
 

 

 

 

KKS-Mölkky toimintakertomus 2020 

 

Vuosi 2020 tullaan muistamaan korona-pandemiasta. Se sotki merkittävästi myös mölkkykautta. 

 

Vuosi ehdittiin kuitenkin käynnistää normaalisti. Helmikuussa saimme kunnian järjestää vuotuisen 
Lumimölkyn. Tämän perinteisen turnauksen järjestämisestä ovat aiemmin vastanneet HMS:n 

ranskalaispelaajat Oli Good ja nykyinen kansainvälisen 
mölkkyliiton puheenjohtaja Damien Landais. 
Lumimölkkyyn saapui kisaamaan joukkueita aina Lahtea 
myöten. Voiton vei Tappara-joukkue Lahdesta. 
Turnaukseen osallistui 16 joukkuetta. 

 Helmikuussa ehdittiin pitää vielä halli SM-kisat Lahdessa. 
Seurasta sinne osallistui kaksi joukkuetta. Menestystä ei 
kisoista tullut.  

Ensimmäinen kisa joka peruttiin koronan takia oli halli EM-kisat Viron Kuresaaressa. Seurasta piti 
kisoihin osallistua viisi joukkuetta. Kisat peruttiin viime hetkellä ja osa osallistuvista joukkueista ehti 
perille Saarenmaalle Kuresaaren kaupunkiin.  



 

 

Pandemian hellittäessä otettaan saatiin kesäsarja käyntiin. Sarjaa 
ehdittiin pelata kesäkuusta syyskuulle yhteensä 12 osakilpailua. 
Kesäsarjan voiton vei Esa ”Late” Terävä. Toiseksi tuli Jukka 
Hämäläinen ja kolmanneksi Sylvester ”Syly” Kainulainen.  
Kesäsarjassa kävi pelaamassa 22 pelaajaa. 

 

Elo- ja syyskuussa kisailtiin SM-kisoja eri pelimuodoissa. SM-
nelurissa Suomenlinnan huikeissa maisemissa oli seurasta kolme 
joukkuetta. Parhaiten menestyi joukkue Leo Vanhanen, Tero Aalle, 
Soile Lehtonen ja Jukka Hämäläinen B-finaalin kakkossijalle. SM-
trippeleissä jotka järjestettiin Hyvinkäällä, seurasta kaksi joukkuetta, 
tuli myös sijoitus B-finaalin välieräpaikka. Joukkueessa heittivät Jarmo ”Oxa” Oksanen, Tero Aalle ja 
Jukka Hämäläinen. Kotkassa järjestettiin vielä SM-duppelit, seurasta kaksi joukkuetta, siellä 
menestyi pari Jukka Hämäläinen ja Satu Nurminen-Hämäläinen jotka ylsivät B-finaalin kolmoseksi. 
Syyskuussa osallistui seurasta joukkue Liittomölkkyyn, jonka järjestelyvastuu oli Köyliön 
mölkkyseuralla 

Syksyn pelikausi päätettiin Keran halleilla PadelHouse Duppeliturnaukseen. Kahdeksan peliparin 
turnauksen voittivat Mirko ja Roki Antikainen. PadelHouse osoittautui varsin kelvolliseksi 
sisäpelipaikaksi.  

Mölkkyliiton syyskonventissa seuramme vetäjä Jukka Hämäläinen valittiin Suomen Mölkkyliiton 
hallitukseen toiseksi varajäseneksi. Seuramme sai myös kunniatehtävän esitellä seuran toimintaa 
vuotuisessa Mölkkygaalassa. 

Koronasta huolimatta oli Karopuisto aktiivisessa käytössä koko vuoden. Koronan aikaan jopa niin, 
että sen käyttö häiritsi jotakin paikallista asukasta. Tämä oli hälyttänyt paikalle jopa virkavallan 
tarkastamaan ettei koronarajoituksen suositusta 10 hengen kokoontumisesta rikota. Virkavallan 
kanssa asia käsiteltiin sopuisassa hengessä ja pelit saivat jatkua. 

 

 

Seuramme koki kauden aikana myös surullisen menetyksen. Seuran 
perustajapelaajiin kuulunut Pekka Ronkainen siirtyi taivaallisille 
peliareenoille pitkäperjantaina. Pekka oli seurassa erittäin pidetty 
pelikumppani ja hän voitti mm. seuran ensimmäisen kesäsarjan 
vuonna 2018. 

 


