
Mahjong Finland ry:n Toimintakertomus 2018

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. Vuoden 
2018 vuosikokouksessa oululainen Most Casual Mahjong Club ry liittyi jäsenyhdistykseksi.

Vuonna 2018 yhdistys jatkoi turnausten järjestämistä yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Vuoden 
aikana järjestettiin 5 MFRS-turnausta, joista 3 oli myös virallisia EMA-turnauksia. Näihin kuuluivat
elokuussa järjestetyt SM-kisat. Turnaustulokset on edelleen koottu kansalliseen MFRS-rankingiin, 
jota tullaan hyödyntämään valittaessa vuoden 2019 EM-joukkue.

Turnaukset ja ranking

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

Vuonna 2018 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 toinen virallinen Mahjongin 
SM-kilpailu, jonka Mahjong-Seura Tenpai ry järjesti 25-26 elokuuta Tampereen Hervannassa. SM-
kilpailuissa oli 28 suomalaista ja 7 kansainvälistä osallistujaa. Kultaa voitti Venäjän Artem Titov, 
hopeaa Ruotsin Anna Titova, ja pronssia suomenmestariksi kruunattu Vilhelmiina Viinikka.

Muut vuoden aikana järjestetyt yhdistyksen hyväksymät turnaukset ovat:

 

• Aalto Daigaku Maajanbu ry:n vuositurnaus 2018, Espoo 24.2. MFRS ja MERS. 12 
suomalaista osallistujaa.

• Great Wave 2018, Aalto Daigaku Maajanbu ry, Helsinki 24-25.3. MFRS ja MERS. 33 
suomalaista ja 15 kansainvälistä osallistujaa.

• Mahjong-seura Tenpai ry:n kevätturnaus 2018, Tampere 19-20.5. MFRS. 20 suomalaista 
osallistujaa.

• Most Casual Mahjong Club ry:n vuositurnaus 2018, Oulu 29-30.9. MFRS. 20 suomalaista 
osallistujaa.

• Mahjong-seura Tenpai ry:n vuositurnaus 2018, Tampere 2-3.12. MFRS ja MERS. 21 
suomalaista ja 7 kansainvälistä osallistujaa



Arvokisat

Seuraavat arvokisat ovat 21-23 kesäkuuta 2019 järjestettävät EM-kilpailut. EMA:n sivuilla olleiden 
alustavien kisapaikka-arvioiden perusteella Suomelle on luvassa ainakin 6 paikkaa. Paikat jaetaan 
virallisesti, kun EM-kisajärjestäjät ja EMA ovat siihen valmiit.

Vuosikokouksessa 2018 käyttöön otettiin uusi, yksinkertaisempi edustajien valintajärjestelmä. 
Ensimmäinen paikka tarjotaan hallitsevalle suomenmestarille. Seuraavat kolme annetaan MFRS-
rankingin kolmelle parhaalle. Viides paikkaa annetaan EMA-rankingin parhaalle suomalaiselle. 
Tämän jälkeen paikat jaetaan toistaen kaavaa SM-MFRS-MFRS-MFRS-EMA. Tällä metodilla 
varasijojen määritys onnistuu myös heti etukäteen. 

Suomenmestaruus pyritään vuodesta 2020 alkaen järjestämään vuoden lopussa, jotta hallitseva 
suomenmestari pääsee edustamaan tulevan vuoden arvokisoissa ennen seuraavia SM-kisoja.

Mahjong-yhdistykset Suomessa

Yhdistyksellä on tällä hetkellä kolme jäsenyhdistystä: Mahjong-seura Tenpai ry, Aalto Daigaku 
Maajanbu ry ja Most Casual Mahjong Club ry. Yhdistys on koordinoinut näiden yhteistyötä sekä 
turnausten järjestämistä. Kaikki jatkavat aktiivista toimintaa.

Oulun Most Casual Mahjong Club ry liittyi uutena jäsenyhdistyksenä vuoden 2018 alussa, ja 
jäsenyys vahvistettiin vuosikokouksessa 2018. MCMC järjesti ensimmäisen MFRS-turnauksensa 
syyskuussa. Oululaisia on osallistunut useimpiin MFRS-turnauksiin, erityisesti SM-kisoihin joissa 2
parasta suomalaista olivat Oulusta.

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 osallistunut 
yhdistyksen valtuuttamiin turnauksiin.

Menestyttyään vuoden 2017 SM-kisoissa Furiten United ry järjesti 2018 peli-iltoja hieman 
aktiivisemmin kuin aiempina vuosina. Kiinnostusta liittyä yhdistyksen jäsenyhdistykseksi ei 
kuitenkaan ole ollut.

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

Talous

Yhdistys aloitti elokuussa 2018 MFRS-lisenssimaksujen perimisen. Maksu on 1€ per osallistuja 
jokaisesta MFRS-turnauksesta, jossa on pääsymaksu. Kolmella turnauksella yhdistys nettosi 83 
euroa. Yhdistys käytti tilivuotena yhteensä 49,4€ verkkosivustoon liittyviin kuluihin. Yhdistys siis 
teki voittoa 33,6€. Aiempien tilikausien tappio oli yhteensä 201,88€, joten yhdistys on yhä 



velkainen. Yhdistyksen ainoa tämänhetkinen omistus on Mahjongfinland.fi -verkkonimi, joka on 
voimassa syyskuuhun 2020 asti.

Yhdistys jatkaa turnauslisenssimaksujen perimistä. Jäsenmaksujen perimiselle ei ole kannatusta. 
Sponsorit ovat mahdollinen toinen tulonlähde. Menoja ovat pääasiassa verkkosivukulut sekä 
hallinnolliset kulut.

Yhdistyksellä ei toistaiseksi ole omaa pankkitiliä, jonka perustaminen on viipynyt. Tilin avaaminen 
tulee aiheuttamaan kuluja ajallaan.

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 18. maaliskuuta. Paikalla oli 7 osallistujaa Aalto Daigaku Maajanbu ry:stä, 
Mahjong-seura Tenpai ry:stä ja Most Casual Mahjong Club ry:stä. Loppuvuoden hallitus valittiin 
tässä kokouksessa. Lisäksi käsiteltiin turnauksien järjestämistä, yhdistyksen taloutta ja MFRS- sekä 
arvokisapelaajien valintajärjestelmiä.

Vuoden 2018 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Konsta Lensu, ja varapuheenjohtajana Jarno 
Ihalainen. Lisäksi hallitukseen kuuluvat jäsenyhdistysten edustajat Ossi Hirvola (Aalto) ja Anne-
Mari Haapsamo (Tenpai). Sihteerinä on toiminut Einari Lavaste ja rahastonhoitajana Petteri 
Huuskonen. Toiminnantarkastaja on ollut Samu Viitanen ja varatoiminnantarkastaja Mimmi 
Lehtonen.
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