
Mahjong Finland ry                         12.1.2018

Vuosikokous

1. Kokouksen avaus

Klo 13:14  Avataan kokous

Läsnä:

Konsta Lensu

Petteri Huuskonen

Anne-Mari Haapsamo

Mimmi Lehtonen

Henri Vataja

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen  puheenjohtajaksi  valittiin  Konsta  Lensu,  sihteeriksi  Konsta  Lensu  ja

pöytäkirjantarkastajiksi  Mimmi  Lehtonen  ja  Petteri  Huuskonen.  Ääntenlaskijiksi  valittiin  Henri

Vataja ja Anne-Mari Haapsamo.

3. Kokouksen laillisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja seuran sääntöjen mukaiseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Edellinen kokous oli 18.3.2018 ja sen pöytäkirja tarkastettiin.

5. Tilinpäätöksen käsittely
Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2018 ja vuoden 2018 toimintakertomus.

6. Tilinpäätöksen hyväksyntä ja vastuuvapauden myöntäminen
Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksytään. Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.



7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Menoarvio:

• Verkkopalvelin- ja nimikulut 50-55€

• Hallintokulut 40€

Menot yhteensä 90-95€

Tuloarvio:

• MFRS-lisenssimaksut 120-150€

Henri Vataja selvittää Japanin Suomen-suurlähetysten kulttuuriavustuksia  Mahjong Finlandille 
ja/tai jäsenyhdistyksille. Edellytyksenä on, että Great Wave 19:n aika ja paikka ovat tiedossa ja 
Mahjong Finlandin tili jolle maksu. Muita mahdollisia suurlähetystöyhteistyön muotoja ovat 
ystävyysturnaukset, mahjong-leirit ja lehtijutut Suomen mahjong-kulttuurista.

Jäsenmaksua ei toistaiseksi peritä. 

Vuoden turnaussuunnitelma:

• Great Wave 2019, huhtikuu. Aalto Daigaku Maajanbu ry ja Anne-Mari Haapsamo 
selvittävät tiloja. Asia selvitettävä pikimmiten.

• Tenpain kevätturnaus  18-19.5. MFRS varmistettava kahta kuukautta ennen.

• SM-turnaus: Most Casual Mahjong Club, 20-21. tai 27-28.7. MERS ja MFRS varmistettava 
kolmea kuukautta ennen. MCMC varaa tilat pian kokouksen jälkeen.

• Tenpain kesäturnaus: 24-25.8 tai myöhemmin. MFRS varmistettava kahta kuukautta ennen.

• Aallon toistaiseksi nimeämätön turnaus: Lokakuu. MFRS varmistettava kahta kuukautta 
ennen. 

• Tenpain vuositurnaus 14.(-15).12. MFRS ja MERS varmistettava kolme kuukautta 
etukäteen.

Muut tehtävät asiat:

Pankkitilin hankkiminen Nordeasta. Tavoitteena on saada mahdollisimman edullinen tili, joka sopii 
pienelle yhdistykselle jolla on vain vähän tilitapahtumia.



Koordinoidaan jäsenyhdistysten kesken yhteistä pelimateriaalitilausta ulkomailta. Perustetaan 
Discord-kanava jossa yhdistysten jäsenet voivat kommunikoida asiasta.

Suunnitemissa on järjestää tuomariseminaari, jotta Suomeen saadaan lisää EMA-valtuutettuja 
tuomareita. Seminaarin voi järjestää esim. yhden päivän turnauksen yhteydessä.

8. Hallituksen valinta

Puheenjohtajaehdokkaaksi on ilmoittautunut Konsta Lensu. Valitaan Mahjong Finlandin 
puheenjohtajaksi Konsta Lensu yksimielisesti.

Varapuheenjohtajaehdokkaaksi on ilmoittautunut Anne-Mari Haapsamo. Valitaan Mahjong 
Finlandin varapuheenjohtajaksi yksimielisesti.

Seurojen edustajiksi valitaan:

Mahjong-seura Tenpai ry – Mimmi Lehtonen

Aalto Daigaku Maajanbu ry – Petteri Huuskonen

Most Casual Mahjong Club ry – Henri Vataja

Sihteeriksi valitaan Petteri Huuskonen yksimielisesti.

Mimmi Lehtonen valitaan rahastonhoitajaksi yksimielisesti.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Samu Viitanen ja varatoiminnantarkastajaksi Vilhelmiina Viinikka.
Molemmat valittiin yksimielisesti. Henkilöt eivät olleet paikalla, mutta ovat antaneet 
suostumuksensa.

9. Muut asiat
SM-kisojen ja MERS-turnausten sijoittaminen kalenteriin

Ehdotettiin, että jos vuonna on EM/MM-kilpailut, kyseisen vuoden SM-kisat järjestetään aina 
näiden jälkeen, jotta Suomen mestaruuden vuoksi arvokisapaikan saanut on kyseisissä arvokisoissa 
yhä hallitseva mestari. Muut seurat sitoutuvat toteuttamaan omat MERS-turnauksensa eri 
vuodenaikoina, jottei MERS-turnauksia kasaannu liikaa loppuvuoteen. Esim. Mahjong-seura 
Tenpai ry on perinteisesti järjestänyt vuositurnauksensa MERS-turnauksena joulukuussa, mutta voi 
joutua muuttamaan tätä ajankohtaa jos lokakuussa järjestetään arvokisat ja toinen jäsenyhdistys 
järjestää SM-kisat marras-joulukuussa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Arvokisapelaajien valintajärjestelmän uudistaminen

Muutetaan arvokisapelaajien valintajärjestelmää.

• Viimeisin Suomen mestari,  



• MFRS:n #1,  MFRS:n #2,  MFRS:n #3, EMA:n Suomen rankingin #1 tässä järjestyksessä.

• MFRS:n #4, MFRS:n #5, MFRS:n #6, EMA:n Suomen rankingin #2 tässä järjestyksessä.

• Jatketaan samalla tavalla neljän kiertoa niin pitkään kuin pelaajia riittää. Saman henkilön 
esiintyminen useampaan kertaan ei vaikuta järjestykseen,

Mahjong Finlandin MIL-jäsenyys

Ehdotettiin, että Mahjong Finland eroaa virallisesti Mahjong International Leaguesta (MIL), koska

• Liittyminen on tapahtunut epäselvästi: Mahjong Finlandin hallitus ei ole tehnyt asiasta 
virallista päätöstä, ja myös EMA kiistää tehneensä mitään sitovaa päätöstä

• MIL:n toiminta keskittyy ns. duplikaattimahjongiin, kun taas Mahjong Finland käyttää 
pelkästään perinteisiä riichisääntöjä

• MIL:n järjestämän World Mahjong Mind Games -turnauksen paikka ja ajankohta ovat 
jatkuvasti muuttuneet ja tiedotus on ollut vähäistä, joten MIL ei vaikuta luottettavalta.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tieto eropäätöksestä toimitetaan eteenpäin MIL:lle ja Mahjong
Newsiin.

EM-joukkue 2019

Ehdotettiin, että edustajat kesäkuun Euroopanmestaruuskisoihin valitaan hetimmiten 
vuodenvaihteen MFRS- ja MERS-rankingien perusteella. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimihenkilöt:

EMA-edustaja

EMA-edustajana toimii Mahjong Finlandin puheenjohtaja, tässä tapauksessa Konsta Lensu.

Nettisivuista vastaava

Mahjong Finlandin nettisivuista vastaavat Mimmi Lehtonen ja Konsta Lensu.

Mahjong Finland Ranking System (MFRS)  vastaava

MFRS-tilastoista vastaa Konsta Lensu.

9. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraava vuosikokous pidetään tammi-/helmikuussa 2020.

Seuraava kokous kutsutaan tarvittaessa koolle.



Kokous päätettiin kello 15:34
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