapakka miettii vielä 

o uusia ehdokkaita,  jotka ilmoittaneet kiinnostuksensa hallituspaikkaa kohtaan 
▪ Lauri Aljojärvi (Mölkynkölkyn) kirjallisesti 
▪ Joosua Hiljanen suullisesti 

-  jäsenmaksun suuruus 
o pitäisikö nostaa, päätös Syyskonventissa 3.12.2022 
o Hallituksen ehdotus 70€ ! 80€ 
o Hallituksen ehdotus !liittymismaksu 0 € edelleen 

- toimintasuunnitelma 
o Vesa ja Antti hoitaa 

- talousarvio 
o mietitään päälinjat yhdessä ja taloudenhoitaja tekee talousarvion niiden pohjalta 

- markkinointi 
o Vesa Känsäkangas mainostaa Facebook sivuja ja myös liiton sivuja 

- konventissa keskusteltavat muut asiat 
o ehdotuksia? Ei ole tullut jäsenseuroilta 

- ennakkokutsu lähetetty ja varsinainen lähtee, kun saadaan materiaali kasaan. 
Viimeistään viikko ennen konventtia 25.11.2022 

- kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Jukka Hämäläistä 
- toiminnantarkastajat, ei alustavia ehdotuksia 

14.Mölkkygaala 
- Muurainkadun mölkkyhalli lauantai 3.12.2022 klo 17 
- Palkittavat, Vesa kilpailuttaa ja tilaa palkinnot 

o Mölkky Hall of Fame 
▪ ehdotus Kortteliliigalta Kai Oksa, jota hallitus kannatti 
▪ Marko Lusi, ehdotus pj Antti Hautapakka hallitus kannatti esitystä 
▪ Toivo Vihervaara, jota hallitus kannatti 

o seura-aktiivit 
▪ MK-Lahti Timo Hiltunen 
▪ kortteliliiga Timo Tuomola 
▪ HMS Reet Kolkkanen 
▪ Team Tappara Erkki Hirvonen 
▪ KKS Leo Vanhanen 

o vuoden parhaat 
▪ vuoden miespelaaja: Timo Kemppi 
▪ vuoden naispelaaja: Tiina Saavalainen 
▪ vuoden joukkue: Team Lokki 
▪ vuoden jäsenseura: MK-Lahti 
▪ vuoden mölkkyteko: Vesa Känsäkangas, Mölkkyliiton kotisivujen uudistus 
▪ elämäntyöpalkinto Jake Ropponen 

- muu ohjelma 
o alkupuhe: puheenjohtaja  
o Jarno Blomster Porin Karhumölkystä lupautunut kertomaan toiminnasta 
o Julle Espoosta keikka + äänentoisto 350 € 

- osallistujamäärä 5 henkilöä per jäsenseura + pyydettäessä lisää 



- ennakkokutsu lähetetty ja varsinainen kutsu mahdollisimman pian 

15.Hallituksen pikkujoulu 
- konventin perään noin klo 20 
- paikka: Santa Fe ravintola 

16.TacTicin sopimus 2023 
- Antti ja Vesa menossa vierailulle TacTicille 25.11. ja tapaavat toimitusjohtajan sekä 

tutustuvat tuotantoon. Käyvät myös keskustelua ensi vuodesta 
- pakat 
- palkinnot 
- SM-kisaviikko 
- mölkkyjengin paidat/liivit 
- jne 

17.Facebook 
- Vesa Känsäkangas kertoi tuoreimmat päivitykset 

18.Kotisivut 
- Vesa Känsäkangas kertoi tuoreimmat päivitykset 

19.Muut esille tulleet asiat 
- Tiina Saavalainen otti esille hallituksen ryhmän sisäisen What App ryhmän 

käyttäytymisen, jonka vastaisuudessa oltava asiallista 

20.Seuraava kokous 
- 3.12.2022 klo 15 Syyskonventti 

21.kokouksen päättäminen  
- puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:31 

   
 KOKOUKSEN PUOLESTA 

 Antti Hautapakka     Tiina Saavalainen 
 puheenjohtaja     sihteeri


