
Mahjong Finland ry:n Toimintakertomus 2017

Yleistä

Mahjong Finland ry:n tarkoituksena on edistää Mahjong-harrastusta Suomessa ja toimia 
yhteyskanavana ja kattojärjestönä Suomen Mahjong-seuroille, sekä Suomen edustajana Euroopan 
Mahjong-liitossa (European Mahjong Association, EMA). Yhdistys on perustettu 15.4.2014, mutta 
sen toiminta alkoi vasta syyskuussa 2015. Varsinainen jäsenyhdistystoiminta alkoi 2017 Mahjong-
seura Tenpai ry:n ja Aalto Daigaku Maajanbu ry:n liityttyä yhdistyksen jäsenyhdistyksiksi. 
Vuosikokous pidettiin 21.5.17 ja tällöin valittiin hallitus loppuvuodeksi. 

Vuonna 2017 yhdistys lähetti 7-henkisen joukkueen edustamaan Suomea Riichi-mahjongin MM-
kisoihin. Yhdistys on koordinoinut jäsenyhdistysten turnauksia ja koonnut niiden perusteella 
kansallisen ranking-listan (MFRS). Vuoden aikana järjestettiin 5 MFRS-turnausta, joista 3 oli myös 
virallisia EMA-turnauksia. Marraskuussa järjestettiin ensimmäiset mahjongin SM-kilpailut. 
Olimme aktiivisesti yhteydessä oululaiseen mahjong-yhteisöön, joka päätti järjestäytyä vuonna 
2018 liittyäkseen virallisesti Mahjong Finlandiin.

Turnaukset ja ranking

Vuonna 2017 perustettiin Suomen mahjong-pelaajien rankinglista, MFRS. Mallina tälle toimi 
EMA:n MERS-järjestelmä. Listalle päätyvät kaikki, jotka ovat osallistuneet viimeisen kolmen 
vuoden aikana vähintään kahteen yhdistyksen valtuuttamaan, viralliseen MFRS-turnaukseen. 
Pelaajille lasketaan turnaustulosten painotetusta keskiarvosta sijoituslukema, jonka perusteella 
pelaajat asetetaan paremmuusjärjestykseen. 

Vuoden aikana yhdistys antoi MFRS-arvon yhteensä viidelle jäsenyhdistyksien järjestämälle 
turnaukselle. Yhdistys hankki kansainvälisen MERS-arvon niistä kolmelle; tämä on EMA:n 
vuosittainen maakohtainen maksimimäärä. Yksi näistä oli edelleen ensimmäinen virallinen 
Mahjongin SM-kilpailu, jonka Aalto Daigaku Maajanbu ry järjesti 18-19. marraskuuta Espoon 
Otaniemessä. SM-kilpailuihin osallistui 24 suomalaista, joista Konsta Lensu selviytyi 
ensimmäiseksi suomenmestariksi. 

Muut vuoden aikana järjestetyt yhdistyksen hyväksymät turnaukset ovat:

• Great Wave 2017, Aalto Daigaku Maajanbu ry, Espoo 25-26.3. MFRS ja MERS. 29 
suomalaista ja 7 kansainvälistä osallistujaa.

• Mahjong-seura Tenpai ry:n kevätturnaus 2017, Tampere 20.5. MFRS. 28 suomalaista 
osallistujaa.

• Mahjong-seura Tenpai ry:n kesäturnaus 2017, Tampere 26.8. MFRS. 28 suomalaista 
osallistujaa.

• Mahjong-seura Tenpai ry:n vuositurnaus 2017, Tampere 16.12. MFRS ja MERS. 24 
suomalaista osallistujaa.



Arvokisat

Lokakuussa järjestettiin toiset Riichi-mahjongin MM-kilpailut Las Vegasissa Yhdysvalloissa. 
Suomen edustusjoukkueen valinta oli yhdistyksen vastuulla. Yhdistys päätti jakaa paikat MFRS-
tilastojen, Euroopan MERS-tilastojen ja karsintaturnaukseksi valitun Great Wave 2017:n 
perusteella. Näiden pohjalta laadittiin pelaajalistaus, jonka perusteella paikat jaettiin.

MM-kisajärjestäjät jakoivat Euroopalle 60 kisapaikkaa, ja EMA jakoi näistä 3 Suomelle. 
Huhtikuussa edustajiksi valittiin Janne Hannikainen, Konsta Lensu ja Ossi Hirvola. Lisäksi 
edellisissä MM-kilpailuissa lopputurnaukseen päässyt Anne-Mari Haapsamo sai suoraan 
kisapaikan. Heinäkuussa EMA antoi Suomelle yhden lisäpaikan, jonka otti vastaan Yuanqi Shan. 
Elokuussa MM-kisajärjestäjät ottivat suoraan yhteyttä yhdistykseen, tarjoten jopa kahta paikkaa jos 
pelaajia vain löytyisi lyhyellä varoitusajalla. Yhdistys otti pikimmiten yhteyttä varasijoilla oleviin 
pelaajiin, joista lopulta Kirill Osipov ja Mikko Kirjokangas ottivat kisapaikan vastaan. Suomella oli 
siis lopulta seitsemänhenkinen MM-joukkue; samaa luokkaa kuin useimmat Euroopan maat. 

Yhdistyksen vastuulla on edelleen arvokisapelaajien valinta. Tulevaisuudessa SM-kilpailujen 
tulokset tulevat myös vaikuttamaan; Suomenmestari on aina valinnoissa etusijalla. Seuraavat 
arvokisat ovat Riichin EM-kisat kesäkuussa 2019 Alankomaissa. Sen pelaajavalintoihin mennessä 
on tarkoitus laatia uusi, yksinkertaisempi valintajärjestelmä 2017 käytetyn monimutkaisen 
systeemin tilalle.

Mahjong-yhdistykset Suomessa

Yhdistyksellä on tällä hetkellä kaksi jäsenyhdistystä: Mahjong-seura Tenpai ry ja Aalto Daigaku 
Maajanbu ry. Yhdistys on koordinoinut näiden yhteistyötä sekä turnausten järjestämistä. Molemmat 
jatkavat aktiivista toimintaa.

Syksyllä kävi ilmi, että Oulussa oli alkanut toimia Most Casual Mahjong Club -nimellä 
epävirallinen mahjong-yhteisö. Kyseinen yhteisö piti yllä omaa järjestelmällistä liigaa, johon 
osallistui aktiivisesti noin 14 pelaajaa. Yhdistys otti heihin yhteyttä, kannustaen heitä 
järjestäytymään, jotta he voisivat liittyä jäsenyhdistykseksi ja järjestää virallisia turnauksia. MCMC 
kiinnostui tästä, ja päätti järjestäytyä heti vuoden 2018 alussa. Lisäksi he lähettivät edustajia 
marraskuun SM-kilpailuihin.

Turun Nagashi ry jatkaa aktiivista sisäistä toimintaa, muttei ole vielä osoittanut kiinnostusta liittyä 
jäsenyhdistykseksi. Yhdistyksen tulisi selvittää miten liittyminen voisi hyödyttää Nagashia ja näin 
kannustaa heitä osallistumaan kansallisella tasolla. Joitakin Nagashin jäseniä on jo osallistunut 
yhdistyksen valtuuttamiin turnauksiin.

Furiten United ry on vuosia ollut lähes täysin epäaktiivinen, mutta lähetti yllättäen kaksi pelaaja 
SM-kisoihin. Hyvä menestys niissä antoi seuran puheenjohtajalle innostusta käynnistää toimintaa 
uudelleen. On mahdollista, että Furiten aktivoituu uudelleen vuoden 2018 aikana.



(Helsingin) Yliopiston anime ja manga ry (Yama) ei ole varsinaisesti mahjong-yhdistys, mutta 
järjestää mahjong-toimintaa ajoittain. Yama on avustanut Aalto Daigaku Maajanbua turnausten 
järjestämisessä. 

Muu mahjongin edistäminen Suomessa

MM-kisojen alla yhdistys lähetti lehdistötiedotteen useisiin tiedotusvälineisiin koskien Suomen 
MM-joukkuetta. Valitettavasti vastausta ei kuulunut. 

Vuosikokouksessa ehdotettiin sponsoreiden etsimistä toiminnan rahoittamiseksi jäsenmaksujen 
sijaan. Tässä asiassa ei ole tapahtunut edistystä.

Talous

Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole lainkaan tuloja. Menoja ei sinänsä ole paljoa, mutta jo oman 
verkkosivun pitäminen maksaa noin 50€ vuodessa. Yhdistyksen perustamiseksi tuli maksaa 85€ 
PRH:lle, ja hallinnolliset toimenpiteet maksavat myös rahaa. Vuoden 2017 loppuun mennessä 
kaikki yhdistyksen kulut on maksanut Jarno Ihalainen, jolle yhdistys on velkaa noin 230€. 
Yhdistyksen ainoa tämänhetkinen omistus on Mahjongfinland.fi -verkkonimi, joka on voimassa 
syyskuuhun 2020 asti.

Yhdistyksen mahdollisia tulonlähteitä ovat jäsenmaksut, turnausmaksut ja sponsorit.

Tiedotus

Yhdistyksen tiedotuskanavina toimivat oma nettisivu (mahjongfinland.fi), Facebook-sivu, ja 
Discord-kanava. Tärkeimmät uutiset julkaistaan nettisivujen etusivulla. Sivustolla on myös 
turnaus/tapahtumakalenteri ja ranking-lista, joita kumpaakin on päivitetty aktiivisesti. Facebook-
sivuilla tiedotetaan uutisista ja turnauksista. Yhdistys on saanut sähköpostitse joitakin kyselyitä 
mahjongista kiinnostuneilta, ja näihin on nopeasti vastattu.

Hallinto

Vuosikokous pidettiin 21. toukokuuta. Paikalla oli 9 osallistujaa Aalto Daigaku Maajanbu ry:stä ja 
Mahjong-seura Tenpai ry:stä. Loppuvuoden hallitus valittiin tässä kokouksessa. Lisäksi käsiteltiin 
ennen kaikkea turnauksien järjestämistä.

Vuoden 2017 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Konsta Lensu, ja varapuheenjohtajana Jarno 
Ihalainen. Lisäksi hallitukseen kuuluvat jäsenyhdistysten edustajat Ossi Hirvola (Aalto) ja Anne-
Mari Raittila (Tenpai). Sihteerinä on toiminut Einari Lavaste ja rahastonhoitajana Niko Nurro. 
Toiminnantarkastaja on ollut Samu Viitanen ja varatoiminnantarkastaja Yuanqi Shan.

Yhdistyksen pankkitilin perustaminen on jäänyt tekemättä. Asiasta ei ole kommunikoitu kunnolla, 
ja siihen vaadittavat viralliset toimenpiteet on hoidettu liian myöhään. 16.12. pidettiin ylimääräinen 
hallituksen kokous, jossa tehtiin virallinen päätös perustaa pankkitili. Tämä oli tietysti askel oikeaan



suuntaan hallituksen taholta, mutta tapahtui valitettavan myöhään. Lopulta kävi ilmi, että 
pankkiajan saaminen ennen vuosikokousta olisi mahdotonta, joten asia on hoidettava 
mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.
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