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Luku 1
Intro

Miten kaikki alkoi?
Toni Poikonen

Kaikki alkoi kesällä 1998. Paikkana Lohja ja Suomen popartistien valloittama nuorisofestivaali. Hävetti olla paikalla, mutta kun kaverit... Pakko keksiä jotain parempaa. Ajatus Alvarin aukiolla järjestettävästä hevifestarista syntyi.
Mutta eihän sellaista yksin saisi aikaan. Edes tämmönen
pitkätukka. Pitäisi värvätä ihmisiä. Lisää pitkätukkia. lappeen Rannan mallin mukaan alayhdistystä kehiin. Ajatus
MC Mökästä oli syntynyt.
Miten saisi porukkaa värvättyä? Nyyssit olis varmaan hyvä
juttu. Osaiskohan sitä. Ei näköjään:
Date: 17 Sep 1998 06:38:59 GMT
From: Toni Poikonen <tpoikone@cc.hut.fi>
Newsgroups: puhe.musiikki
Subject: puhe.musiikki
Summary: Uusi alayhdistys...
Hey te kaikki metal-musiikista kiinnostuneet henkilot !! Nyt
teilla on oiva tilaisuus osallistua uuden alayhdistyksen perustamiseen (joka perustetaan jos porukkaa tuntuu kiinnostavan).

Hevimusiikki on maailman tärkein asia!
Tästä mietteestä on itse kunkin hyvä ponnistaa eteenpäin.
Näin tekivät Metal Club Mökän varhaiset visionäärit vuonna 1998, ja samaa kultaista ohjenuoraa apuna käyttäen on
edelleen hyvä jatkaa. Metal Club Mökä ry, kotoisemmin
pelkkä MC Mökä tai Mökä, on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kulttuurialayhdistys, joka toimii Aalto-yliopiston
(vuoteen 2010 asti Teknillisen korkeakoulun) metallimusiikin ystävien kokoavana voimana. Jäseniä yhdistykseen
kuuluu noin tuhat, ja jos aktiivinen osallistuminen onkin
saattanut maksaa vaiva(t)a, itse jäsenyys on aina ollut ilmaista.

Vuonna 2013 Mökä saavuttaa arvometallina kultaisen
viidentoista vuoden iän. Niinpä olikin paikallaan koostaa
yhdistyksen historia ihmisten mielistä samoihin kansiin.
Historiikkia koostettiin jo vuonna 2008, mutta – kuten
tuohon aikaan oli tapana sanoa – se MUUTTU! Projekti kyti viisi vuotta ja näki arvoisensa päivänvalon kerhon
15-vuotisfestareilla Otaniemessä elokuussa 2013. Teoksessa käsitellään paitsi Mökän alkuaikojen kolehtipohjaisen
saunailtatoiminnan kehittymistä vakavaraiseen keikka- ja
matkajärjestämiseen, myös Suomen heviskenen evoluutiota
ja Mökän roolia siinä. Jäsenien kommelluksiakaan ei ole
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Eli yhdistyksen tarkoituksena olisi edistaa eri metal-tyylien
kuuntelua TKK:ssa. Eli kaikki jotka olisivat kiinnostuneita, ottakaa yhteytta !! Myos hallinnollisista tehtavista kiinnostuneet,
ottakaa yhteytta !!

tyystin unohdettu. Kirjoittajat ovat olleet vuosien varrella
aktiivisia Mökä-toimijoita.
Tämä historiikki on Suomessa ensimmäinen laatuaan, eikä
muutakaan kotimaista hevikirjallisuutta ole liiaksi kirjoitettu. Toivommekin, että kirja puolustaa paikkaansa yhtenä dokumenttina suomalaisen hevimusiikin kansainvälisen
nousun aikakaudelta.

”Kukaan ei ikinä muista mistään

Historiikin koostajat
Juha Karjalainen, Vesa Isokauppila ja Juho Nenonen

Anssi Kanninen 7.8.2013

mitään, ei edes sitä että on
muisteltu.”

Tarkkaavaiset huomaavat, mikä mättää. Siitähän se sitten
lähti.

Eilisen aivoriihen satoa metallikerhon nimeksi:
Mökä

Ensimmäinen tapaaminen pidettiin 21.9.1998, ja paikalla
oli Toni Poikonen, Matias Ärje, Tuomo Kaikkonen sekä
Olli Stenlund. Nimiehdotuksia oli jo tällöin mietitty, mutta
yksikään niistä ei vakuuttanut. Näin jälkeenpäin ajateltuna ne olivat aika hirveitä! Sähköpostilistalla oli tuolloin
12 henkeä. Seuraava tapaaminen on todennäköisesti ollut
23.9.1998 (kyseisenä iltana Iron Maiden soitti Jäähallissa),
jossa ovat olleet paikalla ainakin Kaisu Mononen, Tarja
Koivikko sekä Markku ”Maku” Suokko. Tuossa tapaamisessa Mökä-nimen keksi Maku, ja jälkeenpäin Kaisu keksi
lisätä nimen eteen lyhenteen MC (Metal Club).
Yhdistyksen
perustamiskokous
pidettiin
Keltsussa
24.9.1998. Säännöt saatiin hyväksytettyä 21.1.1999 TKY:n
edustajistossa, jossa Tomi Korpela oli seuraamassa kokouksen kulkua. Kello 19.13 puheenjohtaja löi nuijansa pöytään
ja olimme virallisesti alayhdistys.
Date: Thu, 21 Jan 1999 20:30:44 +0200 (EET)
From: Tomi K. Korpela <tkorpela@niksula.hut.fi>
To: moka-jas@tky.hut.fi
Subject: Long Live Rock’n’Roll!!!

perustelut:
- iskevä ja ytimekäs
- humoristinen
- siitä saa helposti logon, kuten tyyliin MetallicA
Yleisjutut kuten prätkäpiireissä:
”senaatti”
- presidentti (puhis)
- metalliministeri (rahis)
- alivaltiosihteeri (sihis)
- virallinen basisti (muuten vaan hörhö)
Kertsinä tietenkin mökä-mökä-maa.
Ja vuotuiset alan bileet: älämölöt
Siinäpä vaikki mitä muistan.

Sain juuri uuden idean:
No joo, kaikki meni aivan hienosti. Tosiaankin, muutaman pilkun paikkaa muutettiin ja sana ”yhdistys” muutettiin kerhoksi.
Metalliministerinne töppäili kokousteknisesti ja vastasi ainoaan esitettyyn kysymykseen, joka koski sitä, aikooko yhdistys
aiheuttaa häiriötä alayhdistyspäivillä. Historiallinen hetki koitti
kello 19.13, kun puheenjohtaja kopautti nuijaansa.
Olemme nyt virallinen alayhdistys!
Ottakaa sille kalja.
Scorba
7

MC MÖKÄ
(Metal Club)

Kaisu Mononen 23./24.9.1998

Vuoden 1999 alussa kehiteltiin ajatusta Mökän hallituksen bändistä, joka soittaisi aina bileissä kello 24 hymnistä hieman rajumman version. Tuona vuonna hallituksen
bändi taisi käydä kerran treenaamassa. Muiden hallitusten
bändeistä en ole kuullut. Bändiin kuului Olli (laulu), Juha
(kitara), Tuomo (kitara), Tomi (keyboard), Osku (basso),
Toni (rummut).
Jo kerhon alkuaikoina perinteeksi muodostuneet saunaillat alkoivat hahmottua ensimmäisen saunan yhteydessä
12.2.1999 JMT3:n kattosaunalla. Koska yhdistyksellä ei
tuolloin vielä ollut varoja, hoidettiin tilan vuokra kolehdilla.
Myös lappeen Rannassa oli havaittu Otaniemen tapahtumat, ja saimme kutsun saapua Pikametallimiesten viisivuotisjuhlaan 25.2.1999. Lahjaksi vietiin muovinen kitara,
johon matkaväki rustasi nimmarit. Kitaran laatikkoon rustasimme Paranoidin soitto-ohjeet, ja lopuksi koko systeemi
paketoitiin elefanttipaperilla. Tältä reissulta tarttui mukaan
myös Essential Paranoid -kokoelma, joka sisältää 24 eri
versiota tuosta ikivihreästä kappaleesta.

Pikametallimiesten hellässä syleilyssä

TKY:n vanhasta lakanasta tehtiin Mökän ensimmäinen lippu, joka maalattiin sprayllä OTAHOASin kerhohuoneella
ensimmäistä Mökä-Mökä-Maa - bilettä varten. Lippua tekemässä olivat Maku, Tomi, Kaisu ja Tuomo.
Ensimmäiset bileet pidettiin Smökissä 19.3.1999. Bileiden
nimeksi oli päätetty Mökä-Mökä-Maa ja esiintyjiksi vär-

”sihteeri totesi etta kerhossa on
liikaa juhia”
Hallituksen kokous 14.1.2004,
pöytäkirjan kohta 14
historiikkiin kirjannut Juho Nenonen
Metalliklubi Mökän perustamiskokouksen virallinen pöytäkirja

Pikametallimiesten viisivuotisjuhlat
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Esittely Otahuudossa. Anekdoottina mainittakoon, että paperin läpi skannautunut kirahvihahmo on peräisin tämän kirjan taittajan kalsareista.
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vätty Golliwog, Nightbride, At Winter’s End sekä Jee!sukset. Viimeisenä soittanut Jee!sukset soitti heviklassikoita, ja
muut keskittyivät enemmän tai vähemmän omiin biiseihin.
Koska edelleenkään kerholla ei ollut rahaa, lainattiin bileiden budjetin vaatima 21 000 markkaa jäseniltä. Kiitos
lainaajille! Suurimman osan budjetista nieli olut, jota tilattiin reilusti.
Mökä-Mökä-Maan lisäksi järjestettiin ensimmäisenä vuonna Black Xmas -pikkujoulut Täffällä 1.12.1999. Tapahtumassa esiintyivät Kainin lapset ja Gramary.
Juhlan kohokohtana olivat mustat tonttulakit sekä musta,
katosta väärin päin roikkuva kuusi. Myös mahtavat kossuarpajaiset järjestettiin periaatteella ”juo niin paljon kuin
jaksat huikalla”. Sitten arvottiin seuraava juoja (Maku
muisteli juoneensa puoli pulloa...).
Kirjoittajan kiitos kaikille, jotka osallistuivat muisteloihin:
Anssi, Maku, Tuomo, Tapio ja Osku!

Tuomo Kaikkosen tekemä
ensimmäisen Mökä-MökäMaa -tapahtuman mainosjuliste
10

Black Xmas -pikkujoulut
1.12.1999
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Luku 2

Vuohen selässä

Metallin luvattu maa?

Metallimusiikin asema Suomessa 1998–2008
Hannu ”Manski” Savolainen

Sain keväällä 2013 yhteydenoton ystävältäni Juha Karjalaiselta, joka kertoi, että MC Mökän hallitus oli päättänyt
pihtisynnyttää historiikin kerhon 15-vuotiaan taipaleen
kunniaksi. (Olinko näin huomaavainen? Hallituksellahan
ei todellisuudessa ollut osaa eikä arpaa päätöksessä. - Toim.
huom.) Kyselin epäuskoisena Karjalaiselta: ”Onko tuo tot-

vuonna 2000 erään jyväskyläläisen erityisopettajan yhtyeen roolia seuraavasti: ”Ei tarvita liioittelua tuekseen, jos
sanoo Timo Rautiainen & Trio Niskalaukauksen olevan
tärkeintä mitä tämän maan rockissa on vuosiin tapahtunut.” Jone Nikulan mielestä tässä läpimurrossa oli osittain
kysymys siitä, että ”yleisö koki suomeksi esitetyn hevin uskottavana vaihtoehtona”. Niskalaukausta seurasivat muut
suomeksi esiintyvät bändit, jotka edustivat yhä raskaampaa
ja tylympää ilmaisutapaa.

Metallimusiikin nykyinen suosio Suomessa on uskomattoman suurta. Globaalista alakulttuurista on tullut Suomenniemellä milteipä populaarikulttuurin valtavirtaa. Asiaa
on hämmästelty ulkomaita myöten. Ja tottahan se on. Tuskinpa metallimusiikki on ollut täällä koskaan suositumpaa. Uusia, taitavia bändejä ilmestyy skeneen kuin Lernan
hydralle uusia päitä katkottujen tilalle. Väkilukuun nähden
Suomessa on paljon metallibändejä, joiden musiikki on
riittävän laadukasta myös ulkomaihin verrattuna. Ihmiset
käyvät aktiivisesti keikoilla ja ostavat hevilevyjä entistä innokkaammin.

Usein tyydymme toteamaan triviaalisti, että metalli on niin
ja niin suosittua Suomessa. Mutta mikä on metallimusiikin
ja -kulttuurin suhde muuhun populaarikulttuuriin ja miten
se näkyy? Onko metallimusiikki raivannut itselleen tilaa,
vai onko kyseessä näköharha, joka johtuu siitä, että metalliskene pursuaa keikkoja, tiukkoja levyjä ja muutenkin
hyvää meininkiä?

Vuonna 1998 Soundi-lehti esitteli tammikuun numerossaan uudet suomalaiset metallibändit Nightwishin ja
Children of Bodomin. Lehti otsikoi juttunsa tulevaisuutta
ennakoiden: ”Kunnianhimo saa suomalaiset metallibändit
pärjäämään”. Samaiset bändit ovat tähänastisilla urillaan
saavuttaneet niin Suomessa kuin ulkomaillakin merkkipaaluja, joista useimmat yhtyeet voivat vain unelmoida.

Saatesanat
Historia on siitä mainio kiinnostuksen kohde, ettei se happane muutamassa vuodessa. Kirjoitin tämän artikkelin alun
perin viisi vuotta sitten Metal Club Mökän kymmenvuotishistoriikkiin. Halusin tarkastella metallimusiikin suosion
lisääntymistä ja kulttuurista muutosta niiden kymmenen
vuoden aikana, joina mökäläiset olivat ratsastaneet vuohen
selässä ja jättäneet kädenjälkeään etenkin pääkaupunkiseudun metalliskeneen. Kuten silloin tällöin käy, historiikki ei
ilmestynytkään aivan suunnitelman mukaisesti.

Kun raskaan rockin erikoislehti Inferno ilmoittaa metallin
olevan Suomessa kansanmusiikkia, niin voi miettiä, onko
kyseessä vain oivaltavan päätoimittajan mainoskikka. Kun
Suomen pääministeri poseeraa Lordi-yhtyeen rinnalla etuja pikkusormi tuttuun tervehdykseen ojennettuna, alkaa
miettiä, että mitä helvettiä? Kun Suomen viralliselle albumilistalle nousee niinkin marginaalista musiikkia esittävä
yhtye kuin Reverend Bizarre, ymmärtää, että tässä maassa
ei ole ihan kaikki kohdallaan.

ta, onko tuo totta?” Juhiksen vakuuttelujen jälkeen lupasin
ajanmukaistaa artikkelini julkaisukuntoon.
Viisi vuotta vanha tekstini on kestänyt aikaa hyvin, enkä
halunnut ryhtyä laajentamaan ajallista rajausta, joka voi
nyt tuntua hieman hassulta. Artikkeli kiteyttää hyvin sen
kokemusmaailman, jota elin Mökän täyttäessä kymmenen
vuotta. Johtopäätökset ja tulkinnat tuntuvat edelleen päteviltä. Toki olen hieman stilisoinut tekstiä ja varustanut sen
saatesanoilla ja jälkikirjoituksella.

At the Gatesia mukaillen:
15 years of pain
And we can feel it closing in
The will to rise above
Tearing our insides out

Suomalainen metallikulttuuri oli viime vuosituhannen lopussa noususuhdanteessa, mutta läpimurrosta ei voinut
vielä puhua. Jone Nikula tuumii kirjassaan Rauta-aika,
että internetin ansiosta metallin alakulttuuri oli muuttunut
globaalimmaksi, mutta ei niinkään kasvanut. Bändit, fanit
ja levy-yhtiöt löysivät toisensa helpommin netin avulla, ja
kehittynyt informaatiotekniikka helpotti myös bändien toimintaa. Läpimurron avaimet olivat siis jo käsissä. Metallin
suosion kasvu maailmanlaajuisesti oli 2000-luvun koittaessa tosiasia.

Kiitokset Metal Club Mökälle mahdollisuudesta kirjoittaa
artikkeli vuoden hienoimpaan julkaisuun. Pystyykö olemaan?!

Uuden vuosituhannen taitteessa myös suomenkielinen metalli raivasi itselleen paikan skenessä. Soundi-lehti arvioi
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Pyrin tässä artikkelissa hieman pohtimaan, miten oletettu
metallimusiikin suosion lisääntyminen ilmenee. Esitetyt
vertailut eivät ole kattavia ja samalla osoittavat, että kirjoittaja seuraa metalliskeneä laiskasti mutta satunnaisesti.
Tutkimani aineiston valossa rohkenen kuitenkin käsiteltävästä aiheesta sanoa jotakin.

Heavy Metal or No Metal at All?
Käytän pääasiassa nimitystä ”metalli” tarkoittaessani tätä
ihmisten syvästi rakastamaa tai hyytävästi halveksimaa
voimakasrytmisen musiikin genreä. Arkikielessä puhun
mielelläni hevistä, mutta se lienee huono nimitys laajalle
tyylisuunnalle, joka koostuu jopa kymmenistä alagenreistä.
Kyseessä on erittäin sirpaloitunut ja moninainen ilmiö, jolle
alkaa olla vaikeaa löytää yhteistä käsitettä. Metalligenren
osalta voidaan harvoin puhua faktoista: rehellisempää on
myöntää esittävänsä tulkintoja tai mielipiteitä.

elementit ovat selvästi säilyneet musiikissa. Määrittelyvaikeutta aiheuttavat myös selvien metallibändien kokeelliset
tai kevyemmät levyt, esim. eräät Paradise Lostin albumit ja
vaikkapa Anatheman uudempi tuotanto. Vaikka levyt eivät
sinänsä ole metallia, bändit ovat selvästi osa metalliskeneä.
Tämän vuoksi rohkenen olettaa, että valtaosa levyjen ostajista hankkii albumin bändin taustan tai genreluokituksen
takia. Totta kai vuosien mittaan edellä mainitun kaltaisia
levyjä ostetaan myös niiden crossover-sävyjen vuoksi.

Kysehän on yksinkertaisesti siitä, mikä katsotaan metalliksi
ja mikä ei. Jännitteen metalligenren sisälle luo 1990-luvulla syntynyt vastakkainasettelu valtavirtametallin ja underground/extreme - metallin välille. Deena Weinstein jaottelee kirjassaan Heavy Metal – The Music and Its Culture
metallin karkeasti melodiaan perustuvaan lite metaliin
ja enemmän rytmiin perustuvaan speed/thrash metaliin.
Väitän, että useimmat tunnistavat asetelman, jossa speed/
thrash metalin kuuntelijat pitävät lite metalia naurettavana
hempeilynä tai nössönä tyttöhevinä. Tämä kertoo muuten
melko paljon myös metallin sukupuoliroolituksista.

Bändien (varsinkin yksittäisten albumien) luokitteleminen
metalliksi on viime kädessä milteipä mielivaltaisen subjektiivinen toimenpide. Tätä vaikeaa rajankäyntiä tehdessäni
olen aina yrittänyt verrata metallibändejä Top 40 -listojen
muihin artisteihin. Esimerkiksi HIM-yhtyeen ”metallisuut-

Olen joutunut tätä artikkelia kirjoittaessani pohtimaan
lukuisia kertoja, mikä bändi tai levy on metallia ja mikä
ei. Usein olen turvautunut internetin apuun ja välillä tehnyt pikagallupeja IRC-kanavalla. Etenkin Encyclopaedia
Metallum -nettisivusto osoittautui suureksi avuksi. Tietokannassa on kattavat perustelut siitä, millä perusteella bändit on luokiteltu metalliksi tai jätetty ulkopuolelle (http://
www.metal-archives.com/). Eniten jouduin pohtimaan
rajanvetoa käydessäni läpi Suomen viralliset albumilistat
kymmenen vuoden ajalta. Seuraavassa on lyhyt pohdiskelu
tai paremminkin perustelu, miksi luokittelin jotkut bändit
metalliksi ja jätin toiset ulkopuolelle.
”Historiallisten”, ts. alkuhevibändien (esim. Led Zeppelin,
Rainbow) asettelu tämän päivän metallikategoriaan on melko ongelmallista. Siksi olenkin jättänyt ne sen ulkopuolelle.
Poikkeuksen muodostavat sellaiset yhtyeet, joilla raskaat
16

ta” arvioidessani suuri merkitys oli vertailukumppaneilla.
Kari Tapion rinnalla HIM vaikuttaa hieman raskaammalta
kuin Rotten Soundin seurassa.

Virallinen lista rautaisessa otteessa

Yksittäisten bändien vaikutus aineistooni on jonkinmoinen. Riippumatta siitä, olenko huolinut Lordin tai HIMin
metalliporukkaan, tietty trendi kymmenen vuoden aineistosta on todettavissa. Enemmän yksittäinen bändi vaikuttaa listaykkösluetteloon, jos se on sattunut myymään jotakin levyään roppakaupalla.

Eräs tapa saada evidenssiä metallin suosiosta on tarkastella, millainen on sen osuus albumimyynnistä Suomessa.
Suomen viralliset listat ovat Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ry:n (ÄKT) virallisiksi listoiksi hyväksymiä
myyntitilastoja. ÄKT tilastoi jäsenyhtiöidensä ilmoittamaa
äänitteiden myyntiä kuukausittain. Virallisen listan edustavuudesta on vuosien mittaan esitetty kritiikkiä, ja tämän
vuoksi Rumba-lehti perusti vuonna 2008 oman albumilistansa, joka perustuu yli 30:n levyjen myymiseen erikoistuneen liikkeen myyntilukuihin.

dyimmän albumin joukkoon Metal Club Mökän toimintavuosina. Koska halusin huomioida vain kokonaiset vuodet,
viimeiseksi tarkasteluvuodeksi tuli 2007.

Vaikka virallinen lista edustaisikin jollakin tavoin vääristynyttä tilastointia, oleellista onkin tarkastella metallilevyjen
myynnin muutosta. Kartoitin siis, kuinka monta metallilevyä kullakin listaviikolla on päässyt neljänkymmenen myy-

Tarkasteluaikavälillä on nähtävissä selvä trendi metallilevyjen myyntimäärissä suhteessa muihin albumeihin (ks. taulukko 1). Vuonna 1998 albumikeskiarvo viikkoa kohden
oli 3,3. Vuonna 2007 se oli yli kaksinkertainen ja kivunnut

keskiarvoon 6,7. Huonoin keskiarvo oli vuonna 1999 (2,2)
ja paras viimeisenä tarkasteluvuonna. Vuodesta 2003 lähtien metallilevyjen määrä lisääntyi selvästi vuosittain tarkastelujakson loppuun saakka.
Viikot eivät ole veljiä keskenään. Välillä listalla saattoi olla
usean viikon kuiva kausi, jolloin neljänkymmenen myydyimmän kiekon joukkoon ei noussut ainuttakaan metallijulkaisua. Välillä metalli lähes dominoi listaa useita viikkoja putkeen. Esimerkiksi keväällä 2007 viiden viikon ajan
myydyimmistä albumeista noin 25 % oli metallia.

Laskin erikseen myös listaykkösiksi kivunneet metallialbumit ja sen, kuinka monta viikkoa piikkipaikka oli kunkin
vuoden aikana metallibändin hallussa. Taulukoinnin heikkoutena on – bändivalintojen subjektiivisuuden lisäksi –
listasijoitusten samanarvoisuus. En ole siis tehnyt eroa sen
mukaan, onko albumi sijalla 2 vai 38.

Tarkastelujaksolla vuonna 2007 koettiin huikea viikko: Virallisella listalla oli 17 metallilevyä (42,5 %), joista 9 oli
Metallican julkaisuja. Samalla viikolla kärkikymmenikössä
oli 7 metallikiekkoa, joista 4 oli Metallicaa! Tämä edustaa
sinänsä poikkeusta, koska bändin tulevan konsertin lipunmyynti aiheutti huikean piikin myös levymyynnissä. Sama
ilmiö nähtiin jo vuonna 2004, jolloin todellisella metalli-

Vuosi

Keskiarvo,
albumia/viikko

Vuoden huippuviikko,
albumia/viikko

Listaykkösalbumien
lukumäärä

Viikot listaykkösenä

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

3,3
2,2
3,0
2,4
3,7
3,8
4,5
5,6
6,4
6,7

7
6
7
5
8
9
11
10
12
17

2
0
4
1
3
5
3
7
6
6

3
0
12
3
8
12
16
9
18
25
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Metallimusiikin
tunnuslukuja virallisella
albumilistalla 1998–2007

pään unelmaviikolla nousi listalle 11 metallialbumia, joista
6 Metallicaa. Jos taulukoinnista haluaisi eliminoida Metallican vaikutuksen, koettiin huippuviikko vuonna 2006,
jolloin yhdellä viikolla oli listalla 12 metallialbumia.
Voi vain miettiä, missä muussa maassa tällainen viikkolista olisi mahdollinen. Väittäisin, että ei kovinkaan monessa
– varsinkin kun ottaa huomioon ulkomaisen uutisoinnin,
jossa on hämmästelty Suomen virallisen albumilistan hevipainotteisuutta.
Albumilistalle nousseet metallilevyt edustavat hyvin monipuolisesti eri alagenrejä. Luonnollisesti metallin isot kotija ulkomaiset nimet (jotka edustavat usein valtavirtametallia), kuten Metallica, Nightwish, Megadeth, Stratovarius,
HIM, Iron Maiden, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus,
Children of Bodom, nousivat listalle ja usein pysyivät siellä
pitkään. Tämän lisäksi miltei joka viikko Top 40:een nousi
pienempiä ja rankempia alagenrejä edustavia bändiä. Esimerkkeinä toimikoot vaikkapa Rotten Sound, Emperor,
Ajattara, Moonsorrow, Satyricon ja Swallow the Sun.
Listaykköseksi nousemiseen ei riitä pelkästään kova hypetys metalliskenessä. Lähtökohtaisesti bändin musiikilta
vaaditaan genrerajat ylittäviä elementtejä, jotta mahdollisimman moni musiikin kuuntelija hankkisi levyn. Myös
rankemman metallin esittäjät voivat nousta piikkipaikalle,
mutta tällöin on usein takana lukuisia julkaistuja albumeja
ja sitkeää keikkailua.
Ulkomaisista yhtyeistä Metallica, Iron Maiden ja Rammstein nousivat tarkastelujaksolla listan kärkeen usealla
levyllä. Vierailut osoittautuivat lyhytaikaisiksi (enintään
4 viikkoa listaykkösenä). System of a Down ja In Flames
käväisivät viikon verran huipulla molemmat yhdellä levyllä. Pääsääntönä olivat lyhyet vierailut (1–4 viikkoa listaykkösenä) myös kotimaisilla artisteilla. Muun muassa Stratovarius, Sentenced, Children of Bodom, Timo Rautiainen
& Trio Niskalaukaus, Mokoma ja Tarja Turunen vierailivat tarkastellulla aikavälillä ykkössijalla. Vuosina 2005 ja
2006 levyjen julkaisuaikataulu teki tepposet metalligenren
yhtyeille: kumpanakin vuonna kolmena peräkkäisenä viik-

kona nousi listan huipulle uusi metallilevy. Tämä vaikutti
vähintäänkin siihen, miltä tilastot noilta vuosilta näyttävät.
Kiteeläinen Nightwish on kymmenen vuoden aikana osoittautunut koko kansan yhtyeeksi myös listasijoitusten valossa. Yhtyeen Once-levy oli piikkipaikalla 10 viikkoa ja sitä
seurannut Dark Passion Play 8 viikkoa. Tämän lisäksi myös
albumit Wishmaster, Century Child ja kokoelma Highest
Hopes nousivat ensimmäiselle sijalle. HIMin Razorblade
Romance kiikkui huipulla 8 viikkoa vuonna 2000.
Toiseksi pisimpään ykköspaikkaa piti hallussaan Lordin
The Arockalypse. Hirviöbändi sai huikeaa nostetta euroviisuvoitostaan ja alisti virallista listaa 11 viikon ajan
vuonna 2006. Viikolla paremmaksi pani Idols-voittaja Ari
Koivunen levyllään Fuel for the Fire vuonna 2007. Hän
nousi ensimmäiseksi kotimaiseksi artistiksi, joka on ollut
listaykkösenä 12 viikkoa putkeen vuonna 1994 aloitetun
listajärjestelmän aikana. Saavutusta sivuaa vain Bon Jovin
Cross Roads, joka hallitsi listaa yhtä kauan 1990-luvun
puolivälissä. Koivusen huikea levymyynti on toki jonkinlainen osoitus metallin suosiosta nyky-Suomessa. Samalla
se kertoo kuitenkin Idols-formaatin kaupallisesta voimasta
ja kyvystä vainuta rahakkaat markkinaraot. Albumi myi ilmestymisvuotenaan tuplaplatinaa eli yli 60 000 kappaletta.
Miten metallilevyt sitten sijoittuvat kaikkien aikojen myydyimpien albumien pörssissä? Sadan myydyimmän kotimaisen levyn joukossa ovat edellä mainitut viisi Nightwishin
pitkäsoittoa, joista Dark Passion Play on myynyt huimat
yli 121 000 kopiota. Sadan joukossa ovat myös aiemmin
mainitut HIMin ja Lordin albumit. Ulkomaisista metalliartisteista vain Metallica nousee kärjen tuntumaan. Black
Album on kaikkien aikojen listan seitsemäs noin 103 000
kappaleen myynnillä ja Load sijalla 63.

Mitä levymyynti kertoo?
Cd-levyjen myyntitrendi on ollut laskeva viimeiset kymmenen vuotta etenkin USA:ssa. Tästä kertovat muun muassa
RIAA:n (The Recording Industry Association of America)
tilastot, joiden mukaan cd-levyjen kappalemyyntimäärät
ovat pienentyneet vuodesta 2000 lähtien. Sama ilmiö on
havaittavissa myös Suomessa, tosin loivempana. ÄKT:n tilastojen mukaan cd-levyjen myynnin kasvu on pysähtynyt
2000-luvulla ja äänitealan kokonaismarkkinoiden arvo on
hiipunut vuodesta 2003. Levymyynnin vähenemisen kanssa samaan aikaan digitaalinen musiikki on lisännyt suosiotaan huimasti. Sen vuosittainen kasvu esim. Yhdysvalloissa
on ollut useita kymmeniä prosentteja. Levymyyntiin ovat
vaikuttaneet negatiivisesti myös piratismi ja internetin
mahdollistama tiedostojen siirto, ”warettaminen”. Joiden-

kin näkemysten mukaan vertaisverkot ovat saattaneet jopa
lisätä esimerkiksi metalligenren levymyyntiä.
Johtuuko metallimusiikin osuuden kasvu Suomen virallisella listalla siitä, että suosio on aidosti lisääntynyt? Vai
onko metallin suosio pysynyt suunnilleen aiemmalla tasolla
muiden musiikkityylien kärsiessä cd-myynnin hiipumisesta? Yhdysvaltalaisen Nielsenin SoundScan-raportointi kertoi musiikin kokonaismarkkinoiden pienentyneen USA:ssa
8,3 prosentilla vuonna 2003. Samaan aikaan metallin ja
aggressiivisen rockin myyntiarvo kasvoi uskomattomat
232 prosenttia! Tämä viittaisi siihen, että viikoittaisen metallialbumikeskiarvon kaksinkertaistuminen kymmenessä
vuodessa perustuu metallin suosion aitoon lisääntymiseen.

Metallilevyjen lisääntyminen Top 40 -listalla voisi viitata
siihen, että metallilevyjä ilmestyy taajaan ja useat niistä
nousevat listalle muutamaksi viikoksi. Tämä korreloi sen
tiedon kanssa, että Suomessa on poikkeuksellisen paljon
laadukkaita metallibändejä sekä väkilukuun suhteutettuna
että absoluuttisestikin. Tilanne, jossa 20–25 % albumilistan levyistä on metallia, on varmasti erikoinen eikä toteudu
monessakaan maassa.

Alan lehtiä ja vähän muitakin
Lehtien rooli metallimusiikin parissa on ikään kuin kolmen
kauppa. Lehdet tarvitsevat jutun aiheita ja sisältöä, artisteille ja levy-yhtiöille kelpaa ilmainen mainostus, ja musiikin kuuntelijat haluavat tietoa bändeistä, levyistä ja tapahtumista. Miten metallimusiikki on näkynyt musiikkilehtien
palstoilla? En lainkaan halua väheksyä nettisivustojen, television tai radion merkitystä, mutta käsittelen niitä toisaalla
artikkelissa.
Lehdistö on historian valossa suhtautunut metallimusiikkiin varautuneesti. Myös yleisellä asenneilmastolla lienee
ollut osuutensa tähän. Alexi Laihon haastattelun yhteydessä vuonna 2001 Soundi-lehti päätyi toteamaan, ettei ”hevi-
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Valtaosa metallilevyistä oli listalla hyvin lyhyen aikaa
(2–5 viikkoa), pois lukien nimekkäät bändit. Useimmiten
ensimmäisen viikon sijoitus oli korkein ja sijoituksen huononeminen listalla nopeaa. Vaikuttaa siis siltä, että melko
suppea ryhmä ostaa ”suosikkiyhtyeensä” levyn heti sen ilmestyttyä. Jos levyllä ei ole crossover-potentiaalia eli se ei
kiinnosta suuria kuluttajamassoja, se putoaa listalta pois
nopeasti.
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bändien maine ole vieläkään kovin korkealla Suomessa”.
Samaa aihetta sivusi Spinefarm-levy-yhtiön pomo Riku
Pääkkönen kirjassa Rauta-aika. ”Median portinvartijat
toivois sata kertaa enemmän, et Crash menis läpi. – – Niitä ei vois vähempää kiinnostaa toi musiikinlaji. Sen kanssa
pitää vaan elää.”
Kävin läpi Soundin vuosikerrat 1998–2005 tutkiakseni, miten metallin suosion lisääntyminen näkyy lehden sisällössä.
Kyseessä on vuonna 1975 perustettu Suomen suurin musiikkilehti. Sen painosmäärä on 27 000–40 000 ja arvioitu
lukijamäärä 145 000. Lehdessä ei ole erillistä pääkirjoituspalstaa.

Soundi huomioi metallimusiikin hyvin koko tarkastelujakson ajan. Lehden vuosikerrat olivat hyvin tasapainoisia.
Metallibändejä käsitteleviä juttuja oli jokaisessa numerossa, enkä havainnut painotuksen muutosta suuntaan tai
toiseen. Lehti käsitteli sekä pienempiä että suurempia raskaan musiikin esittäjiä. Valitut yhtyeet olivat luonnollisesti
ajankohtaisia, mutta eivät itsestään selviä. Kansikuva- tai
muuten näkyviä juttuja oli bändeistä, jotka olivat nousseet
albumilistan kärkisijoille tai menestyneet muutoin. Laajempaa lukijakuntaa kiinnostavat yhtyeet (esim. Nightwish,
Metallica, HIM) ja kotimaiset ”vientiorkesterit” saivat paljonkin palstatilaa.

parhaimpina aikoina kuusi kertaa vuodessa. Painosmäärä
on 2 500–3 500 kappaletta. Vuosina 2003–2005 ilmestyi
Hamara-niminen raskaaseen musiikkiin keskittynyt lehti.
Lehden tarina päättyi, kun se yhdistyi kilpailevan julkaisun
Infernon kanssa. Hamaran silloinen päätoimittaja Matti
Riekki siirtyi luotsaamaan Infernoa.

Soundi oli valmis esittelemään myös pienempiä yhtyeitä.
Hyvänä esimerkkinä käy vuonna 1998 julkaistu kahden aukeaman juttu Oulun metalliskenestä. Kirjoituksen mukaan
”hevibändejä tuntuu pursuavan esille jokaisesta kellarista
ja kuppilasta. Ne kaikki ottavat juttunsa vakavissaan ja ne
kaikki vaalivat kaupungin räyhäkkää musiikkiperinnettä.”
Mielenkiintoisen artikkelista teki se, että esitellyt yhtyeet
eivät olleet nimekkäitä, vaan debyyttilevynsä julkaisseita
pikkubändejä.

Viime vuosina metalli on saavuttanut sen verran merkittävän aseman populaarikulttuurissa, että niin iltapäivä- kuin
suuret päivälehdetkin noteeraavat metallikulttuurin tapahtumia. Esimerkiksi Tarja Turusen erottaminen Nightwishistä ja uuden solistin paljastaminen saivat melkoisesti tilaa.

Inferno perustettiin vuonna 2001, ja siitä on vuosien saatossa kehittynyt yksi Suomen suosituimmista musiikkilehdistä. Sen painosmäärä on noin 10 000, ja lukijoita arvioidaan olevan numeroa kohden noin 30 000. Infernosta on
tullut tärkeä lenkki suomalaisessa metalliketjussa.

Kuhinaa skenessä
Kuten edellä on todettu, metalli on saanut kulttuurin valtavirrassa yhä enemmän näkyvyyttä ja tilaa. Myös itse metalliyhteisö, ”skene”, on toiminut ahkerasti ja aktiivisesti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Eri bändien julkaisujen,
keikkojen, kiertueiden ja sekoilujen luetteleminen tässä ei
liene tarkoituksenmukaista. Käsittelen muutaman esimerkin avulla sitä, miten metalliskenen toimintaedellytykset
ovat parantuneet ja aktiviteetit lisääntyneet.

Metallimusiikin suosion karttuminen näkyi Soundissa ehkäpä hieman yllättävällä tavalla. Raskaan musiikin mainostaminen lisääntyi voimakkaasti 2000-luvun alkupuolella.
Levy-yhtiöillä oli selvästi enemmän rahaa ja mielenkiintoa
panostaa levymainoksiin kuin aikaisemmin.

Keikoilla käyminen on tärkeä osa metallikulttuuria. Siihen
on ollut viime vuosina milteipä loistavat mahdollisuudet,
eikä tämä koske pelkästään Kehä kolmosen sisäpuolta.
Suomalaiset metallibändit keikkailevat ahkerasti ympäri
maata, ja skenen toimijat ovat vaivojaan säästämättä järjestäneet Suomeen toinen toistaan kovempia ja mielenkiintoisempia ulkomaisia kokoonpanoja. Enemmän tai vähemmän säännöllisesti pidettävät metalliklubit ja -sisäfestarit
ovat etenkin pääkaupunkiseudulla elävöittäneet livekulttuuria kiitettävästi. Tässä myös MC Mökällä on omat ansionsa.

Soundin sisällöllisiin painotuksiin vaikutti varmasti myös
metallilehtien ilmaantuminen kioskeihin, kauppoihin ja
postilaatikoihin. Suomi Finland Perkele Metal Magazine
perustettiin vuonna 1995. Lehti oli enemmän fanzine-tyyppinen kuin ammattimaisella otteella toimitettu julkaisu. Se
kuitenkin loi pohjaa ja uskottavuutta suomalaisen metalliskenen kasvulle. Erinäisten vaikeuksien uuvuttamana lehden julkaiseminen lopetettiin, ja viimeinen numero ilmestyi
vuonna 2001. Nykyään Suomi Finland Perkele ilmestyy
osana Sue-ilmaisjakelulehteä.

Suomen suurin metallifestivaali on Helsingissä järjestettävä
Tuska Open Air Metal Festival. Ensimmäisen kerran Tuska
järjestettiin kaksipäiväisenä sisäfestarina Tavastialla vuonna 1998. Tapahtuman isänä voidaan pitää Suomi Finland

Miasma Magazine aloitti 1990-luvulla niin ikään fanzinena. Lehti siirtyi ylempään sarjaan vuonna 2004, kun sitä
ryhdyttiin julkaisemaan säännöllisesti. Miasma ilmestyi
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Perkele Metal Magazinen silloista päätoimittajaa, Tony
Talevaa. Kahtena seuraavana vuonna Tuska järjestettiin
VR:n makasiineilla ulkoilmatapahtumana. Nälkä kasvoi
syödessä, ja vuonna 2001 mustapukuinen kansa kokoontui Kaisaniemeen. Tällöin rikottiin 10 000 kävijän raja ensi
kerran. Käytössä oli kaksi lavaa ja kolme päivää moshaamiseen ja metallin ilosanoman levittämiseen. Vuonna 2002
lippuja myytiin miltei 15 000, ja lauantaina ja sunnuntaina festivaali oli loppuunmyyty. Seuraava vuonna käyttöön
otettiin vielä kolmas lava. Kaikki päivät myytiin loppuun,
ja kävijöitä oli noin 25 000. Seuraavina vuosina festivaalin
suosio jatkoi tasaista kasvuaan: 2004 – 26 000 lippua (loppuunmyyty), 2005 – 33 000 lippua (loppuunmyyty, aluetta
laajennettiin), 2006 – 31 000 ja kymmenes Tuska-festari
vuonna 2007 – 33 000 (pe ja la loppuunmyyty). Vuoden
2008 festivaali myytiin loppuun ennätyksellisesti noin kuusi viikkoa ennen tapahtumaa, kävijöitä 33 000.
Tuska Open Air on kasvanut Pohjoismaiden suurimmaksi
metallifestivaaliksi, joka kerää yleisöä ja median edustajia
eri puolilta maailmaa. Ensimmäisestä kerrasta lähtien esiintyjäkaartissa on ollut myös ulkomaisia bändejä. Festivaaliin on kuulunut jo vuodesta 2001 virallisia jatkoklubeja,
jotka ovat laajentaneet viikonlopun musiikkitarjontaa entisestään.
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2000-luvulla metalliin ja muuhun raskaaseen musiikkiin
erikoistuneet festivaalit ovat laajentaneet Suomen kesän
kulttuuritarjontaa kiitettävästi. Näistä mainittakoon Sauna Open Air Metal Festival Tampereella, Jalometalli Metal
Music Festival Oulussa ja Pellavarock Lammilla. Tämän
lisäksi myös muut rockfestivaalit ovat kiinnittäneet esiintyjäkaarteihinsa metallibändejä varsin mukavasti.
Suomen asemaa metallin suurvaltana on entisestään pönkittänyt Finnish Metal Expo -metallimusiikkitapahtuman
lanseeraaminen vuonna 2005. Vuosittain järjestetty kaksipäiväinen tapahtuma on yhdistelmä sisäfestivaalia ja messuja. Tapahtumassa on runsaasti näytteilleasettajia, soittajaklinikoita, hevikaraoke ja tietenkin keikkoja. FME on
houkutellut paikalle joka vuosi noin 5 000 kävijää. Messujen yhteydessä on pidetty International Metal Meeting -seminaari, joka on tarkoitettu musiikkibisneksen toimijoille.
FME:ssä on jaettu myös Finnish Metal Awards -palkinnot
metallimedioiden isännöimän yleisöäänestyksen perusteella.
Suuret tapahtumat ovat tärkeitä metallimusiikille. Ne tarjoavat näkyvyyttä tiedotusvälineissä, ja niillä on tarpeeksi kriittistä massaa, jotta isojakin bändejä saadaan tuotua
Suomeen. Samaan aikaan pienemmät keikat ja klubit pi-

soittaa melkoisen paljon myös täysveristä metallia. Radio
Rock on suunnattu aiemman rockiin keskittyneen Radio
Cityn kuulijakunnalle. Lukuisilla valtakunnallisilla ja paikallisradioilla on omat raskaaseen musiikkiin keskittyneet
ohjelmansa. On syytä mainita erikseen YleX:n Metalliliitto,
joka sai alkunsa jo vuonna 1988. Ohjelman pitkäaikainen
juontaja Klaus Flaming siirtyi Radio Rockin palvelukseen,
ja Metalliliittoa johti tämän jälkeen Matti Riekki.
Televisiossa raskaamman musiikin – metallista puhumattakaan – lähetysaika on jäänyt vähäiseksi. Varsinkin Yleisradion kanavilla metalli on loistanut poissaolollaan. Populaarimusiikin ajankohtaisohjelmat ovat saaneet melko vähän
tilaa kokonaisuudessaan. Viime vuosina Yle on ryhtynyt
esittämään erilaisia konserttitaltiointeja, mikä on tuonut
hieman helpotusta musiikin ystäville.

tävät skenen vireänä. Ne tarjoavat mahdollisuuden tutustua tuntemattomampiin ja pienempiin bändeihin. Samaan
tapaan kuin aiemminkin, raivoisat vedot pikkubaarien lavoilla ja juottoloiden nurkissa antavat nouseville bändeille
mahdollisuuden kehittyä ja esitellä itseään metallikansalle.
Metalliskenen aktiivisuudesta kertovat myös lukuisat pitkätukkien kokoontumispaikkoina toimivat metalli- ja hevibaarit. Konseptit vaihtelevat livekeikoista hevikaraokeen
ja levyjen ennakkokuunteluista eritasoisten tiskijukkien
levynkieputukseen. Viime vuosien aikana pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa on ollut käynnissä loputun sykli,
jossa metallihenkisiä baareja syntyy, kukoistaa, kuolee, lakkautetaan ja niin edelleen.
Tarjonta on suurta, ja baarit kilpailevat asiakkaista joskus menestyneemmin, joskus heikommin. Jotkut kapakat
ovat vaihtaneet toimintakonseptiaan, kun metallimusiikin
kasvava suosio ei olekaan tuonut mukanaan kasvavaa
kassavirtaa. Toiset baarit ovat jatkaneet sitkeästi vuodesta
toiseen, vaikka omistajanvaihdoksilta ei ole voitu välttyä.

Kunnianhimoisimpia hankkeita nähtiin lokakuussa 2006,
kun Inferno-lehti ja Gastromax Oy avasivat raskaan musiikin erikoisravintolan Tampereelle. Kohta myös Helsinki ja
Jyväskylä saivat omat Inferno Bar & Nightclubinsa. Huolellisesti mietitty konsepti ei kuitenkaan tuottanut haluttua
tulosta, ja Helsingin Inferno päätettiin lopettaa alle kaksi
vuotta ravintolan avaamisesta.
Metalliskenen toimintaedellytykset ovat parantuneet melkoisesti netin ansiosta. Erilaiset nettilehdet, portaalit ja foorumit tarjoavat nopean kanavan tiedonhakuun ja ajatustenvaihtoon. Tunnetuimpia ja varmasti myös suosituimpia
suomalaisia sivustoja on Imperiumi, joka on toiminut aktiivisesti jo vuodesta 2002 lähtien. Koska suomalaiset ovat
tunnetusti ”Internet-kansaa”, niin lienee luontevaa, että
myös metallimusiikin ystävät toimivat aktiivisesti verkossa.

2000-luvun alkupuolella kaapelikanava MoonTV hemmotteli metallifaneja suositulla heviohjelmalla 666 sekuntia (myöhemmin 667 sekuntia). Johanna Kiisken juontama ohjelma tarjosi sitä itseään: metallimusiikkivideoita
ja haastatteluja. Kanava lopetti toimintansa vuonna 2003
kuuden toimintavuoden jälkeen. Sub-kanavan Rautaryhmä
esitteli metallin ajankohtaisia bändejä, albumeja ja tapahtumia vuodesta 2007 lähtien, mutta jäi tauolle jo keväällä
2008. Music Televisionin uudistuksen jälkeen legendaarisen Headbanger’s Ball -ohjelman kotimainen versio palasi
suomalaisten katsojien iloksi ohjelmistoon vuonna 2006.
Yhdysvalloissa kyseinen ohjelma palautettiin telakalta
vuonna 2003, kahdeksan vuoden tauon jälkeen.

Menin Jakulle sunnuntaiaamukahville Otaniemessä joitain vuosia sitten.
Näin oven edessä pihalla paperisilppua, ja tarkempi havainnointi
osoitti, että kyseessä oli revitty
passi. Lopulta kuvasivukin löytyi, ja
tuttu herra H:n naamahan se siinä
pällisteli.
Jakun asunnossa kysyin ensimmäisenä ”Mitä noi on?”, kun huomasin
eriskummallisen kasan tavaroita.
”No mitäs, H:n kenkä, kalsarit, sukat, farkut ja silmälasit. Meni vissiin
hermot viime yönä.” Seuraavana
päivänä Jone kertoi löytäneensä revityn Tuska-paidan kadulta asunnon
läheisyydestä...
kirjannut Juha Karjalainen

Panssarilaivalla valtavirrassa
Koko metallikulttuuri oli uskomuksineen ja kiinnostuksenaiheineen imaistu valtavirtaan. Metallilla oli lopultakin
paikka osana valtakulttuuria niin, ettei sen täytynyt tinkiä
riippumattomuudestaan tai epämukavista totuuksistaan.
Näin kuvailee Ian Christe metallin suosiota 2000-luvun
alussa teoksessaan Pedon meteli – Heavy metallin vanha
ja uusi testamentti. Christe tarkastelee pääasiassa Yhdysvaltoja, mutta analyysi pätee varmasti laajemminkin. Ainakin nyky-Suomessa metallin asema vaikuttaa kuvatun
kaltaiselta. Kun Inferno-lehti kuvailee metallia 2000-luvun
kansanmusiikiksi, se tarkoittanee sitä, että suppean alakulttuuriryhmän lisäksi synkkää jynkytystä kuuntelevat laajat
kansankerrokset. Tai ainakin metallia heille muodossa jos
toisessa tarjoillaan.
Annan erään esimerkin. Kun aikoinaan katsoi Ylen esittämiä jääkiekon MM-kisoja televisiosta, koosteiden ja
hidastusten taustalla soi popmusiikki tyyliin Tom Jones.
Nykyään lätkäohjelmissa – myös Ylellä – pauhaa turboahdettu power metal tai jopa örinällä ryyditetty melodeath. O
tempora, o mores.
Valtavirtaistuminen on aina kaksiteräinen miekka. Yleensä
se tarkoittaa sitä, että jokin ilmiö – vaikkapa musiikkilaji tai elämäntapa – kaupallistetaan kaikilla kuviteltavissa
olevilla keinoilla. Samalla ilmiön ominaispiirteet saattavat
rapista, ja se saattaa voimakkaasti muuttua verrattuna lähtötilanteeseen. Toisaalta valtavirrassa oleminen tarkoittaa
etabloitumista, tunnustetun aseman saavuttamista. Tällöin
ei jatkuvasti tarvitse taistella tilastaan ja olemassaolostaan.
Mielestäni tällainen kehitys on havaittavissa myös metallin
osalta.

Metallin suosion kasvu viime vuosien aikana on havaittavissa myös radio- ja tv-kanavilla. Suomessa on nykyään
yksi erityisesti rockmusiikkiin painottuva radiokanava,
Radio Rock. Se aloitti toimintansa vuoden 2007 alussa ja

Metallikulttuuri ja valtavirta ovat lähentyneet toisiaan ja
liike on ollut molemminpuolista. Jotkut metallibändit ovat
tietoisesti pyrkineet valtavirtaan, koska siten suosion kasvattaminen on ollut mahdollista. Metallibändit ovat myös
lähteneet mukaan projekteihin, joissa tyylirajojen välisiä ai-
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toja on ylitetty ja kaadettu. Toisaalta valtavirta on ottanut
vaikutteita metallikulttuurista ja erilaiset bisnesmahdollisuudet on tutkittu tarkkaan.
Vaatemuoti on jo useiden vuosien ajan ottanut vaikutteita
rock- ja metallikulttuurien pukeutumisesta. Varsinkin nuorisomuoti on täynnä ketjuja, niittejä, nahkaa ja mustia pukineita. Myös vanhemmalle väelle on tarjolla liekkikuosia
ja pääkallopaitaa. Niitä löytyy niin automarkettien vaaterekeistä kuin valtakunnallisten vaateketjujen myymälöistä.
Myös tv-tuotantoyhtiöt ovat oivaltaneet metallin kaupallisen potentiaalin. Erilaisia rock/metalli- ja bändiohjelmaformaatteja pyöritetään niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
Sub-kanavan Äijät-ohjelma perustuu kahden tunnetun
”hevipersoonan” Jone Nikulan ja Jouni Hynysen ammattikokeiluihin metallin soidessa taustalla. Myös laulujakykyjä
etsivä Idols-ohjelma teki aluevaltauksen metallin saralle,
kun kilpailun voitti jo aiemmin mainittu Ari Koivunen.
Metallimusiikin vyörymisestä kartan valkoisille alueille
kertoo pari vuotta sitten kehitetty Metallimessu-konsepti.
Kyseessä on metallimusiikin säestyksellä pidettävä jumalanpalvelus. Ensimmäinen Metallimessu pidettiin Helsingissä Temppeliaukion kirkossa Tuska-festivaalin aattona
2006. Kun parikymmentä vuotta aiemmin metallimusiikin
saatanallisuutta ja nuorisoa turmelevaa sisältöä päiviteltiin
julkisuudessa ja etenkin erilaisissa kristillisissä yhteisöissä,
nyt metallimusiikkia on tarjolla jo kirkoissa. Paljon on virrannut vettä Vantaanjoessa.
Lukuisat metallibändit ovat kurottaneet ennakkoluulottomasti ulos tiukoista genrerajoista tai sitten suunnanneet
määrätietoisesti isommille markkinoille. Esimerkkinä voisin mainita Waltari-yhtyeen ja Kansallisoopperan yhteisproduktion Evankeliumi, joka toteutettiin vuonna 1999.
Baletin ja metallin ristisiitos kuvasi ajatonta kertomusta
hyvän ja pahan ikuisesta kamppailusta. Erikoiset ja kunnianhimoiset yhteisprojektit ovat kiinnostaneet myös ulko-

mailla (Metallican S&M, Glenn Danzigin Black Aria), joten
suomalaisesta oivalluksesta ei ole kyse.
Metallibändien osallistuminen Euroviisuihin on viimeistään nostanut raskaan musiikin lehtien palstoille ennennäkemättömällä tavalla. Nightwish kokeili kepillä jäätä jo
vuonna 2000, kun se voitti yleisöäänestyksen ylivoimaisesti
kappaleellaan Sleepwalker. Tuomariäänet kuitenkin ratkaisivat, ja Suomea edustamaan lähetettiin Nina Åström. Pankin räjäytti Lordi vuonna 2006. Edustaja valittiin suoralla
yleisöäänestyksellä, ja loppu onkin historiaa. Lordi voitti
Euroviisut kaikkien aikojen suurimmalla pistesaaliilla.
Voitto sai Suomen sekaisin, ja siinä ohessa metallimusiikin
erinäiset piirteet banalisoitiin markkinavoimien johdollamelko totaalisesti. Vuonna 2008 kilpailussa Suomea edusti
jälleen metallibändi. Teräsbetoni pääsi finaaliin saakka ja
menestyi kohtuullisesti.
Metallin valtavirtaistuminen, kaupallistuminen ja jopa eksploitaatio ei ole kuitenkaan tehnyt siitä täysin salonkikelpoista. Metallille on edelleen varattu syntipukin asema ainakin joidenkin tahojen silmissä. Tämä huomattiin ikävällä
tavalla sekä Jokelan että Kauhajoen koulumurhien yhteydessä. Koulusurmaajien musiikkimaku tutkittiin tarkkaan,
ja raskasta musiikkia tarjottiin vähintäänkin osasyylliseksi
järjettömiin veritekoihin. Valitettavasti tämäkin ilmiö on
tuttu ulkomailta, erityisesti Yhdysvalloista.
Joillekin metallin suosion lisääntyminen on tervetullutta,
joidenkin mielestä kaupallistuminen ja kaupallistaminen
ovat pilanneet metallikulttuurin lopullisesti. Selvää kuitenkin on, että metallimusiikki elää Suomessa huippukautta.
En lähde arvailemaan, kuinka kauan laajempi kansansuosio kestää tai mikä on metallimusiikin seuraava “iso juttu”.
Iron Maidenia mukaillen kehotan kaikkia nauttimaan metallin kultaisista vuosista ja olemaan murehtimatta niin
menneitä kuin tuleviakaan aikoja. Sehän on ainakin MC
Mökän jäseniltä luonnistunut vuosi toisensa perään!
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Jälkikirjoitus
Milloin se oikein tapahtui? Milloin metallimusiikki saavutti saturaatiopisteensä populaarikulttuurin osana? Milloin
metallin suosio saavutti Suomessa lakipisteensä ja edessä
oli yli vuosikymmenen ”nousukauden” jälkeinen vääjäämätön alamäki?
Toki viimeisten viiden vuoden aikana Suomessa on järjestetty erittäin hienoja keikkoja, täällä ovat käyneet kiertueella lukuisat ulkomaiset metallibändit ja suomalaiset bändit ovat julkaisseet loistavia levyjä ja kiertäneet maailmalla.
Ja Ylekin on esittänyt metallin historiaa ja eri tyylilajeja
käsittelevän sarjan Metal Evolution.
Jotain on kuitenkin tapahtunut. Ehkä syynä on ollut talouskriisit ja taantuma, ehkä metallin kaupallisen potentiaalin
heikkeneminen ”suuren yleisön” kyllästyttyä synkkään
jynkytykseen, ehkä levymyynnin jatkuva lasku.
Metallia ei kuitenkaan tule joka tuutista kuten muutama
vuosi takaperin. Raskasta musiikkia suosivilla festareilla
on ollut vaikeuksia, vaikka Tuska saavuttikin tänä kesänä yleisötavoitteensa. Pääkaupunkiseudulla hevibaarien ja
keikkapaikkojen määrä on pienentynyt jopa siinä määrin,

että keikkojen järjestäminen on vaikeutunut. Keikkailevia
bändejä lienee ennätysmäärä, mutta porukka ei vaivaudu
keikoille. Metallibändeille levytyssopimuksen saaminen ei
ole enää yhtä helppoa kuin muutama vuosi sitten. Tarjontaa on valtavasti, ja käynnissä on eräänlainen henkiinjäämiskamppailu – ainakin taloudellisessa mielessä.
Metal Club Mökän kaltaiselle yhdistykselle on varmasti
jatkossakin tarvetta. Uusien ja pienien bändien esittely ja
esiintymismahdollisuuksien tarjoaminen on sellaista ruohonjuuritason toimintaa, josta metalliskene on alusta lähtien elänyt.
Metallimusiikki ei tule häviämään minnekään, vaikka se ei
soisikaan taustamusiikkina marketissa tai autokaupassa.
Moni pitkätukka lienee vain tyytyväinen, kun oman lempimusiikin – tai maailmankatsomuksen – ryöstöviljely saa
hieman maltillisempia muotoja.

Kirjoittaja on valmistunut valtiotieteiden maisteriksi
poliittisesta historiasta ja soittaa bassoa metalliyhtye
Noumenassa viides kieli tiukasti niskan takana.
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Luku 3

Maailmanvalloituksen
askelet

Mökä on syntynyt Otaniemessä. Siksi tapahtumien järjestäminen alkoi luonnollisesti sieltä, mutta jo kerhon alkuaikoina
jäsenet viihtyivät toisaalta talvisin Helsingin kapakoissa ja keikkapaikoilla, toisaalta kesäisin Suomen festareilla, kuten Nummi- ja Provinssirockissa. Vuosien mittaan Mökän edustus festivaaleilla ja muillakin keikoilla ympäri Suomea on laajentunut
jatkuvasti. Viime vuosina Mökän vaikutus on näkynyt jo Euroopan mittakaavassa, kun esimerkiksi Saksan Wacken
Open Air- ja Slovenian Metal Camp -festivaaleilla on vieraillut kymmeniä kerholaisia – Wackeniin jopa
järjestettiin bussimatka kuutena vuonna peräkkäin.

Samu istuu nurkassa synkän näköisenä ja viinapullo kädessä. Mä
totean sille: ”Älä oo noin synkän
näkönen vaan tuu pitämään hauskaa.” ”Ei tänne olla tultu pitämään
hauskaa, vaan tänne ollaan tultu
ryyppäämään.” Samalla korkkaa
pullon ja alkaa kaataa kurkkuunsa.
Saunaillassa 2012
kirjannut Mikko Parviainen

Saunaillat

Vesa Isokauppila, Juha Karjalainen ja Juho Nenonen
Mökän saunaillat ovat luoneet rungon vuoden tapahtumille koko yhdistyksen historian
ajan. Aivan kerhon ensimmäisinä toimintavuosina saunailtoja ei vielä järjestetty kuukausittain, mutta iltojen tiheyttä päätettiin jo alkuvaiheessa kasvattaa. Jo pitkään mökäläiset ovat
päässeet saunomaan kerran kuukaudessa – perinteisesti kuukauden viimeisenä perjantaina.
Ajankohdasta tingitään tarvittaessa erinäisin perustein, jos esimerkiksi jokin muu kerhon
tapahtuma osuu samalle viikolle tai yksinkertaisesti killat jyräävät tilakähmyissä.

1. Otaniemi

Mökän ensimmäinen saunailta pidettiin helmikuussa 1999 Jämeräntaival 3 A:n kattosaunalla, mutta perinteiseksi saunatilaksi muodostui pian Gorsu. Kaavoihin ei kuitenkaan olla kangistuttu, ja saunomassa on käyty myös erityisesti Heinävaaran saunalla
Leppävaarassa sekä Rantsulla, Otakaari 20:ssä ja Ossin Linnan saunalla Otaniemessä.
Otaniemessä saunomisessa on erityisesti se hyvä puoli, että halukkaat pääsevät uimaan
ympäri vuoden – tiettävästi kukaan ei ole vielä käynyt Otaniemessä uimassa Heinävaaran saunalta. Triviaali haaste tämän tekstin lukijoille. Saunaillat alkavat perinteisesti
seitsemältä, ja paikalta on tavallisesti tarkoitus liueta yhteentoista mennessä. Oli pitopaikka mikä hyvänsä, saunalta on luontevaa lähteä Helsingin baareihin tai kerhohuoneelle
jatkamaan illanviettoa.
Saunailloissa on virallisena ohjelmana yleensä ainoastaan musiikin kuuntelu ja vapaaehtoinen
saunominen. Omaa musaa saa tuoda, mutta kannattaa varautua mökämixiin – jos musiikistasi ei ty28

Mökän ensimmäinen saunailta helmikuussa 1999

kätä, se ei välttämättä kovin kauan soi. Saunalle kannattaa
varata mukaan omia levyjä, saunakamppeet ja nestemäiset
eväät. Vuonna 2005 ryhdyttiin järjestämään saunoille satunnaisesti juomatarjoilua yhden tai kahden viinipakkauksen muodossa, ja rahatilanteen pysyttyä hyvänä on jonkinlaisten pikkutarjoiltavien järjestämisestä tullut vakiintunut
käytäntö. Hallitus hommaa usein tarjolle vähintään sipsejä
tai muuta suolaista, ja vuoden 2009 hallituksen aloitteesta
on tarjolla usein myös salaattia ja silloin tällöin lihaakin.
Vuonna 2012 budjetin kiristyttyä viini korvattiin halvemmalla ja järjestelyiltään helpommalla boolilla. Tarjoiltavat
vaihtelevat rahatilanteen ja hallituksen järjestelyinnon mukaan, ja käytännössä saunailtoja on kuitenkin aina pyöritetty toimivan OBM (oma baari mukaan) -periaatteen voimalla.
Perinteisten saunojen lisäksi Mökällä on myös erilaisia
erikoissaunailtoja tilanteen niin vaatiessa. Tällaisia ovat
olleet leffasaunat, Mökä–Hyrmy-saunat, Tuskaa edeltävä futissauna sekä tietenkin perinteiset pikkujoulusaunat.

Saunailloista pikkujoulut ovatkin oma lukunsa. Niissä
kokoontuvat miehet ja naiset mustissa tonttulakeissaan ja
painotuoreissa uusissa Mökä-paidoissa Gorsuun vastaanottamaan antijoulun sanomaa. Ja saunomaan niin maan
perkeleesti. Illan nestetarjoilun perustana on perinteinen
väkevillä höystetty glögi. Parhaimmillaan lisämausteena

Oz tulee saunalle Jack Daniels -pullo
kädessä. Kukaan ei tervehdi Ozia,
vaan kaikki huutavat: ”Hello Jack!”
Helmikuun saunailta 2012,
kirjannut Mikko Parviainen
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on kattoon ripustetusta kuusesta tippuvia neulasia. Kuusi
roikkui Mökän tapahtumassa katonrajasta ensimmäisen
kerran Täffällä Black Christmas -pippaloissa joulukuussa
1999. Lienee sanomattakin selvää, kummin päin kuusi kattoon ripustettiin. Lisäksi pikkujouluissa on tarjolla puna- ja
valkoviiniä, jotka pyritään muuttamaan vatsoissa vastapäivään takaisin vedeksi. Kasseja hamuamaan haluavat voivat
tuoda paikalle maksimissaan 6,66 euron hintaisen lahjan.
Ruokapuolesta vastaavat vähintäänkin mustiksi poltetut
piparit ja muu pikkuyrjöttävä. Vuodesta 2008 lähtien on
pikkujoulujen vakiotarjoiluihin kuulunut erittäin rasvainen
liha. Erityisesti Juhani Heinosen luomus ”kardiovaskulaarinen painajainen” on jäänyt kävijöiden mieleen. Perinteeksi on myös tullut olla tarjoamatta salaattia pikkujouluissa,
niin monta kertaa se on juuri silloin päässyt unohtumaan.
Tarjoamiset marinoidaan metallimusiikilla, ja King Diamondin No Presents for Christmasin räjähtäessä soimaan
kuuluu ovelta tärykalvot puhkaiseva kiljunta hevipukin
hoippuessa esittelemään lahjojaan. Tuhmien pilttien varalta
pukki on varustautunut panosvyöllä.

Seurassa iltaa viettäessä tulee jossain vaiheessa lähes poikkeuksetta jollekulle paikalla
olijalle pakonomainen tarve korvata parhaillaan soiva musiikki omalla valinnallaan. Mökäpiirit eivät luonnollisesti ole poikkeus sääntöön, ja meillä onkin kyseiselle toimenpiteelle
oma termikin. Sattuipa niin, että eräänä kauniina iltana vuonna 1999 tai 2000 Gorsussa noin
20 kerhoaktiivia riehui ja ”lauloi” Sepulturan Arise-hitin tahtiin, kunnes muuan Timo käveli
ykkösellä saunasta pyyhe päällään läpi yhteistilan painamaan cd-soittimen eject-namiskaa
kesken biisin kertsin - ja havahtui vasta muun joukkion ”RAAH mikä MÖKÄMIKSAUS!” -huutoon.
kirjannut Matti Dahlbom

Kerhohuone
Juho Nenonen ja Juha Karjalainen

Mökän tärkeimpiä aluevaltauksia jäsenten palvelemiseksi
ja toiminnan edesauttamiseksi on kerhohuone Jämeräntaival 7 A:ssa. Kotoisasti Teekkarityttöjen ja Polyteekkarin
vieressä herätämme pahennusta käyttäytymisellämme ja
mölyllämme. Kerholle kaavailtiin kerhohuonetta jo ennen kuin se oli virallisesti perustettu. Nimikin oli keksitty:
Mökä-Mökä-Maa. Kerhohuonetta haettiin vuosien varrella
enemmän tai vähemmän aktiivisesti, kunnes viimein syksyllä 2006 TKY tarjosi 14 neliön kerhotilaa Mökän käyttöön.
Aivan yksimielisesti kerhohuonetta ei päätetty ottaa: pohdittiin, onko tilalle tarpeeksi käyttöä ja onko kerholla maksuvalmiuksia. Nyt voi sanoa, että onneksi hallitus päätti
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tilan ottaa. Käyttöä on ollut, ja vuokrakin on pystytty maksamaan hieman lisääntyneiden tulojen ansiosta.
Virallisena toimintana kerhohuoneella on helppo pitää kokouksia, mutta mökämäisesti parasta antia on luonnollisesti vapaampi käyttö. Kertsin kalustus on vaihdellut suuresti hallituslaisten sisustusinnon mukaan. Keväästä 2010
alkaen kerhohuonetta muutettiin yhä enemmän oleskeluun
sopivaksi ja valtaosaa tilasta pitkään hallinnut parvisänky
heitettiin menemään. Tilille kertynyt suuri ylijäämä sijoitettiin kertsin viihtyvyyteen, lihanhimoisten iloksi hommattiin
kunnon kaasugrilli, ja viimein alkuvuodesta 2012 pitkään

ongelmia aiheuttanut tietokone uusittiin. Kertsin jatkuvasti
ylitehoilla käynyt jääkaappi aiheutti pitkään hupaisia tai
tuskaisia hetkiä, riippuen tulkitsijasta. Uusi malli on kerhon
hengen mukaisesti musta, ja bonuksena se toimii kuin jääkaapin pitääkin eikä jäädytä kaljoja. Kertsiltä löytyy myös
kahvinkeitin, mikroaaltouuni, videotykki sekä tietenkin äänentoistolaitteet hevin kuunteluun. Lisävirikkeinä toimivat
esimerkiksi mölkky-, kroketti- ja petanquepelit. Sisustus on
kauniin mökämäinen: Mökän tapahtumien julisteita sekä
muita bändilippuja ja -julisteita on käytetty seinien vuoraamiseen. Moni liiallisen opiskelun ja urheilun väsyttämä
jäsen on myös tullut kallistaneeksi päänsä tiloissa sijaitseville sohville tai entiselle parvelle – pikku nokosten jälkeen
taas valmiina jatkamaan tervettä elämäänsä. Tiedetäänpä
joidenkin jopa viettäneen parikin yötä putkeen kyseisessä
tilassa...
Kerhohuone on sen yhteyteen lanseerattujen sääntöjen
puitteissa kaikkien jäsenten käytössä. Sen aktiivinen käyttö
onkin toivottavaa, mutta siivoustalkoitakin tarvitaan. Kerhohuoneen viihtyisyydestä ja käytöstä huolehtivat kertsimöröt ja hallitus, jotka vaalivatkin tilaa kuin kukkaa nyrkissään. Parhaimmillaan kertsin käyttö oli keväällä 2011,
kun hallitus Michele Lindroosin ja Juhani Heinosen johdolla alkoi pyörittää kertsitorstai-nimellä viikoittaista hengailuiltaa. Joka torstai kokoonnuttiin kertsille juttelemaan
ja kuuntelemaan musiikkia tai katsomaan elokuvia videotykin avulla. Tavoitteena oli saada siitä jokaviikkoinen
käytäntö, mutta jäsenistön aktiivisuus oli todella heikkoa
ja paikalla oli lähinnä hallituslaisia. Kertsitorstain kaltaista
säännöllistä hengailua on kuitenkin koetettu saada pystyyn
useasti sen jälkeenkin, mutta vain muutaman toiminnasta
kiinnostuneen on ollut hankala löytää sopivaa ajankohtaa
toiminnalle. Jäsenistön eteen sitä kuitenkin tehdään, joten
kysynnän kasvaessa kertsin ovet avattaisiin muille varmasti
useamminkin.
Kerhohuone toimii monesti epävirallisena sauna- ym. sekoiluiden jatkopaikkana. Siellä järjestetyt bakkanaalit ovat
usein vertaansa vailla juuri yllätyksellisyyden vuoksi, sillä
koskaan ei tiedä, kuka ilmaantuu paikalle. Myöskään siisteydestä ei tarvitse niin välittää, minkä vuoksi saunaillat
lopetetaankin aina ajoissa, jotta loppuilta voidaan kohel-

Jatkot ovat olleen luonnollinen osa baari-iltaa. Aiemmin dokattiin tavallisesti jonkun kerholaisen kämpillä; toki tämä on arkipäivää nykyäänkin,
mutta paljon on jatkoja viimeisen parin vuoden aikana pidetty myös kerhohuoneella.

taa kertsillä. Saunajatkojen lisäksi tietyt tapahtumat oikein
vaativat kertsisekoiluja, ja ylitse muiden nousee vappu (ja
sen lähipäivät). Vuodesta toiseen joku hallituslainen tai
kertsimörkö huomaa viettävänsä koko vapun kertsillä, ja
jäsenistö tuntuu sen tietävän, sillä tiedottamattakin paikalle
ilmaantuu aina tuttuja ja tuntemattomia. Esimerkiksi vuoden 2007 vapun tienoilla pippalot houkuttelivat lukuisia
Mökän ulkopuolisia ulkomaalaisia ja suomalaisia opiskelijoita pällistelemään ja ottamaan oppia kunnon juhlimisesta. Keväällä 2011 puolestaan koettiin hämmentäviä hetkiä,
kun muutaman päivän ennakkoon vappua juhlineet aloittelivat uutta päivää kertsillä ja ovelle ilmestyi Ylen kuvausryhmä. Jonkin mielenhäiriön seurauksena olivat päättäneet
kuvata teekkarien vapunviettoa. Eipä siinä, mökän taustalakana esille, meteliä soimaan ja porukan (suhteellisesti)
selväpäisin selittämään jotain epämääräistä. Vähemmän
yllättäen se pätkä (tai juuri mikään muuallakaan Otaniemessä kuvattu) ei päätynyt edes Yle Areenan arkistoihin.
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Keväällä 2012 testailtiin kerhon uutta hankintaa spugetynnyriä, joka mahdollisti entistä paremmin ulkona oleskelun
koleassa vappusäässäkin yötä myöten.
Oma lukunsa Mökän historiassa oli kertsin edustan pienkeikat. Ensimmäisen kerran loppukesästä 2008 järjestettiin
Otaniemi Summer Breeze -tapahtuma, jossa laulu- ja soidinyhtyeet Regression ja Caught in the Between auttoivat
mökäläisiä (ja muita lähialueilla asuvia) hyvästelemään
menneen festarikauden. Samaan yhteyteen järjestettiin
saunailta, joten soitannan jälkeen yleisö suuntasi Otakaari
20:n saunatiloihin. Samat bändit toteuttivat tapahtuman
uudelleen vuotta myöhemmin Cause of Deathin kanssa nimellä Summer Freeze, ja tapahtuma oli siirretty syyskuun
puoleenväliin, jotta fuksitkin näkisivät, mistä kerhossa on
kyse. Tapahtumien nimistä voi päätellä, että siinä vaiheessa
syksyä ulkona soittaessa tulee jo hieman kylmä, ja sittemmin niitä keikkoja ei olekaan enää järjestetty.

48 tunnin metallimaratonin bändien frekvenssit

48 tunnin metallimaratoni
Hannu-Pekka Poikonen

Eräs varhaisen Mökän muistettavimmista tapahtumista oli
vallankumouksellinen mediaelämys: 48 tunnin metallimaratoni suorassa tv-lähetyksessä huhtikuussa 2000. Matias
Ärje oli tuolloin töissä OUBS:ssa (Otaniemi Underground
Broadcasting System, Otaniemen paikallistelevisioasema)
ja sai kuin ihmeen kautta junailtua OUBS:n tv-studion
Mökän käyttöön kokonaiseksi viikonlopuksi. Siitähän piti
sitten ottaa ilo irti oikein urakalla! Päätettiin, että tuon viikonlopun aikana ei hevi kesken lopu – raskasta musiikkia
tuutattiin kaistan täydeltä eetteriin taukoamatta.
Musiikkia tykitettiin siis suoran studiolivekuvan saattelemana taivaalle. Ja kaikki tämä monta vuotta ennen Big
Brothereita ja muita onnettomia spedeilyjä. Ohjelmaan
kuului siis ”toimitettuja” osioita, huonoa huumoria, heviä
ja myös livemusiikkia: studiossa esiintyivät livenä yhtyeet
Genotaph ja NightBride. Lisäksi studiossa havaittiin kaljoittelemassa Lost In Twilightin (myöhemmin Divercia)

jäseniä, jotka viihtyivät erilaisissa Mökä-yhteyksissä useinkin.
Öisin meno yltyi kaljoittelun takia rankkaakin rankemmaksi. Kumikana sai ansaitsemansa rankaisun yhdistyksen
rahastonhoitajalta Korpelalta. Myös Ville Valo kunnioitti
tapahtumaa antamalla haastattelun elävänä studiossa – tosin Villen ääni muistutti erehdyttävästi Mikko Luusalon
ääntä. Joskus yöllä kävi ilmi, että bisse alkoi hälyttävästi
käydä vähiin. Neuvokkaat heviteekkarit ratkaisivat ongelman soittamalla lähi-Essolle: selvitettiin, mihin aikaan
kaljan myynti aamulla alkaa. Klo 7.00 oltiinkin tarkkana
kuin porkkana hakemassa täydennyksiä tv-sessioiden jatkamiseksi. Smökin ruokala aukesi vähän myöhemmin, jolloin sombreroin ja muovisin rynnäkkökiväärein varustautunut guerillajoukko Friman–Torkkel–Poikonen teki iskun
Smökin ruokalaan. Täytyyhän sitä hevarinkin saada murua
rinnan alle, että jaksaa rangaista radiaaltoja!
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Viikonlopun saldo oli 666 soitettua kappaletta, joista noin
joka 100. oli tietenkin itseoikeutetusti Paranoid eri esittäjien tulkintoina. Viimeinen kappale, sarjanumero 666, oli
asiaankuuluvasti Iron Maidenin klassikko The Number of
the Beast!
Metallimaratonia piti pystyssä etenkin kaikkien hullujen
tiskijukkien äiti, Osku Mertalo, jonka grindikunto ei pettänyt edes keskellä yötä muiden nukkuessa. Osku runnoi
myös elintärkeän biisiluvun finaaliinsa, kun aika uhkasi loppua kesken – lääkkeeksi parantumattomaan tautiin
tarjottiin grindin klassikkokamaa vinyyliltä. Saldon sai
viimeistellä varsinainen helmi, 7 Minutes of Nausea, n. 60
biisin pikatykityksellä. Ajallisesti bändi ei kuitenkaan tullut
erityisen yliedustetuksi maratonissa, vaikka biisejä kuultiin
noinkin kunnioitettava määrä, sillä kappaleet eivät olleet
kovinkaan progressiivisia.

61 Seven Minutes of Nausea
11 Black Sabbath
8 Ozzy Osbourne
8 Paradise Lost
7 Pantera
7 Sentenced
6 Metallica
6 Sepultura
6 Slayer
6 Ulver
5 Anthrax
5 Cannibal Corpse
5 Deicide
5 Dio
5 Emperor
5 Impaled Nazarene
5 Iron Maiden
5 Kreator
5 Manowar
5 Megadeth
4 Bathory
4 Carcass
4 Children of Bodom
4 Deep Purple
4 Eläkeläiset
4 In Flames
4 Machine Head
4 Napalm Death
4 Stone
4 Testament
4 The Gathering
4 Therion
4 Tiamat
4 YUP
3 Anal Cunt
3 Atrocity
3 Babylon Whores
3 Borknagar
3 Candlemass
3 Cathedral
3 Dark Tranquillity
3 Death
3 Dimmu Borgir
3 Dismember
3 Edge of Sanity
3 Forbidden
3 Gloomy Grim
3 Grin
3 Kiss
3 Korn
3 Lost in Twilight
3 Mayhem
3 Mercyful Fate
3 Motörhead
3 Nine Inch Nails
3 Nuclear Assault
3 Rainbow
3 Sacred Reich
3 The Kovenant

3 T.S.O.L.
3 Type O Negative
3 Uriah Heep
2 Alivaltiosihteeri
2 Arcturus
2 Arsedestroyer
2 Assück
2 Autopsy
2 Autumn Tears
2 Avulsed
2 Black Label Society
2 Bolt Thrower
2 Creamface
2 Cripple Bastards
2 Daemonarch
2 Danzig
2 Death Angel
2 Deviated instinct
2 Devil Doll
2 Discordance Axis
2 Dissection
2 Finntroll
2 Giant Robot
2 Gordian Knot
2 Gore Beyond Necropsy
2 Gorefest
2 Grave
2 Hedningarna
2 Him
2 Horror Of Horrors
2 Impetigo
2 In Extremo
2 Judas Priest
2 King Diamond
2 KMFDM
2 Liers in wait
2 Limbonic Art
2 Marilyn Manson
2 Metalucifer
2 Moonspell
2 Morbid Angel
2 Mortician
2 Nasum
2 Nightbride
2 Nin
2 Old Man’s Child
2 Primus
2 Rage against the Machine
2 Regurgitate
2 Repulsion
2 Riivaaja
2 Road Crew
2 Rot
2 Running Wild
2 Satyricon
2 Scrawl
2 Slipknot
2 Soulfly
2 Stratovarius

2 Suffocation
2 Suicidal Tendencies
2 Summoning
2 Terrorizer
2 Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus
2 tuntematon artisti
2 Virgin Steele
2 Whitesnake
2 Xysma
1 Abhorrence
1 Accept
1 AC/DC
1 Acid Reign
1 Aeturnus
1 Agathocles
1 Agathoth
1 Airdash
1 Allegiance
1 Amorphis
1 Anathema
1 Ancient
1 Ancient Rites
1 ...And Oceans
1 Angelcorpse
1 At the Gates
1 Bal-Sagoth
1 Baphomet
1 Barathrum
1 Beherit
1 Benediction
1 Bethlehem
1 Biohazard
1 Blanket
1 Blasphemy
1 Blind Guardian
1 Blood Duster
1 Bloodhound Gang
1 Blue Öyster Cult
1 Body Count
1 Buckethead
1 Burzum
1 Carrier Flux
1 Catasexual Urge Motivation
1 Cavity
1 Celtic Frost
1 Cemetary
1 Clandestine Blaze
1 Clubber Lang & The Heavyweights
1 CMX
1 Coroner
1 Corporal Punishment
1 Corpus Omni Domini
1 Corrosion of Conformity
1 Cradle of Filth
1 Crisis
1 Cronos
1 Crowbar

1 Crown Of Thorns
1 Cruachan
1 Cure
1 Darkthrone
1 Dauntless
1 Dead Infection
1 Deathcore
1 Deceased
1 Decoryah
1 Deep Red
1 Def Master
1 Demigod
1 Demilich
1 Diabolos Rising
1 Disaffected
1 Disembowelment
1 Disgorge
1 Disharmony Orchestra
1 Disrupt
1 Dying Fetus
1 Dystopia
1 E.C.T.
1 Edguy
1 Edward Grieg
1 Elend
1 Ember
1 Ennio Morricone
1 Entombed
1 Eruption
1 Esoteric
1 Eternal Tears of Sorrow
1 Eterne
1 Exit-13
1 Exodus
1 Eyehategod
1 Falkenbach
1 Fall of the Leafe
1 Fetish 69
1 Flotsam & Jetsam
1 Flutter
1 Focus
1 Forlorn
1 Frank Bertoni an der Hammondorgel mit
seiner Rhythmmusgruppe
1 Frank Zappa
1 Freud, Marx, Engels & Jung
1 Funeral Jacket
1 Gamma Ray
1 Gehenna
1 Genotapit
1 Godflesh
1 Godsend
1 Golden Dawn
1 Gramary
1 Grog
1 Grotesque
1 Haemorrhage
1 Harvester. of Death
1 Helloween
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1 Helmet
1 Hirax
1 Human Remains
1 Immortal
1 Impaled
1 Incantation
1 Incubus
1 Infestdead
1 Iron Monkey
1 Itä-Saksa
1 Jimi Hendrix
1 Kainin Lapset
1 Karl Orf
1 Kartilage
1 Killing Addiction
1 Konkhra
1 Kummeli
1 Lacrimosa
1 Lacuna Coil
1 Lawnmower Deth
1 Led Zeppelin
1 Lenin
1 Leningrad Cowboys
1 Lid
1 Loudness
1 Lullaby
1 Lullacry
1 Macabre
1 Machine Heads
1 Magenta
1 Malevolent Creation
1 Masacre
1 Massacre
1 Melt-Banana
1 Mikropuhe
1 Misfits
1 Monstrosity
1 Monumentum
1 Morgana Lefay
1 Morgoth
1 Mörk Gryning
1 Mr. Bungle
1 Mussorgski
1 My Dying Bride
1 Mysticum
1 Natsipaska
1 Nazareth
1 Necrophagia
1 Nightingale
1 Nile
1 Nocturnus
1 Obituary
1 Orange Goblin
1 Otyg
1 Oxiplegatz
1 Pan.Thy.Monium
1 Pentagram
1 Pestilence
1 Pitch Shifter

1 Plan E
1 Poison
1 Possessed
1 Prophecy of Doom
1 Pungent Stench
1 Pyogenesis
1 Queensryche
1 Rammstein
1 Rautasaha
1 Revenant
1 Rhapsody
1 Rotting Christ
1 Ruumiinvittu
1 Sabbat
1 Saints of Eden
1 Salem
1 Saturnus
1 Scanner
1 Scorpions
1 Selestial Season
1 Siebenbürgen
1 Skepticism
1 Slovakia
1 Sod
1 Sodom
1 Solefald
1 Solitude Aeturnus
1 Sopor Aeturnus
1 Soulquake System
1 Soundcheck........
1 Soundgarden
1 Stand-up-komediaa, written by
Larry Miller
1 St. Mucus
1 Talvin Singh
1 Teletubbies
1 Tenhi
1 Terrance and Phillip
1 Theatre of Tragedy
1 The Bloodhound Gang
1 The Dillinger Escape Plan
1 The Helsinki University Chorus
1 The Lord Weird Slough Feg
1 Tristania
1 Twisted Sister
1 Unleashead
1 Upside Down Cross
1 Voivod
1 Vondur
1 Waltari
1 W.A.S.P.
1 Widowmaker
1 Winter
1 World of Silence
1 Xentrix
1 Zenigeva

48 tunnin metallimaratonin biisien frekvenssit
4 Paranoid
3 No commands
2 Adidas
2 Angel of death
2 Christendom
2 Holy Diver
2 My Girlfriend’s
Girlfriend
2 Say just words
11
1 100 Doors
1 20
1 20th century wretch
1 #3
1 Abolish government
1 A Bolt of Blazing
Ball
1 A cautonary tale
1 Ace of Spades
1 Addicted to Red
Bull
1 A Demonoid Virtue
1 Ad Noctum
1 Aerefull Ferd
1 after forever
1 Aftershock
1 Agent Orange
1 Alleine zu welt
1 all will see rebirth
1 Alma Mater
1 Altar of Sacrifice
1 Ambidextrous
Vegetarian
1 Anarchy
1 ...And I Lust
1 ...and justice for all
1 And when He falleth
1 An elegy of icaros

1 Angina
1 Antikrist
1 Aperture of Pinholes
1 Aphel - Die
schwarze schlange
1 Aquatica
1 Arise
1 As I Die
1 As I March
1 As it continues
1 Aureole
1 Autophagia
1 Awaiting the winter
frost
1 Backstabbernation
1 Bad Year
1 Batch of Lies
1 Bathory Aria
1 Battery (live)
1 Bed of Razors
1 Beneath the Burial
Surface
1 Bin Kure !!!!!
1 Bitter Peace
1 Black diamond
1 Blackened
1 Black Heaven
1 Black sabbath
1 Black Tears
1 Black Wind, Fire
and Steel
1 Blame it on God
1 Blasphemy
1 bleeding peptic
ulcer
1 Bleed with us
1 Blodnatt

1 Blood for Blood
1 Blood of my
Enemies
1 Bloody Pit of Horror
1 Blown it
1 Blown to Pieces
1 Born dead
1 Brand new God
1 Breaking the law
1 Breakpoint
1 Brighter than the
Sun
1 Broken
1 Bröllop pa Hulda Johanssons Pensionat
1 Brutales Masacres
1 Buka
1 Bullet in the head
1 Bullshit
1 Buried in the Back
Yard
1 Burn
1 Burning flames
embraze
1 Cannot Feel
1 Carry On
1 Caught in a Vortex
1 Cause of Death
1 Cemetary’s Full,
1 Cerulean Transience
of All My Imagined
Shores
1 Chainsaw gutsfuck
1 Chapel of Ghouls
1 Cheurdet Beat
1 Children Don’t Fight
1 Children Of God
1 Chosen Soren

1 Christ Goodbye
1 Church of Tiamat
1 Circle
1 Circle Immortality
1 Cities on flame...
1 Clavicula Nox
1 Closer
1 Cloud 9
1 Code/Anticode
1 Come Together
1 Conquering
1 Contamination
1 Corfu
1 Corn Boys
1 Corpsegrinder
1 Cowboys from hell
1 Crack Taint
1 Crazy Train
1 Creative Restraint
1 Critical mass
1 Cromatic Death
1 Crystal Mountain
1 Curative Labour
1 Cursed
1 Damaged IV
1 Damn Play
1 darkness
1 Das Model
1 Dataclast
1 Davidian
1 Day Time T.V
1 Dead dog idolization
1 Dead shall rise
1 Dead Soul
1 Dead souls
1 Dead sun rising
1 Dear Sorry!

1 Deathcrush
1 Deep In Your Subconscious
1 Deep Throat Fuck
1 Defender
1 Defiance
1 Deject
1 Delirium Carnival
1 Delirium Tremens
1 demo
1 Demoniacal Possession
1 Demons-Evil Forces
1 Denk an
1 Dentist
1 Deranged Epidemic
1 Desperate Cry
1 Destiny falls to ruin
1 Detroit rock city
1 Diable
1 Diamonds in the
Dust
1 Die Die My Darling
1 Digging In
1 dio narap
1 Disciples of the
watch
1 DIS-ORGAN-IZED
1 Don’t talk to
strangers
1 Downfall
1 Drafur och Gildur
1 Dreptu Allur
1 Drowned
1 Dss Kowtour
1 Du är bevakad
1 Dunkelheit
1 Durley

1 Du trefonds des
tenebres
1 Earth reality victim
1 Eat the Gun
1 Ebony Tears
1 Eco-Sensi Thump
1 Edible autopsy
1 Egypt
1 Eirenarch
1 Electric Funeral
(live)
1 Elusive Cure
1 Emaheevul
1 Enbalmed Yet I
Breathe
1 Entropy
1 Episode 666
1 errata stigmata
1 Erschöpft
1 (esittäjänä
teknoäijä)
1 Eternal torture
1 Ether Depression
1 Evil Dead
1 Exit to temptation
1 Extacy of the Gold
1 Extreme Aggressions
1 Eye for an Eye
1 Fabulous Disaster
1 Factory Town
1 Fade to Grey
1 Fairytale
1 Fall of Man
1 Fantasia
1 Fear of Napalm
1 feces of death
1 Fever Dreams
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1 Fight the fire of hate
1 Final cremation
1 Firestarter
1 Fire Water Burn
1 First Commandment
1 Flag of hate
1 Flames of revenge
1 Fools
1 Foot in
1 Four Leary Biscuits
1 Frestival
1 Fuck Head
1 Fucking Hostile
1 Fuck Noise
1 Fueled
1 Gallery of Suicide
1 Gardens of the
Sinner
1 Gasping for air
1 Gates of babylon
1 Genital Grinder
1 Get a life
1 Give me Blood or
Give me Death
1 Givin’ Stiff to the
Stiff
1 Glastonbury
1 God of Impiety
1 God of Thunder
1 Gods of Thunder, of
Wind and of Rain
1 Gothic
1 Got the time
1 Grey Settlement
1 Guilty of being
white
1 Hallavedet
1 Hammerhead

1 Hammer Smashed
Face
1 Hand of doom
1 Hand of glory
1 Hän-mies
1 Hard aussehen
1 Här kommer Pippi
Langstrump
1 Harold of the rocks
1 Hate From The
Womb
1 Havoc vulture
1 Hearing Voices
1 Heaven and hell
1 Heaven Is a Place
on Earth
1 Heaven send
1 Heavy metal hunter
1 Heavy Metal is my
Way
1 Hell Awaits(live)
1 Hellraiser
1 Helsinki Rock City
1 Hevimies
1 Highway Star
1 Highway to hell
1 Hocus pocus
1 Hole
1 Hollow
1 Hoosianna
1 Hopeasarvi
1 Horrendous Nazi
Infection
1 Hullun jenkka
1 Human Waste
1 Humpparaakki
1 Hyperventilator
1 Hypnotized by the

Rhythm
1 I am the black
wizards
1 I Am the Killer of
Trolls
1 I Cum Blood
1 Ignorance
1 Incantation
1 In Death’s Sleep
1 Infected Voice
1 Infinite Dreams
1 Inland Revenue
1 In Love
1 In Motion #2
1 In nomine satanas
1 In Power We Entrust
The Love Advocated
1 Instinct of Survival
1 In the hall of the
mountain king
1 In the Shadow of
the Horns
1 Into glory ride
1 Into the fire
1 Into the Grave
1 Into the Infinity of
Thoughts
1 Into the pit
1 Intro (The Act of
Intestinal Regurgitation)
1 Invictus
1 Iron man
1 Irresponsible Hate
Anthem
1 I troldskog faren
vild
1 It’s a Sin

1 I wanna be somebody
1 I wish lo lo
1 Jag & Vem
1 Jangled
1 Joes Keller
2 Join me ja Valon
haastattelu livenä
1 Join me toiseen
kertaan.
1 jotain.
1 Jotun
1 Journey
1 Judgement Day
1 July Morning
1 Jumping at Shadows
1 Jump man
1 Kaikki nämä kädet
1 Keep my grave
open
1 Keep on rotting in
the free world
1 Keikka
1 Keitto-ruoka
1 Kids in America
1 Killed by death
1 Killers
1 Kill for satan
1 Killing technology
1 Kill the king (live)
1 Kingdom Gone
1 Kings of Metal
1 Kittens got claws
1 Kolmas valtakunta
1 Krawchuk Bridge
1 Kurd-Ho
1 Last Day in Heaven

1 Leave The Flesh
1 Left Hand Path
1 Lento 666 Helvettiin
1 Lethe
1 Let It Rain
1 Let the Napalm Rain
1 Leytan Resistance
1 LID
1 Life eternal
1 like come snow =
white marble eyes
1 Like Rats
1 live gig.
1 Logistics of Fear
1 Long Lost To Where
No Pathway Goes
1 Look at yourself
1 Lord of all
fevers&plague
1 Losing my insanity
1 loss for words
1 Lost Consonants
1 Low Cluster
1 Low down
1 Low Occupancy
1 Lunatic of God’s
Creation
1 Maataloustuloratkaisu (live in Karvia)
1 Magician’s Birthday
1 Mail Order
1 Mandatory Suicide
1 Manic Depression
1 Marchin’
1 March of the pigs
1 Masterbator
1 Master of Puppets

(live)
1 Mesmerized
1 Message in a Bottle
1 Metal Heart
1 Metsän poika
1 Midnight Mountain
1 Milk Quota
1 Millionaire
1 Ming Ming
1 Mirrors Paradise
1 Moose
1 ortician
1 Mother (joku arse
veti koneen kiinni
saatana)
1 Mother North
1 Mother’s Day (live)
1 Motorbreath
1 Mountain of Doom
1 Mourning of a New
Day
1 Mourning palace
1 Mr Crowley
1 Mutilated Regurgitator
1 My ass is on fire
1 My friend of misery
1 My guitar wants to
kill your mama
1 My Jekyll Doesn’t
Hide
1 My Master Lucifer
1 My Mind’s Mine!
1 My Name Is God I
Hate You
1 My Nocturne
1 My Skeleton
1 Nattans Madrigal

(2.)
1 Nattens Madrigal
1 Necrosphere
1 New York - Miami
1 Night Bus
1 nightfall overture
1 Nighttime birds
1 Nocturnal Evil
1 No More Tears
1 Non Violent Sit-In
1 Noose
1 Not a terrific
Organization
1 note 6
1 No will to change
1 Number of the
Beast
1 Obscurity
Reigns(Fields of
Flanders)
1 of fire
1 O Fortuna
1 O, Fortuna
1 OK
1 Once Solemn
1 Once upon the
Cross
1 One last goodbye
1 On the Burial
Ground
1 On the hill of desecration
1 Opium
1 Oppi kaatoi ojaan
1 Orgasmatron
1 Out of Date
1 Out of the Body
1 Overlord

1 Over the middle
1 Palm
1 Paranoid live
1 Paratiisin sahakielet
1 Patricide
1 Peace of heart
1 Peace sells
1 Perfect Gentleman
1 Petro’s Bells
1 Phallelujah
1 Philosophical revolt
1 Plate 11
1 Plates 21-22
1 Plates 5-6
1 Pleasure to Kill
1 Polizia, una razza
da estinguere
1 Powered Fish
1 Power Of Thy Sword
1 Powerslave
1 Practice Mirror
1 Prime time
1 Primitiv Kaos
1 Princessa
1 Prophecy of a Dying
World
1 Prosthetics
1 rotest and Survive
1 Psychological
Warfair
1 Psychotropic Transgression
1 Questions
1 Quintessentially
Unnecessary Institution
1 Rainbow in the dark

1 Raining Blood
1 Rajaton rakkaus
1 Razamanaz
1 Reek of Putrefaction
1 Refuse/Resist
1 Regurgitation of
Giblets
1 Reign of Terror (live)
1 Reject
1 Religion Is a Fraud
1 Re Plan
1 Reprocess
1 Reptile
1 Retribution - Strom
of the Light’s bane
1 Return of SOD
1 Return of the
vampire
1 Revolution Calling
1 Rhetoric soundbits
1 R.I.P.
1 Rivfader
1 Rocka Rolla
1 Rote
1 Rotting
1 Rotting grave (live)
1 Rotting Misery
1 Ruptured silence
1 Saatana meni
korvasta sisään
1 Sabbath Bloody
Sabbath
1 Sacrificial suicide
1 Sacrified
1 Saginaw
1 Sails of Charon
1 Salt Mine
1 Samarithan

1 Sandbox Magician
1 Saniyaza
1 sankarimetallia
1 Sao Black Paulo
1 Satan Rock Anthem
1 Scarecrow
1 Scratch or Stitch!
1 Seasoning the
Obese
1 Seasons in the
abyss
1 Seemingly endless
time
1 Serial Killer
1 Serpent Headed
Mask
1 Servants of the
Warsmen
1 Seven Churches
1 Severed Survival
1 Sexual Orientation
of Cartoons
1 Shairak Kinnummh
1 Shot in the Dark
1 Sign of a Storm
1 Sign of the Wolf
1 Sikamusiikkia
1 Silent majority
1 Sindrom
1 Singularity
1 Slades of the
Crucifix
1 Slaves of Pain
1 Slaydream
1 Smoke on the water
1 Solar Child
1 Soldiers of the Holy
Empire

1 ol niger
1 Some pain will last
1 Sorvarin Humppa
1 So sweet... the
tears
1 Spaceman
1 Spelmannsflucht
1 Spit It Out
1 Splattered Cadavers
1 Spontaneous
Combustion
1 Stagger
1 Stand Ablaze
1 Starfuckers inc.
1 Stargazer
1 State of mind
1 Stayin’ Alive
1 Stess Leave
1 Still Burning Fire
1 Stonecold
1 Stone Cold Crazy
(Live)
1 Stone Cold Soul
1 Straight to total
trendmassacre
1 Stranded in hell
1 Strange
1 Strawberry Fields
Forever
1 Sub Specie Aeternitatis
1 Sucks
1 Suicide Note No 1
1 Suicide Note No 2
1 Suicide Note Pt 1
1 Suicide Note Pt 2
1 Sundown
1 Superficial love
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1 Sweet Desire
1 Sycophant Fanzine
1 Symphonaire
Infernus Et Spera
Empyrium
1 Symphony of
Destruction
1 Synthetically
Revived
1 Take No Prisoners
1 Tampereelle
1 Technochrist
1 Ted
1 Teletubbies Say
Eh-Oh
1 Ten Ton Hammer
1 Thank God It’s
Monday
1 The Accident
1 The american way
1 The badge
1 The battle of
evermore
1 The black token
1 The Celestial
Keeper
1 The Chaos Path
1 The Crawling Chaos
1 The desecration of
christ
1 The Earth Is My
Witness
1 The gathering
1 The Girl Who Was
Dead
1 The Internet Is Gay
1 The invisible guests
1 The Jester Race

1 The Kill
1 The lake
1 The Law
1 The loss and curse
of reverence
1 The Manhood
Invented Time
1 The Marsch of Warlike Damned
1 Theme from
Prisoner
1 The Mob rules
1 The Myth of Sampo,
part III
1 the oath
1 The Old Coffin Spirit
1 The Organization
1 The perfect drug
1 The presence in
ominous
1 The Return
1 The scorpions
1 The Sixteenth Sixtooth Son of Fourteen
Four-Regional Dimensions (Still unnamed)
1 The Stench of
Burningd Death
1 The Sweat, The
Blood and The Tears
1 The Technology
Is Gay
1 The Trooper
1 The Way I Wanna Go
1 Thirteen Invitations
1 This darkened wind
1 Those Born to Roam
the Shadows

1 Thoughts Distorted
1 Thousand Eyes
1 Thus spake the
nightspirit
1 Time what is time
1 Tjo och Tjim och
Inget Annat
1 To Forgive
1 To Invoke the
Horned God
1 Tommy the cat
1 Torrent Like Eventeration
1 Total war winter war
1 Tourniquet
1 Traces of genocide
1 Trip at the Train
1 Trollfan
1 Trolltaar
1 Troops of doom
1 True Belief
1 Turns to Rage
1 Twilight symphony
1 Twist 48 sec.
1 Uncertainty blurs
the vision
1 Uncle Fucker
1 Unholy Forces of
Evil
1 Unsung
1 vampyria
1 Vanhamiljonäärihumppa
1 Veli
1 Vertigo Index
1 Via Nocturna (part
1 and 2)
1 Victory

1 Viimeinen Päivä
Taivaan
1 Vitutuksen multihuipentuma
1 Viva la Muerte
1 Wahnsinn
1 Walk
1 Walking in the
Shadow of the Blues
1 War
1 War ain’t over
1 War Ensemble
1 Warheart
1 War Pigs
1 War Pigs (live)
1 We’re not gonna
take it
1 ...when gjallarhorn
will sound
1 When Satan rules
his world
1 When the shadows
elicit the night
1 When The Sun
Burns Red
1 Where Dead Angels
Lie
1 Where the Raven
Flies
1 Winter’s Son
1 Witch-hunt
1 Without the
Shadow of Justice
1 working out the
graves
1 World Eater
1 Y-I
1 You Fell in Battle

1 You Got No Friends
1 Your only Friends
are Make Believe
1 You Suffer
1 Zero the Hero
1 Zombie Ritual

Smökki– ja Aate–
keikat
Juho Nenonen ja Juha Karjalainen

Servin mökki eli Smökki: päivisin ketjuopiskelijaravintola,
kerran pari vuodessa alakulttuurin helvetillinen tyyssija.
Mökällä on ollut tapana järjestää Smökissä bändi-iltoja
koko historiansa ajan – olivathan kerhon ensimmäiset kekkerit Mökä-Mökä-Maan muodossa juuri Smökissä. Otaniemen sydämeen rakennettu tila soveltuukin mainiosti tarkoitukseen. Väkeä mahtuu paikalle useita satoja (ketään ei
ole tarvinnut ovelta käännyttää), ja TKY:n, nykyisin AYY:n,
tarjoama halpa iltakäytön vuokra on osaltaan mahdollistanut tapahtumien pitämisen ilmaisina jo pitkään. Smökin
lauteilla on Mökän järjestämänä soittanut jo 51 orkesteria ennen 15-vuotisfestareita! Näistä suurin osa – toisaalta
tapahtumien luonteen vuoksi ja toisaalta uusille bändeille
soittomahdollisuuksia tarjotaksemme – on ollut suurelle
yleisölle tuntemattomia. Vaan eipä ole enää: mm. Finntroll
ja Lullacry soittivat kerhon Smökki-kemuissa ennen suosioon nousemistaan. Aika hyvin vainuttu aikoinaan.

Vuosien varrella Smökki-keikkojen meininki on yleisön puolella parantunut.

Keikkojen ohessa Smökissä on perinteisesti seurattu elävää
kuvaa valkokankaalta. Pornoa on näihin tapahtumiin vaadittu, mutta toistaiseksi on pysytelty musiikkivideoissa ja
(kauhu)leffoissa. Tämä ”bändi- ja videoilta” -konsepti onkin toiminut mukavana lisänä kerhon saunailtapainotteiseen Otaniemi-toimintaan. Viime vuosina Smökki-keikkoja
on ryydidetty Rantasaunalla järjestetyillä jatkoilla, joilla on
saattanut kuulla lisää livemusiikkia. Ainoastaan virvokkeiden myynti on Smökki-illoista uupunut, mutta harvalle vierailijalle tämä on tullut yllätyksenä, ja ovathan kerholaiset
tottuneet juomapolitiikkaan myös saunailtojen yhteydessä.

Smökin lavan palat eivät ole siitä tukevimmasta päästä, ja kasaaminen ennen esiintymisiä on suoritettava tarkasti. Kuvassa Lassi Hartikainen.
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Smökki-keikkojen toteuttamisessa on kuitenkin aina ollut
omat haasteensa, ja suurin on ollut se, että Smökki on ainut
isompi Otanimestä vuokrattava tila. Killoilla on etuoikeus
tilavarauksiin, ja usein ei Mökällekään ole jäänyt juuri valinnan varaa keikkapäivien suhteen, ainakaan jos keikat on

haluttu pitää viikonloppuisin. Ei keikkoja aina ihan mielellään ole tenttiviikoille sijoitettu, mutta joskus ei vain ole ollut muita vaihtoehtoja. Tilanne vain paheni syksyllä 2010,
kun opiskelijaravintolatoiminta päättyi Smökissä, minkä
vuoksi käyttöajat paranivat ja killat alkoivat varata tilaa
yhä useammin. Syksylle 2012 ei kiltojen varauksen jälkeen
ollut vapaana kuin yksi viikonloppu, mukavasti keskellä
tenttiviikkoa noin viikko ennen joulua, ja siitäkin olisi siis
pitänyt tapella kaikkien yhdistysten kanssa. Tilanteeseen
päätettiin hakea ratkaisua tuoreesta media-areena Aatteesta, joka oli entisen OUBSin tila JMT1:n kellarissa. AYY
oli päättänyt lakkauttaa OUBSin ja uudistaa sen hallintorakennetta ja toimintaa rajusti uuden Aate-nimikkeen alla.
Kyseisessä uudistuksessa OUBSin solut tyhjennettin asukkaista ja otettiin varastotiloiksi, mikä jätti enemmän tilaa
studioon, jota myös muut kerhot saivat vuokrata.
Aatteen vuokraus ei kuitenkaan ollut kovin organisoitua –
siitä ei oikeastaan ollut suoraan kerrottu yhdellekään yhdistykselle. Mökässä on kuitenkin aina ollut enemmän ja vähemmän OUBSista kiinnostuneita, ja mahdollisuus uuteen
keikkapaikkaan vainuttiin nopeasti. Koska syksylle 2012
ei ollut mahdollista saada Smökkiä järkevään ajankohtaan, päätettiin varata Aate alkusyksyyn ja siten jätettiin
tilaa myös loppusyksyn keikalle, jos kaikki sujuisi hyvin.
Eniten Aatteessa epäilytti pieni tila, mutta se osoittautuikin
juuri sopivaksi tavalliselle Otaniemen keikan yleisömäärälle. Siinä missä Smökissä puolet istui salin takana pöydissä,
ei Aatteella jäänyt moiseen tilaa, vaan kaikki ahtautuivat
lavan eteen, mikä loi välittömästi paremman keikkatunnelman.Tila oli oikeastaan kaikin puolin käyttökelpoinen ja
myös Smökkiä halvempi, joten Smökkiä ei edes harkittu
enää, vaan pari seuraavaa keikkaa järkättiin Aatteella.

”Me ollaan Surma ja me tuodaan mukanamme surma.” Osin mökäläisistä koostuva Surma Smökissä keväällä 2006.

Aatteesta ei kuitenkaan välttämättä päästä nauttimaan pitkään. Nyt kirjoitushetkellä AYY punnitsee Aatteen tulevaisuutta uudelleen, ja voi olla, että uudistunut OUBS ottaa
entisen paikkansa uudelleen haltuun. Vielä ei tiedetä, miten
se vaikuttaa tilan käytettävyyteen keikkapaikkana. Paluu
Smökkiin saattaa siis olla edessä, mikä olisi karvas pettymys AYY:n nostettua muidenkin tilojensa ohella Smökin
käyttöhinnan lähes kaksinkertaiseksi.
Espoon ylpeys Carnal Creation dominoi Smökkiä keväällä 2006. Kaikki kielisoittajat ovat olleet Mökä-aktiiveja.
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Terveisiä Yleisradion toimittajille

Jäsenpakotus
Vesa Isokauppila

Koska Mökän kohdalla kyseessä on kuitenkin ensisijaisesti
opiskelijayhdistystoiminnasta, on jatkuvuuden takia ensiarvoisen tärkeää löytää yhdistykseen uusia jäseniä ja toimijoita virkoihin. Vaikka voitaneenkin aiheellisesti sanoa
”kerran mökäläinen, aina mökäläinen”, ovat uudet jäsenet
elinehto. Ei toki olisi mielekästä, että vanhat patut pyörittelisivät juttuja vuodesta toiseen. Lisäksi uusien toimijoiden
mukana yleensä tulee uutta virtaa, ja täten pyörät liikkuvat
sujuvasti ja tapahtumat hoidetaan pieteetillä.
Asian hoitamiseksi on lanseerattu oma terminsä, ”jäsenpakotus”. Pakottaminenhan on yleistä toimintaa kuvaava termi, jolla viitataan ihmisten takapuoliin potkimisiin. Miten
tämä sitten Metal Club Mökässä tapahtuu?
Uusien opiskelijoiden tullessa ovat parhaimmat tapahtumat
näiden sisään kelaamiseksi luonnollisesti Otasuunnistusras38

tien pito ja Kampusrieha, joissa pystytään esittelemään toimintaa tuoreille fukseille. Lisäksi osallistuminen muihinkin
tapahtumiin, kuten Hulluun Jussiin, ja näkyminen Otaniemen ja TKY:n piireissä sekä julkaisuissa tuovat meitä esille.
Omalta osaltaan meitä asiassa auttaa se, että metallimusiikkiin viehtyneillä on monesti varsin tunnistettavia ulkoisia piirteitä niin pukeutumisen kuin yleisen habituksenkin
osalta. Täten meidän on monia muita yhdistyksiä helpompi
havaita yhdistävä polte. Ja toisaalta oman Mökä-brändimme olemassaolo auttaa myös meitä näkymään paremmin
Oma lukunsa ovat myös ihmiset, jotka löytävät yhdistyksen vasta myöhemmässä opintojensa vaiheessa tai kavereidensa kautta ilman Aalto-taustaa. Heitäkin on luonnollisesti tuettava ja autettava sisään piireihin. Ylipäätäänkin
uusien ihmisten mukaantulon helpottaminen on kaikkien
vanhojen jäsenten velvollisuus: uuteen ja tiiviiseen poruk39

kaan on muutenkin aina vähän vaikea tulla. Ei siis pidä
tehdä hommasta liian sisäänpäin lämpiävää. Toiminnan
esittely, sen laajuuden painotus ja ennen kaikkea perusystävällinen käytös auttavat aina. Mukaan saanti jäseneksi
ja sähköpostilistoille yleensä poikii rivijäsenillekin merkittäviä etuja, mikä kannattaa takoa heidän päähänsä. Kyllä
nuoremmatkin siitä yleensä puheliaammaksi tulevat, jahka
saavat parit tapahtumat tai oluet alle.

Näkyvyys

Nettisivut
Juha Karjalainen ja Juho Nenonen

Mökän pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat yhdistyksen kotisivut (www.mcmoka.fi) ja sähköpostilistat. Virallisena tiedotuskanavana on lisäksi olemassa tiedotustaulu,
johon kuitenkin lätkitään lähinnä vain viralliset kokouskutsut yms. pakolliset turhakkeet. Parhaiten ajan tasalla
pysyy kotisivujen avulla. Niille myös tallentuu historiaan
jääneitä tapahtumia ja juttuja. Monet legendat ja tapahtumien tarkemmat detaljit kulkevat kuitenkin vain suusanallisena perintönä...

Tekniikan opiskelijoille asianmukaisesti ja Matias Ärjen
lahjojen vuoksi Mökällä on ollut tyylikkäät nettisivut aivan
alkuajoista asti. Muistan eksyneeni kerhon sivuille vuosituhannen taitteessa ennen kuin tiesin Otaniemeen tulevanikaan, ja yksinkertaisuuden alleviivaama tyylikkyys teki
tuohon aikaan vaikutuksen. Leijuvat Family-, Friendshipja Love-pallerot saivat tehdä Flash-animaatiossa tilaa Heavy Metal -julistukselle. Vuonna 2002 sivusto sai uuden
ulkoasun, joka on käytössä vieläkin – miksipä hyvää vaihtamaan.

Epävirallisempana tiedotuskanavana käytetään etenkin
IRC-kanavaa (#mcmoka), jossa vapaasti keskustellaan niin
päivän polttavista kuin pirtunkin polttamista asioista.

Sähköpostilistat ovat pysyneet kerhon pääasiallisena tiedotuskanavana jäsenistön piirissä, mutta nettisivut ovat
varmasti tavoittaneet enemmän ihmisiä ja olleet monen
ensikosketus siihen, mistä Mökässä on kyse. Aktiivisten
päivittäjien ansiosta (kiitos Veera Runonen [O.S. Ala-Keturi], E-J Lämsä, Michele Lindroos, Kristian Mört ja Jokke
Ryynänen) sivut ovat tavallisesti pysyneet mainiosti ajan
tasalla. Hankalampi olisi ollut tätä historiikkiakaan kirjoittaa ilman sivujen kattavahkoa menneiden tapahtumien listausta ja kuvakollaaseja. Sensuroidun valokuvamateriaalin
kokoavasta kuvagalleriasta on puhuttu kohta kymmenen
vuotta ja ehkä jonain päivänä sellainenkin saadaan. :)

Ensimmäinen julkaistu versio

Mikä lie raakile

Sosiaalisen median yleistyessä Mökä alkoi tiedottaa myös
Facebookissa, mutta koska varsinkin monet kerhon vanhemmat jäsenet boikotoivat sitä, ei kyseessä ole mikään
virallinen tiedotuskanava. Silti varsinkin tapahtumien mainostuksessa Facebook on osoittautunut oikein toimivaksi
vaihtoehdoksi, ja onpa hallitus saanut kunnon kritiikkiäkin nuoremmilta jäseniltä, jos jostain tapahtumasta ei ole
FB:ssä tiedotettu. Eihän siinä, jos siten tavoittaa useamman
jäsenen. Välillä vain tiedotuksen hajaantuminen sähköpostilistoihin, nettisivuille ja Facebookiin tuntuu olevan haasteellista.
Mökän etusivu kirjan lähtiessä painoon
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Aiempi versio
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IRC

Juha Karjalainen
Eritoten alkuaikojen mökäläisissä oli suhteellisen paljon tietotekniikan opiskelijoita, ja varmasti osin siksi 13.11.2001
perustettiin Mökän IRC- eli irkkikanava #mcmoka@ircnet
kerhon yleiseksi keskustelupalstaksi. Kanavan aktiivisimpana aikoina vuoden 2008 kieppeillä keskustelijoita oli
satakunta, nykyään reilu puolet tästä. Valtaosa pitää kuitenkin yhteyttä IRC-serveriin jatkuvasti auki, ja aktiivisesti
keskusteluun osallistuvia on harvoin kymmentä enempää
kerrallaan. Vaikka keskustelu liittyy monesti varsinkin työpäivien aikana kanavan aktiivisimpien jäsenien työasioihin, jotka ovat tupanneet liittymään automaattiseen tietojenkäsittelyyn, on kanava kuitenkin erinomainen foorumi
esimerkiksi kerhon tapahtumien fiilistelyyn niin etu- kuin
jälkikäteenkin. Yleisesti keskustelun aiheet ovat moninaisia, ja metallimusiikista ja siihen liittyvästä kulttuuristakin

puhutaan. IRC toimii myös epävirallisena reaaliaikaisena
tiedotuskanavana ja helpottaa sopimista vaikkapa keikoille tai baariin lähtemisestä. Seitsemän ensimmäisen vuoden
aikana kanavalle naputeltiin pari miljoonaa riviä. Sekä
nimimerkit matti että tjf kunnostautuivat tänä aikana yli
200 000 rivin suorituksilla. Tämän kaiken tietää ankybot,
Matti Dahlbomin ohjelmoima ja kanavaa alusta asti hallinnut botti, jonka parhaimpiin ominaisuuksiin kuuluu
sattumanvaraisen lainauksen lähettäminen kanavalle aina,
kun joku milloin tahansa kanavan historiassa äänessä ollut
henkilö saapuu paikalle.
Torstaina 19.1.2006 perustettiin irkkiin erityinen hallituskanava, joka on auttanut ja nopeuttanut hallituksen ja toimihenkilöiden keskinäistä kommunikaatiota. Kanavalla on
helppo tehdä esimerkiksi nopeita, pieniä päätöksiä, jotka
olisivat liian hitaita mailitse. Tähän asti kanava ei kuitenkaan ole ollut hallituksen virallinen päätöksentekopaikka,
eikä koko hallitus ole yleensä kuulunutkaan kanavalle.
Kenties kanavan olemassaolo auttaa myös hillitsemään

välillä todella vuolastakin postitulvaa hallituksen maililistalla, kun pienistä asioista voidaan keskustella reaaliajassa
niin, ettei kaikkien tarvitse ilmaista omaa mielipidettään
mailitse.

Sähköpostilistat

IRC on auttanut myös tämän historiikin synnyssä. #mokaw-kanava perustettiin loppuvuodesta 2007 historiikkiin
liittyvistä asioista keskustelemista ja kerhon alkuaikojen
jäsenten nostalgista fiilistelyä varten. Kanavan alkuaikojen
keskustelusta oli paljon apua tämän teoksen koostamisessa
niin tekstin kuin kuvamateriaalinkin kannalta. Kanava on
yhä olemassa, ja aihepiirit pyörivät yhä enemmän perheellisten it-alalla työskentelevien miesten arjen ympärillä.

Mökällä on neljä postituslistaa eri tarkoituksiin:

Nykyään kerholla on neljäskin IRC-kanava: #moka-pokeri.
Tälle kannattaa liittyä, jos ranget ja positiopelaaminen ovat
kutakuinkin hallussa, mutta silloin tällöin mietityttää, kannattaako rahastaa vetoja turnilla vai indusoida riverpilliä.
Vaikka kyllä kanavalla muustakin keskustellaan.

Kaikkein laajin on jäsenistölista, joka sisältää (lähes) kaikki
jäsenet eli n. tuhat ihmistä. Tätä listaa käytetään Mökän
omista tapahtumista tiedottamiseen ja jokaista jäsentä koskeviin asioihin. ”Jassia” suositellaan kaikille jäsenille! Maileja tulee muutama kuussa, joten ette huku mailitulvaan.

Vesa Isokauppila

jäsenet
aktiivit
hallitus
salibandy

jasenet@mcmoka.fi
aktiivit@mcmoka.fi
hallitus@mcmoka.fi
salibandy@mcmoka.fi

Suppeampi jäsenistön palvelija on aktiivilista, joka on jäsenlistaa vapaamuotoisempi eikä niin virallinen. Aktiivilistalla on n. 300 ihmistä. Jäsenten kannattaa liittyä aktiivilistalle heti aluksi – se ei vaadi mitään, ja pois pääsee, jos
tuntuu, että n. 5–15 mailia kuussa on liikaa. Listalla voi
ilmoitella muiden kuin Mökän järkkäämistä livetapahtumista, sopia keikkaseurasta ja aloittelupaikoista, myydä
ylimääräisiä lippuja konsertteihin, jakaa keikkatunnelmia
(kuvia tai tekstejä) muiden kanssa, järjestellä festarikyytejä
ja vaikkapa kysellä lipunmyyjiä Mökän tapahtumiin yms.
käytännönläheistä viestintää. Aktiivilistalle pääsee niin
ikään kuka tahansa, ja omia metalliaiheisia ilmoituksia
saa lähettää vapaasti. Mökän hallitukselta tulee myös listalle vähemmän virallisia maileja: esim. saunasta saatetaan
muistuttaa vielä viime tingassa aktiivilistalla.

su 05.09.2004 (Jostain syystä erityisesti sunnuntait ovat osoittautuneet hedelmällisiksi ja yllätyksellisiksikin keskustelupäiviksi)
21:13 <@Autumnal> ksuomala, dokaillaanko koko ens viikko joka päivä?
21:13 < ksuomala> vaikka
su 16.03.2008
13:34 < Cylon_> heräsin aamulla mikko luusalon kengät jalassa sängystä, otto trygin housut jalassa
14:01 <@Autumnal> Hena oli kyllä vielä sekavammassa kunnossa, paitsi keikan jälkeen äijä veti ohi.
14:02 <@Autumnal> Henalla lähti kerran mikkipiuhakin irti eikä tajunnu mitään, lopetin soittamisen ja hain Henan yleisön joukosta (laulo siellä sillon) ja annoin piuan.
14:48 < ksuomala> mitenköhän se keikka meni ja mis on mun lasit?
14:57 < Cylon_> soitin tänään todella kovan luokan puhelun vekkulille. puhelu alkoi sanoilla ”Kuka minä olen?”
14:57 < Cylon_> piti nimittäin selvittää kenenkä puhelin pyöri lattiallani.
ti 28.08.2007
23:24 < Cromwood> Sarjahan on konseptinakin täysi paska: ei kääpiöitä.
usein
<@tjf> huoh

Hakkeroidaanko tässä pankkeja ja
ydinvoimaloita? Ei, vaan jutellaan –
siis aivan kuin Facebookissa!
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Salibandylista on varsin suppea, ja sitä moderoivat eri henkilöt kuin kolmea muuta listaa. Salibandylistalle tulee lähinnä salibandyyn ja jalkapalloon liittyviä urheiluaiheisia
viestejä.

Mökä-brändi
Matias Ärje

Surkuhupaisaa mahtipontisuutta, ongelmanuorisoa ja ihmisiä, jotka näyttävät useaan kertaan suohon lauletuilta ja
ylös vinssatuilta. Hyvä lähtökohta brändin rakentamiselle.
Brändi koostuu tyylistä ja ideoista. Tyyli voi sisältää visuaalisen ilmeen, värit, ideoita, jinglejä tai jollain tavalla
yhtenäisiä kuvia. Ideat taas ovat esimerkiksi iskulauseita
tai tietyllä tavalla kirjoitettua tekstiä. Metallimusiikilla itsellään on siis jo melkoisen vahva brändi, joka tulee automaattisesti metallimusiikkiin keskittyvän yhdistyksen brändin lähtökohdaksi. Tämä on kaksijakoinen asia. Toisaalta
esimerkiksi värien ja kirjasintyyppien valinnalla on erittäin
helppo viestiä tapahtuman mainosjulisteessa, että kyse on
nimenomaan metallimusiikista, mutta toisaalta taas valmis
painolasti rajoittaa melkoisesti käytettävissä olevia vaihtoehtoja tyylin suunnittelulle ja ideoiden valinnalle: mainoksilla ei haluta harhauttaa.

Erittäin harvinainen, sensuroimaton version Gloria Metallo -julisteesta

Useimpien ihmisten jokapäiväisessä elämässä brändit eivät
tietoisesti näy lainkaan. Silti ne toimivat alitajuisesti. Toimivat brändit ovat saaneet logoihinsa, väreihinsä ja tyyliinsä yhdistettyä mielikuvia luotettavuudesta, edullisuudesta,
uskollisuudesta tai mikä missäkin tilanteessa on toimivaa.
Brändit ovat myös erittäin haavoittuvia: monet vähääkään
webiä ja Rick Astleyta tuntevat alkavat nauraa nähdessään
Sampo Pankin logon sopivassa asiayhteydessä.
Jo pelkkä tuttuus on useissa tapauksissa tarpeeksi: jos valittavissa on kaksi vastaavaa tuotetta, joista toinen on esimerkiksi televisiomainoksista tuttu, useimmat valitsevat
tämän. Tutusta tuotteesta jopa voidaan pyytää suurempi
hinta, mikä hieman oikaistuna tarkoittaa, että ihmiset maksavat siitä, etteivät joudu tekemisiin vieraan asian kanssa.
Alakulttuurit puolestaan rakentuvat vierauden päälle.
Useimmilla alagenreilläkin on monia selvästi musiikin ulkopuolisia seikkoja, jotka ovat tunnusmerkkejä juuri tälle
nimenomaiselle genrelle – jos eivät yksinään, niin yhdistet-

Virallinen logo. Tai no, toiminnan luonteen huomioon ottaen: ”Virallinen” logo.
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Mökän paidat uusimmasta vanhimpaan. Kaikki paidat on suunnitellut Matias Ärje. Kuvannut Timo Hatamo vanhojen aktiivien kokoontumissaunalla kesäkuussa 2008.

tynä johonkin toiseen seikkaan. Tämä on helppo havaita
vertailemalla esimerkiksi thrash- ja doom metal -levyjen ulkoasua. Kuitenkin suurelle yleisölle levyt (ja musiikkilajit)
kuuluvat luultavasti täysin samaan kategoriaan.
Alakulttuurin keinot luoda eksklusiivisuutta ovat alisteiset
teknologialle. Black metal -bändit tekevät logoistaan lukukelvottomia asiaan perehtymättömille. Uudemman witch
house -genren bändit taas käyttävät erikoismerkkejä, jotka
on vaikea syöttää hakukoneisiin (†‡†, GL/\SS†33†H), tai
yrittävät tehdä etsimisen muuten hankalaksi (oOoOOO).

”Perinteinen” alakulttuurien tapa luoda oma identiteettinsä on kuitenkin heikentynyt. Yleisestikin viime vuosina on
graafisessa suunnittelussa ollut selvästi havaittavissa eräänlaista kokeiluhalukkuutta ja leikkisyyttä, joka on vauhdittanut erilaisten perinteisten tyylien muodostamien rajojen
hälvenemistä. Tuska-festivaali markkinoi itseään vaaleanpunaisilla julisteilla (joskin niissä on selventävänä tekijänä
vuohi verisine sarvineen). Geneerinen H&M myy valmiiksi
kuluneen näköisiä Iron Maiden -paitoja. Varsin rankkaa
heviä tekevä iwrestledabearonce provosoi oldschool-väkeä räikeillä Metal Just Got Gay -paidoilla. The Mount
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Fuji Doomjazz Corporation lienee ensimmäinen jazz-bändi, joka käyttää black metal -tyylistä logoa. Luultavasti
kymmenen vuoden päästä eri musiikkityylien erottaminen
toisistaan, lukuun ottamatta kaikkein hardcoreimpia alaala-genrejä, on erittäin vaikeaa pelkän visuaalisen ilmeen
perusteella.
Brändisuunnittelu voidaan viedä aivan käsittämättömän
pitkälle, vaikkapa eteismattojen materiaaleja ja seinämaalien värien ja heijastavuuden määrityksiä myöten. Metal
Club Mökällä ei mitään määrätietoista brändin raken-

Vuohimeemin
tarina

tamista ole koskaan ollut; se mitä brändi on, on ennemminkin syntynyt sivutuotteena rakentaen yleisen metallityylin päälle. Koska määrityksiä ei ole ollut, aika monessa
tapauksessa tyylillä on leikitelty ja on kokeiltu erilaisia
asioita, mikä taas on puolivahingossa vienyt Mökän yleistä
brändiä eteenpäin.
Tällä tavoin on syntynyt eräänlaisia yhteneväisyyksiä, joskaan ne eivät mitään tarkkoja ohjeita ole koskaan olleet.
Vaikka poikkeuksia onkin selvästi enemmän kuin sääntöjä,
silti jokin yhdistävä tekijä on kaikessa mukana. Kuluneet
tekstuurit, kirjasimet, hieman sotkuinen asemointi. Ja tietysti värit. Musta, punainen ja valkoinen on yksi tyylikkäimmistä väriyhdistelmistä, minkä myös natsit, nuo mahtavan tyylitajuiset brändinrakentajat, tiesivät.

HELSINKI

Vaikka saatananpalvontaan liittyvän kuvaston kanssa onkin flirttailtu – ehkä jopa kielisuudeltu – rohkeudella, joka
ei olisi ollut juuri millekään genren ulkopuoliselle kaupalliselle toimijalle mahdollista, mitään isompaa kohua ei ikinä

Tarinaa täytyy kuitenkin ensin taustoittaa kahdella seikalla:

GOATFEST

2004

Edellisen vertauksen tapaan helposti väärin tulkittavissa
oleva asia on ollut yhteys metallin ja saatananpalvonnan
välillä. Nykyisessä Lordin vapauttamassa ilmapiirissä juuri
kukaan ei enää voi tulkita metallikulttuurin tematiikkaa ja
sen sisältämää itseironiaa ja teatraalisuutta väärin. Tässä ei
siis ole kyse vakavasti saatananpalvontaan suhtautuvasta
joukosta. Onkin paradoksaalista, että teatraalisuuspohjalta saatananpalvontakuvastoa käyttävät otetaan paljon
useammin vakavasti kuin omasta mielestään tosissaan olevat saatananpalvojat, jotka saattavat onnellisen atavistisesti sekoittaa touhuunsa esimerkiksi Tolkienin mytologiaa.
Silti yllättävänkin lähellä menneisyydessä ilmapiiri on ollut
erilainen. Vaikka mieli olisikin tehnyt, on syvien vuonojen
pimeimmistä syövereistä peräisin olevien bändien käyttämä
kuvasto täytynyt jättää väliin – tai sitten sitä on pitänyt
keventää tai höystää huumorilla erilaisin tavoin. Mystifioituneen pentagrammin symbolinen pahuuskaan ei voita
räikeiden, iloisten värien virittämää tunnelmaa. Ylösalaisin
käännetty joulukuusi on niin absurdi, että medialukutaidon
on oltava melkoisen heikko, jos sitä pitää millään tavalla
vakavasti otettavana viittauksena saatananpalvontaan.

Se lähti liikkeelle aika arvaamatta.

Metal Club Mökä presents

Nuorempi sukupolvi tuskin muistaakaan asiaa, mutta ydinsodan uhka varjosti jokapäiväistä elämää jatkuvasti vuonna 2003. Pelolla rahastamisen yläpuolella ei tuolloin vielä oltu.

ole syntynyt. Se on jossain määrin ikävä asia, sillä tiettävästi hevilevyjen myynti nousee valtavasti aina, kun roskalehtien lööpeissä puhutaan saatananpalvonnasta. Vastaavasti
kohu olisi saattanut pidemmällä aikavälillä saada Mökälle
paljon näkyvyyttä ja suosiota. Ainoa desatanisointipyyntö
on tullut Helsingin nuorisoasiainkeskukselta kulttuuriareena Gloriassa vuonna 2001 järjestetyn Gloria Metallo
-tapahtuman mainoksista: pyhimyksille photoshopatut
black metal -maskit piti poistaa. Tällöin tosin uutisissa oli
vastikään ollut kirkonpoltto, paloittelumurha tai joku muu
”alan” tapahtuma.
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Eteenpäin Mökä luultavasti kulkee brändinsä kanssa kuten tähänkin saakka. Se kehittyy erilaisia asioita kokeillen,
ottaen vaikutteita ja lainauksia eri puolilta. Eniten tietty aikakauden metallimusiikista, mutta varmaan myös monista
muista lähteistä. Brändin ilmentymien, kuten julisteiden tai
kotisivujen, suunnittelijalla ja tämän mieltymyksillä on varmasti suuri vaikutus.
On varsin soveliasta, että alun perin brändäys on tarkoittanut polttomerkintää. Tätä Deicide onkin omaa brändiään
rakentaessaan käyttänyt kekseliäästi, jopa metafyysisesti.

1. Giant Robot -bändillä on tunnettu biisi nimeltä Helsinki Rock City. Se ei ole heviä, mutta hieno silti!
2. Impaled Nazarene -bändillä on jokaisella levyllään
yksi vuohibiisi, esimerkiksi Goatvomit and Gasmasks.
Matias Ärje oli joskus 2000-luvun alkupuolella silloisen kämppiksensä, Giant Robot -bändin kitaristin Arttu Tolosen, kanssa internettaamassa jossain Internetin syöverien chatissa, jossa sattui olemaan paikalla paljon metalliporukkaa.
Jostain he sitten keksivät huijata mallilla ”joo mä kuulin kanssa tosta”, että Impaled
Nazarene ja Giant Robot pitävät parin kuukauden päästä tapahtuvilla Tuska-festareilla yhteiskeikan ja esittävät mm. musikaalisen teoshybridin Helsinki Goat City.

LA 15.5. KLO 21
RAVINTOLA NOUSU
NOSTURIN ALAKERTA

Sinänsä mielenkiintoinen keikka ei ikävä kyllä toteutunut, ja ehkä joku tuon uskomattoman korkeatasoisen läpän ainakin edes hetkellisesti uskoi, mutta kohtalaisen
elinkelpoinen meemi oli syntynyt.

IMPERANON
PROFANE OMEN
THE ENCHAINED

Fiktiivisen biisin nimi pääsi sellaisenaan (kirjoittajan mielestä) onnistuneimpaan
Mökä-paitaankin. Saadun palautteen mukaan paidat herättävät varsin paljon ihmetystä ja huvittuneisuutta eli tismalleen sitä, mitä omituisuudentavoitteluhakuinen
alakulttuurinuori olemukseltaan kaipaa. Ja kaipa tuo graafisessa mielessäkin ihan
kiva on.
Tämä lienee ollut myös lähtösysäys useassa Mökään liittyvissä yhteyksissä toistuvalle vuohiteemalle, tai ainakin se on merkittävissä määrin kasvattanut toiminnan
vuohuuden astetta.

LA 15.5. KLO 21 - K18 - LIPUT 5 EUR - RAVINTOLA NOUSU, TELAKKAKATU 8 - JÄRJ. METAL CLUB MÖKÄ
Vuohiteema Helsinki Goatfest 2004 -tapahtuman julisteessa
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2. Pääkaupunkiseutu

Mökän laajentaessa toimintaansa Otaniemestä eteenpäin
oli maailman valloituksen
ensimmäinen vauvan askel
luontevasti Helsinki. Etenkin
aikoina, jolloin UG-osaston
metalliyhtyeiden näkeminen
oli oikeasti harvinaista herkkua, toimitti yhdistys jopa kulttuurillisesti merkittävää virkaa
pienempiä ja isompia keikkatapahtumia järjestävänä tahona.
Myöhemmin isompien keikkojen järjestämisestä päätettiin
luopua, pääasiallisen syyn
ollessa Helsingin keikkatarjonnan parantuminen niin
hyväksi, ettei Mökän panosta tähän toimintaan katsottu
enää välttämättömäksi. Näin
yhdistys päätti keskittää ydintoimintaansa myös keikkojen osalta
Otaniemen pahentamiseksi.
Omia lukujansa ovat baarikierrokset, joissa seikkaillaan pitkin
ja poikin Helsinkiä tutustumassa
”oikeisiin ihmisiin” ja muihin jäseniin vapaammissa tunnelmissa.
Syksyisin on perinteisesti ollut
aika kiertää Kallion räkälöitä,
ja keväällä puolestaan on koetettu
viime vuosina olla hieman innovatiivisempia. Lisäksi teematyyliin on mm. kierretty
eläinbaareja ja järjestetty metrokierroksia, joissa
tutustutaan pysäkeiden läheisyyksissä sijaitseviin lähteisiin. Myös Suomenlinnaan on aina toisinaan tehty keväisiä piknikkejä. Perinteisenä syyskauden avauksena on
toiminut Bodominjärven telttaretkeily, jossa alkukantainen
metallisti ottaa sisäistä yhteyttä luontoon. Tai ainakin juopottelee ja häiriköi.

Stuba Nikula Toni Poikosen mailiin 27.12.1999
moi
en tiedä, joska tony on jo perkeleestä ollut teihin päin yhteydessä. sain siltä mailisi, jossa ilmoittelet mökän halukkuutta
tuskan työväeksi.
minä olen se onnellinen, jolla on pääasiallinen tuotantovastuu
tapahtumasta ja siten myös se, joka kerää tämän(kin) ihmisjoukon kasaan. eli eikun tervetuloa. siis tällä puheella 7. ja 8.7. vr:n
makasiineillä paukkuu ja mukaan mahtuu. käytännössä meillä
oli viime vuonnakin jo lavanrakennuksen ja purun yhteydessä
mukana sekalaista talkoo- ja puolivapaaehtoisjengiä. ajattelin
koittaa hoitaa asiat samalla tavalla tänäkin vuonna. erilaisia
töitä on siis tarjolla ajalle
4.-10.7. olettaen, että halukas on täyspäinen, täysikäinen,

Tuskan paimentajat

ruumiillista työtä kaihtamaton ja jaksaa pysyä selvin päin ja silmät auki koko työvuoron ajan. mysö sekalaisia järjestymieheen
viittaavia töitä on tarjolla, jos pinna on pitkä ja ymmärrys maailmaa kohtaan suuri.

Juha Karjalainen, Samuli Hynönen ja Vesa Isokauppila
Talkootöiden tekeminen pohjoismaiden suurimmalla hevifestivaalilla Tuska Open Airissa on ollut Mökän toiminnan taloudellinen kulmakivi jo kesästä 2000 asti. Festari
järjestettiin tuolloin kolmatta kertaa. Ensimmäinen Tuska
pidettiin Suomi Finland Perkele -lehden järjestämänä vuonna 1998 Tavastialla klubihengessä (”TUSKA METAL FEST
syntyi viinanhuuruisten aivojen lyödessä tyhjää eräänä talvisena aamuna 1998”), mutta jo seuraavana vuonna Elmu ja
tuotantopäällikkö Stuba Nikula tulivat mukaan kuvioihin,
ja bakkanaalit siirrettiin ulkoilmaan VR:n makasiineille.
Vuonna 2000, kun mökäläiset suorittivat sisääntulonsa,
festivaali järjestettiin toista ja viimeistä kertaa makasiineilla. Bileiden siirtyminen Kaisaniemeen vuonna 2001 kuitenkin tiesi hyvää niin järjestävälle organisaatiolle, yleisölle
kuin Mökällekin.

Tony Talevalle sähköpostia ja tarjosi mökäläisistä voimaa
Tuska-julisteiden jakoon. Iso osa kerholaisista oli kotoisin
muualta kuin pääkaupunkiseudulta, joten tapahtumajulisteiden levittäminen ympäri Suomea viikonloppuisin kotiseutumatkojen yhteydessä oli hyvä idea. Aluksi vastausta
ei tullut, mutta myöhemmin Stuba Nikula lähestyi Tonia
sähköpostilla.

Tuskan ja Mökän yhteistyö alkoi puoliksi sattumalta. Toni
Poikonen kirjoitteli Suomi Finland Perkeleen pääjehulle
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palaillaan aiheeseen, kun aika lähenee. jos sinulla on jotain kysyttävää tai tarkennettavaa, niin kerro ihmeessä.
rok.

Niinpä Toni ja Mökän tuolloinen presidentti Tapio Keihänen kävivät juttelemassa talkootöistä Stuban ja Elmun ohjelmapäällikön Jouni Markkasen kanssa Nosturissa. Sopimus oli, että Mökä saisi kahden päivän roudausta vastaan 8
500 markkaa talkooavustusta. Lisäksi roudaamassa olleet
henkilöt saivat taskuun kahden päivän festarilipun – kukin
oli lavakätenä kantelemassa tavaraa lavalle ja takaisin vain
toisena päivänä, jolloin toinen päivä jäi vapaaksi bändien
ja meiningin diggailuun. Tämä perinne on säilynyt, joskin
sittemmin festari kasvoi kolmipäiväiseksi, joten roudareille
on jäänyt kaksi vapaapäivää. Ensimmäinen roudauskerta
oli kerholle näytön paikka, ja onneksi hommat hoituivat
mallikkaasti. Viimeistään tästä lähtien ei ollut vaaraa, että
saunailloissa olisi tarvinnut kerätä kolehtia, jotta saatiin
tilavuokra TKY:lle maksettua. Yhteistyö on jatkunut aina
tähän päivään saakka, eli mökäläiset ovat kunnostautuneet
lavakäsinä jo neljässätoista Tuskassa.
Heti ensimmäisen roudauskerran jälkeen vuonna 2001
Tuska muutti Kaisaniemeen. Festivaali jatkoi vuosit-

taista kasvuaan, ja vuonna 2005 kahdeksatta Tuskaa
järjestämään perustettiin Finnish Metal Events -yhtiö.
Vastaavasti mökäläisiä on tarvittu hommiin yhä enemmän.
Tuska on viime vuodet järjestetty kolmen päivän ja kolmen
lavan taktiikalla, ja varsinaisten roudaushommien lisäksi
kerholaiset ovat osallistuneet maanantain purkuun vuodesta 2001 lähtien. Purkupäivänä on siitä hyvä työskennellä,
että musiikkiin voi keskittyä kaikkina festivaalipäivinä.
Tässä tapauksessa sunnuntaina on kuitenkin parempi pysyä pullosta erossa, sillä krapulassa työskenteleviä ei hyvällä katsota. Talkoisiin osallistuneille voi yleisesti antaa lähes
kiitettävän arvosanan työskentelykunnosta.

Stuba Nikula kertoo

Vuonna 2008 roudauskuvio laajeni entisestään, kun hevimedia uutisoi Tuska-varaslähdöstä erillisen Nightwishkonsertin muodossa. Mökän roudausapu oli paikalla myös
tässä päivää ennen varsinaista festivaalia järjestettävässä
tapahtumassa, joten yhteensä työpäiviä kertyi viisi ja mukana oli ennätykselliset 44 mökäläistä. Kerhon kuittaama talkooavustus on luonnollisesti kasvanut työtuntien

Mökäläiset esittäytyivät Tuska-roudauksessa ensimmäisen kerran vuonna 2000, kun festivaali vielä järjestettiin nyt jo palaneilla VR:n makasiineilla. Miten muistat Elmun ja Mökän yhteistyön alkaneen?

Olet nyttemmin siirtynyt Tuska-organisaatiosta muihin tehtäviin. Tarkkailetko tiiviisti seuraajiesi edesottamuksia – onko homma yhä hoidossa? Millä tavalla näet festivaalin muuttuneen viime
vuosina?

kyllä se taisi niinpäin mennä, että mökästä oltiin muhun yhteydessä. en muista miksi ja mitä töitä
kysyttiin, mutta rautaa kantamaan ne laitettiin. jo silloin meidän raksa/roudaus/purku-maailmamme oli aika kolmiosainen: oli pogojen palkkamiehiä pari, hevimiehiä talkoohommissa ja sitten päälle mökät. iloisen kirjava soppa, jossa uskoisin kaikkien oppineen uutta.

käyn aina silloin tällöin viisastelemassa hevitehtaan toimistolla, ja joskus oikein kutsuvatkin rupattelemaan. mutta työrauha pitää antaa ja omasta työstä kertoo mulle eniten se, että pystyin aika kivuttomasti
siirtämään duunit seuraavalle. se kertoo hyvästä suunnittelusta ja järkevästä arkistoinnista ja oikein suunnitellusta delegoinnista.

Tuska on kasvanut vuosi vuodelta. Miten arvioit yhteistyön sujuneen ja mökäläisten toimineen annetuissa tehtävissä?

festari - ja itse asiassa mikä tärkeintä, festaria tuottava yhtiö - elää vielä sitä viisivuotissuunnitelmaa, jota
minäkin olin tekemässä. muuten naisjohtajan kädenjälki näkyy hyvällä tavalla paikoissa, joihin en itse
jaksanut tarpeeksi kiinnittää huomiota. näitä on mm. henkilökunnan kahvihuolto ja erilaiset pienet alueratkaisut. kaikki tässä maailmassa on viimeistelyä.

nastinta on ollut, että yhteistyö on voinut jatkua. opiskelijajärjestöt on kuitenkin läpikävelyjuttuja
(jopa teekkarien) ja helposti olisi homma voinut kääntyä niin, että parin tyypin valmistuttua kuvio
kuivuu kasaan.

Oletko tyytyväinen Tuskan (2008) bändikattaukseen?

ja mökäläisethän on aina olleet helvetin hyviä työntekijöitä. ammattilaisen määritelmä näissä hommissa on: tietää paljon kello on, tietää kuka on esimiehensä ja tekee mitä sanoo. mökäläiset ovat
tehneet paljon enemmän kuin tuon minimitason listan asiat.

mä olisin halunnut sen saxonin sinne. mutta ei mua ole koskaan ennenkään näissä asioissa kuunneltu. ja
ihan hyvä niin.

Muistatko jotain hyvää tarinaa roudauksen tiimoilta? Mikä on ikimuistoisin tapaus?
niitä on aika kasa. kun tapahtuma kasvoi, ehdin yhä vähemmän olle mukana “oikeiden töiden tekemisessä”.
hauskimpia tapahtumia lienee se lava-apukäsi (Toni ja H-P Poikonen, toim. huom.), joka tuli catering/ production-huoneeseen, lainasi sitä ennen backlineriltä kolvin, toimistossa sähkömieheltämme yleismittarin ja ohimennen kolvasi marshallin säröstä peaveyn pedaalin. tai toisinpäin (kyseessä oli kyllä marsun jalkakytkin jota vain muutettiin peaveyhin sopivaksi. jalkakytkin käytiin ensin
hakemassa meidän treenikämpältä :) – toim. huom.). keikan jälkeen kävi kuulemma palauttamassa
muutetut kolvaukset ennalleen. ei ihan peruslaatikkoapina... ja aika hyvää palvelua bändeille (ko.
bändi oli In Flames, toim. huom.). ja olihan siellä se yksi teltaankiilanhakkausepisodi. ja ne yhden
teltan pultit ja mutterit. no joo.

Edustusta muinaisilla VR:n makasiineilla

Mikael Akerfeldt ja Devin Townsend Tuskassa Mökän ensimmäisenä roudausvuonna 2000
50

51

lisääntyessä, mikä onkin ollut linjassa kasvaneiden kulujen kanssa. Esimerkiksi kerhohuoneen vuokra pystytään
maksamaan, ja voidaanpa saunailtoihinkin järjestää pientä
tarjoilua. Koska festivaalin päälava on tätä nykyä ammattimainen työympäristö, on otettu tavaksi, että pari kokenutta kerholaista työskentelee päälavalla monta päivää. Näin
kaikkia lavakäsiä ei tarvitse opastaa hommiin joka aamu
uudestaan ja työt hoituvat sujuvasti.
Tuska muutti Kaisaniemestä Suvilahteen vuonna 2011.
Työvuoroja tehtiin keskiviikon ja maanantain välillä jo
56. Lavojen määrän noustua neljään, päälavan kasvettua
ja muutenkin uuden alueen myötä purkamiseen tarvittavan
työpanoksen arvioiminen ei osunut järjestäjiltä ensimmäisellä yrittämällä aivan kohdilleen, ymmärrettävästi toki.
Sunnuntai-illan ääni- ja valotekniikan purkamiseen rekrytoitiin lisää Mökä-apuja vielä aiemmin samana päivänä, ja
aamulla talkoohommiin tulleet päätyivät rehkimään reilun
16 tunnin työpäivän. Maanantainkin purkuporukka ahersi

Liuta. Huomaa erityisesti vuohi vuodelta 2008.

yli 12 tuntia. Mökälle tämä kuitenkin kelpasi rahojen kilistessä tilille.

sekä yleisön että työläisten kannalta mukava alkukevään
lisä hevivuoteen.

Roudaustyöt eivät kuitenkaan aina rajoittuneet itse Tuskafestivaaliin. Samainen organisaatio järjesti Kaapelitehtaalla vuosittaisen Finnish Metal Expo -tapahtuman vuodesta
2005 vuoteen 2012 asti. Helmikuisin juhlittujen kaksipäiväisten bakkanaalien tarkoituksena oli koota yhteen raskaan musiikin kaikki osapuolet faneista bändien kautta
median edustajiin, levy-yhtiöihin ja tapahtumajärjestäjiin.
Tapahtumassa esiintyi myös liuta bändejä, joten lavakäsille
oli tarvetta. Mökä oli siten roudaamassa Expossa vuodesta 2007 viimeiseksi jääneeseen vuoteen 2012 asti. Isompia
lavoja tapahtumassa oli vain yksi, joten työpanos oli Tuskan vastaavaa pienempi. Lavakäsihommien lisäksi Expoon
tarvittiin mökäläisten työpanosta myös messuostastojen
rakentamiseen ja purkamiseen, joten viimeisinä vuosina hommia riitti keskiviikosta sunnuntaihin asti. Vuonna
2012 mökäläiset tekivät jo 32 työvuoroa, ja Expo on ollut

Roudausvuosista 2007 oli työmäärän osalta suuren kasvun
vuosi, sillä Expon ja Tuskan lisäksi käytiin vielä joulukuussa kantamassa Sonata Arctican suurehkoja lavasteita orkesterin loppuunmyydyllä Kaapelitehtaan keikalla. Tämäkin
tapahtuma oli Finnish Metal Eventsin järjestämä ja siten
luontainen veto mökäläisille. Erilliskeikkoja roudattiin
muutamia muitakin Children of Bodomin, Cannibal Corpsen ja Diablon vuoden 2009 keikan Helsingin Jäähallissa
jäädessä toistaiseksi viimeiseksi.
Stuba jätti tehtävänsä Tuskan johdossa vuonna 2006 siirtyessään uusiin haasteisiin Kaapelitehtaan toimitusjohtajaksi. Stuban suuriin saappaisiin astui Outi Alander, jolla
olikin jo kokemusta festivaalin järjestelyistä toimittuaan aiemmin mm. päälavan stage managerina. Saappaat tuli täytettyä. Myöhemmin Outin paikan otti Hanna Kuosmanen.

Mökän roudausten koordinointi ja yhteydenpito Eventsin
suuntaan on pidetty aina yhden henkilön, Tuskan ruhtinaan, vastuulla. Tämä on osaltaan auttanut pitämään
säätämisen ja epäselvyydet minimissään. Tuskan ruhtinaan toimihenkilövirkaa on hyvällä syyllä pidetty yhtenä
Mökän tärkeimmistä tehtävistä. Homman hoitamisessa ei
ole varaa suuriin virheisiin, sillä valtaosa kerhon tuloista
riippuu roudausten jatkumisesta. Tehtävä vaatii sitoutumista, ja siihen päätyneet ovatkin hoitaneet sitä usean vuoden
ajan. Tuskan ruhtinaan viimeisenä vuonna on ollut tapana
perustaa Tuskan ruhtinaan oppipojan virka, johon valittu
on ollut mukana roudauksiin liittyvässä viestinvaihdossa
ja saanut tarvittavat tiedot tehtävän sujuvaa haltuunottoa
varten. Näin yhteistyö Tuska-organisaation ja Mökän välillä on jatkunut saumatta.

Tuska-festarin alla pelataan perinteisesti HYRMYn kanssa jalkapallo-ottelu, jossa filmaamista ei suvaita.
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Osaatko päätellä vuoden? Vinkki: Tonin parta.
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Silent Night, Bodom Night
Juha Karjalainen

Bodominjärven murhista oli kulunut 41 ja Children
of Bodom -yhtyeen perustamisesta 8 vuotta, kun Timo
Friman sai vuonna 2001 idean Bodominjärven telttailureissusta. Ajatuksena oli yksinkertaisesti pakata kirveet teltat, evästä, mankka sekä levyjä ja siirtyä paikalle
nauttimaan hevimusiikista, syksyisestä säästä ja hyvästä
seurasta.
Timon alkuperäinen aktimaili:
Mon, 1 Oct 2001 12:05:39 +0300
Subject: Silent night, Bodom night...
muistan useasti hölöttäneeni jurrissa milloin kenenkäkin
kanssa, että Bodom-järvelle pitäisi lähteä yöpymään (ei
pakko), juomaan (pakko;) ja kuuntelemaan aiheeseeen liittyvää soitantoa (abs. pakko:). Ja alustavasti joskus sovittiin
5.10. perjantai tapahtuman pitoajaksi. Käsittääkseni wirallinen kisapaikka on Oittaan leirintäalueella (saa korjata), ja
sinne pääsy julkisilla on _helevetin_ vaikeaa, ainoa dösä,
joka sinne menee on 86-sarja Espoon keskuksesta.
Vaihtoehtona tuolle maakuntamatkailulle on tietty se, että
autoilevat riistoporvarit suostuvat kimppakivaan... mutta
tämä edellyttää sitä, että jengi ilmoaisi vaikkapa mulle, jos
on tulossa kärrykyydillä, jotta autojen tarpeen saapi selville. Eli ilmotkaa 4.10. (tattoo the planet btw) mennessä,
jos tulette, ja jos tulette iskän volvolla, kertokaa sekin. Tuo
kruisailu alkaa klo 1700 smökin parkkikselta.
Ja jos jollakulla on ikioma ghettoblaster, jonka haluaa altistaa räntäsateelle ja muille luonnonvoimille ko. iltana, siitäkin saa mainita. Mökä korvannee menetykset (joku hallitushahmo vois vahvistaa tän:)

Niinpä Mökän ensimmäinen Bodomin-reissu toteutui
perjantaina 5.10.2001. Tätä pilottimatkaa kutsuttiin
Bodomin pilttien tuolloin pari vuotta vanhan kappa54

leen mukaan nimellä Silent Night, Bodom Night, joskin sittemmin (ensimmäistä kertaa 2002) käytössä on
ollut ennemminkin väännösnimi Loud Night, Bodom
Night. Reissun nimen muuttaminen olikin varsin osuva
veto, sillä poliisi on tullut useana vuonna paikalle melun
vuoksi. Kuulemma mekkala on kuulunut parhaimmillaan tyynellä säällä vastarannalle asti. Asiointi virkavallan kanssa on kuitenkin ollut sujuvaa, eikä häätöä
paikalta ole vielä kertaakaan onnistuttu hankkimaan.
Ainakin vuonna 2004 Bodom-matkasta käytettiin myös
nimeä Trapped under Ice ilmeisesti talvien ajaksi jään
alle jääneiden matkapuhelimien kunniaksi.

Virkistystä kaivatessaan voi myös pulahtaa hyiseen veteen;
saattaapa järven pohjasta löytyä kerholaisten epähuomiossa veteen vuosien varrella kadottamia tavaroitakin.
Vaikka Bodominjärvellä on paikalle saavuttua lähes mahdotonta käyttää rahaa juuri mihinkään, Thomas Sandvik
onnistui tässäkin vuonna 2006. Mies oli ottanut aamulla
teltan kantoon hampaisiin, ja jo ennestään useaan kertaan mm. Helsinki Goatfestissä Imperanonin keikalla
stagedaivatessa irronnut hammas lähti jälleen suusta. Aikaa ei tietenkään ollut hukattavaksi, joten Thomas sujahti
parasta mahdollista vauhtia yksityiselle hammaslääkärille
hakemaan uuden legon rivistöön. Julkisilla matka järvelle olisi tämän jälkeen ollut aivan liian paljon aikaa vievä
toimi (etenkin kun pankkikortti oli aluksi unohtunut le-

kurille) ja viivästyttänyt sikailun aloittamista pelipaikalla,
joten käytännön sanelema pakko oli ottaa mittari alle ja
hakea juotavat Nesteeltä matkalla. Ikään kuin tämä ei olisi
jo taannut hyviä nauruja niin Thomakselle itselleen kuin
kaikille muillekin paikalle olleille, mies sai vielä kuuden
aikaan aamulla ns. kuningasidean ollessaan kusella parkkipaikan lähettyvillä: soitto Espoon taksikeskukseen ja pirssi
paikalle. Thomas ohjeisti kuskia ajamaan teltoille, joille siis

Bodomin-ekskursiosta on siis tullut vankka perinne,
jonka luonne on pysynyt pitkälti samanlaisena jo seitsemän vuoden ajan. Vaikka ensimmäisenä vuonna järvellä käytiin lokakuussa, seuraavasta kerrasta eteenpäin
ajankohdaksi vakiintui syyskuun alkupuoli. Kylmä Bodomilla tulee joka tapauksessa, ellei sisäinen villapaita
ole norjalainen, joten aikaistaminen oli luonteva valinta. Lähtöpäivä on kuitenkin ollut aina perjantai. Viime
vuosina järvelle on matkattu Otasuunnistusta seuraavana viikonloppuna, eli reissu on uskaliaimmille fukseille
ensimmäinen kunnon kosketus Mökä-meininkiin. Monesti matkaan on järjestetty yhteislähtö Otaniemestä,
joskin monet tulevat paikalle omin neuvoin.
Bodom-ekskursiota perinteinen osa, joka katkaisee
muuten tauottoman hevin kuuntelun hetkeksi, on visiitti läheisen niemen kärjessä sijaitsevalle kuuluisalle murhapaikalle, joka vaikuttaa joka vuosi olevan hieman
eri paikassa. :) Fiilis on kuitenkin tärkeintä. Kylmyyttä
vastaan järven rannalla taistellaan nuotioin, joihin haetaan tavallisesti puita lähimetsästä. Lämmitysyrityksistä
huolimatta osa kävijöistä palaa koteihinsa yön aikana. Suositeltavaa on kuitenkin yöpyä teltassa ja vielä
suositeltavampaa olla yöpymättä – parhaat sekoilut
tapahtuvat monesti tuoreilla silmillä aamun tunteina.
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oli matkaa noin 50 metriä. Kuljettaja ei ollut liiaksi mielissään asiasta, eivätkä Thomaksen lepyttely-yritykset ”Laita
ykkönen summan eteen” aivan riittäneet. ”OTAN KYLLÄ
KAKSKYMPPIÄ!” tuumasi kuski, repi setelin kädestä ja
kaahasi pois samalla sekunnilla, kun Thomas oli päässyt
puolijuoksulla ulos autosta. Harva oli enää tuohon aikaan
hereillä, mutta sitkeimmät juopottelijat palkittiin harvinaisen hersyvillä nauruilla.

Suomenlinna

Baarit

Juha Karjalainen

Mökän kesäohjelma on perinteisesti ollut festivaalipainotteista, mutta festariviikonloppujen välissä on silloin tällöin
ollut mukava nauttia kesäsäästä, grillailusta ja piknikhommista Suomenlinnassa. Ensimmäinen reissu Suokkiin järjestettiin vuonna 2003, ja vuoden 2006 jälkeen perinne oli
tauolla. Vuonna 2012 HYRMY otti ohjat käsiinsä ja kutsui
mökäläiset mukaansa saaristoon.

Timo Friman, Matti Dahlbom, Juha Torkkel, Thomas
Sandvik ja Juha Karjalainen
lan toimesta sanomista pienimuotoisen roskien polttamisen
seurauksena. Toisaalta grillata voi vaikka kerhohuoneellakin ja piknik onnistuu ilman paistamistakin. Reissut houkuttelivat paikalle myös muita kuin vakiokasvoja – kenties
sijainnin, kenties varsinaisista hevihommista poikkeavan
ohjelman vuoksi. Saaristosta oli auringon painuessa mailleen tapana jatkaa iltaa hevibaareihin (Corneriin).

Kenties Suokki-visiittejä on viime vuosina rajoittanut se tosiasia, että grillaus on Suomenlinnassa virallisesti kielletty.
Heti ensimmäisellä reissulla tulitouhuista tulikin virkaval-

Kerhon toimintaan on koko ajan nivoutunut vahvasti myös
baarikulturellius. Mökäläiset ovat kunnioitettavasti tukeneet ravintoloita. Painopisteen on ollut raskasta musiikkia
tarjoavissa anniskelutiloissa. Baariin meneminen on silloin
perin helppoa, kun tietää, että siellä on varmasti tuttuja tai
jopa kavereita, ja baareissa myös tutustuu helposti uusiin
tuttuihin. Ravintoloista on myös saatu uusia jäseniä ja luotu suhteita muun muassa keikkojen järjestäjiin, bändeihin
ja ravintoloitsijoihin. Mökäläiset ovat myös jakaneet julisteita ja flyereita baareihin, joskus myös muiden kuin Mökän järjestämiä tilaisuuksia mainostaviin.
Seuraavassa osiossa käydään läpi baareja, yökerhoja ja
keikkapaikkoja jonkinlaisessa aikajärjestyksessä. Tarkoituksena on lähinnä kuvata yleistä tunnelmaa, kullata muistoja, kertoilla anekdootteja henkilökunnasta, asiakkaiden
toimista ja muista hajanaisista muistikuvista. Kuvaukset
ovat melko subjektiivisia, joten älä loukkaannu, jos parasta
baaria mollataan tai surkeinta hehkutetaan.

Cantina West eli Keltsu, Otaniemi
Aloitetaan poikkeuksella hevibaaririntamasta. Keltsu oli
legendaarinen ravintola Otaniemessä. Valitettavasti omistaja vaihtui joskus 2004, ja tyyli, tunnelma ja henkilökunta
vaihtuivat samalla.
Keltsu oli auki vaihtelevasti, kesäisin yleensä sunnuntait
ja joskus lauantaitkin kiinni, mutta talviaikaan auki joka
päivä, ja tuolla tuli sitten myös käytyä päivittäin. Hallituksen kokoukset pidettiin useimmiten Keltsussa. Rituaaleihin kuuluivat melko vakioidut pitsatilaukset ja muutaman vakiohapon humaltuminen sekä usein myös illan
jatkaminen vähintään Keltsun valomerkkiin. Tuon merkin
jälkeen paikalle jääneet saivat useasti kuulla illantoivotuskappaleena Kummelin ”Rumat ihmiset”. Baarissa oli myös
kanta-asiakkaansa, joihin muutama mökäläinenkin kuului,
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mutta enin osa oli TKK:n henkilökuntaa. Tuossa henkilökunnan joukossa oli varsinaisia alkoholin käytön ammattilaisia, mutta kyseisen seurueen spontaaneja tietovisailuja
seuratessa pystyi toteaamaan, että ainakin järki ja muisti
toimivat vielä mainiosti. Keltsun keittiö tuotti hinta-laatusuhteeltaan hyvää ruokaa, ja baarin henkilökunnasta
iso osa oli löytänyt asiakaspalvelupuolelta kutsumusammattinsa ainakin palvelun tason ja ystävällisen naljailun
määrästä päätellen. Tiskin takana oli montakin hauskaa
tyyppiä, mutta Toni N. oli kruunaamaton kuningas. Tonilta
sai tuopin kera hyväntahtoista vinoilua, ja hän oli tarkka
havainnoimaan mahdollisen eilisiltaisen alkoholimyrkytyksen merkit seuraavana päivänä. Miehen usein käyttämä tervetulotoivotus lauantai- ja sunnuntai-iltapäivisin oli

viestinnän tunnille pitämään puhetta. Hahaa, onneksi oli
joku ryhmäsysteemi, ja kaveri hoiti puhumisen sen aikaa,
kun mä tuijotin luokan edessä roskista.” –Toni

Rock Cafe Maestro eli Masse, Kamppi
Masse oli mukava pieni hevibaari, jossa oli hyvä henkilökunta ja jukeboksi. Monet ”mennään parille Keltsuun” -arki-illat päättyivät Massen pilkkuun, ja samoin kävi useasti
hallituksen kokouksien päätteksi. Henkilökunnasta päällimmäisiksi mieleen jäivät Harri ja Jani, jotka ovat alalla
vieläkin. Harri varsinkin oli tunnettu näennäisen töykeästä
palvelustaan: ”Mitäs vittua sulle tulee taas?” -kysymys oli
kanta-asiakkaille tuttu. Harri myös tunsi osan vakiotilaa-

Eräs Mökän jäsen muinoin rauhassa käveli Länsiväylää pitkin Cornerista kotiin päin, ja ufo
laskeutui viereen. Sillä oli sellaiset siniset valot, ja sieltä tuli raksateekkareita juttelemaan
tälle henkilö H:lle. Näin hän kertoi. Samana iltana passikin oli jossain hässäkässä tullut
revittyä palasiksi ja puhelin heitettyä järveen. Tiedä sitten, liittyykö asiaan. Ufomiehet sitten
veivät emoalukseensa ja aamulla olivat palauttaneet onneksi poliisiaseman putkaan.
kirjannut Simo Särkkä

”Onko kankainen?” Metalli soi Keltsussa harvoin, mutta
pari kertaa onnistuimme soitattamaan omia levyjä. Ainakin
Dimmu Borgirin Stormblåstilta tuli noin puolitoista kappaletta, ennen kuin loppu asiakaskunta pakotti vaihtamaan
musiikin.

Vähemmän virallinen jatkopaikka, Otaniemi

vista asiakkaista nokkelasti tilauksen perusteella, mm. parit
tytöt olivat tunnettuja Karhupullona ja Vadelmasiiderinä.
Myös ovimiesosasto oli tuttua ja turvallisen tylyä mutta tehokasta, sillä järjestyshäiriöitä baarissa oli todella vähän.
Kaiken kaikkiaan Massen työntekijöiden vaihtuvuus oli
huomattavan vähäinen ravintola-alan keskiarvoon verrattuna.

Muutamakin baari-ilta on päättynyt Otaniemeen eräisiin
saunatiloihin. Saunassa oli kaiuttimet, joista sai hevin pauhaamaan. ”Muistan, kun joku kerta oltiin pelaamassa ko.
paikassa kaljakimbleä, hitto mikä määrä tuli juotua. Pariksi tunniksi kaverin lattialle nukkumaan ja aamulla puhe-

Eräs asia, joka erotti Massen muusta Helsingin ravintolatarjonnasta, oli erityisesti baarissa esitettävä musiikki. Harvassa olivat hetket, jolloin Massessa olisi kuullut huonoa
musiikkia. Baarin asiakkaat itse vastasivat soittolistasta
tilaamalla biisinsä baarin jukeboksista. Henkilökunta taa-
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sen vastasi siitä, että jukeboksin sisältö oli hevibaarin linjan
mukaista. Sen lisäksi he huolehtivat valikoiman jatkuvasta
päivittymisestä uudemmilla levyillä, mutta pitivät vanhat
klassikot jatkuvasti tarjolla. Kävipä jopa niin, että satunnaisena iltana asiakkaan mainittua tiskillä jukeboksista
puuttuvasta levystä seuraavalla käynnillä levy oli saatavilla.
Jukeboksia voinee pitää myös eräänlaisena mobiiliviihteen
uranuurtajana. Sms-viestiä vastaan sai valita kolme soitettavaa kappaletta, mitä onnekkaat työsuhdepuhelimen
omistajat pitivät lyömättömänä tarjouksena. Ehkä sen takia, tai mahdollisesti siitäkin huolimatta, Maestrossa jouduit aina jonottamaan valitsemaasi kappaletta. Ehkä tunnin, toisinaan puolitoista... Joskus pilkku iski päälle ennen
kuin valitsemasi kappaleet soivat, ja tällöin oli vain tunnustettava tappionsa.
Maestron tiskillä keksittiin monia lennokkaita ideoita ja
itsepetoksia, mutta myös uusi keino jo valmiiksi melko
laajaan valikoimaan saada seuraava päivä ohitetuksi. Tuon
shotin syntytarina on seuraava: Timo F valitsi ainesosat ja
Matti D keksi nimen; juoma kastettiin Creeping Deathiksi
mahdollisesti juuri soivan kappaleen perusteella. Jos tuota
ei ole tullut maistettua, niin kannattaa. Ohjeistuksena mainittakoon, että se kannattaa juoda kerralla, eikä liekittäminen vaikuta makuelämykseen kovinkaan paljoa. Eräällä
aktiivikävijällä oli puhelimessa tallennettuna lähes pikavalintana Massen puhelinnumero, sillä hän unohteli luottokorttinsa Massen piikkiin usean kerran. Masse suljettiin
vuonna 2003, ja sitä jäivät ikävöimään monet.

Roadhouse, Kamppi
Bronxin ja Cuckoo’s Nestin (nämä olivat ennen Mökän
perustamista suljettuja hevibaareja) suljettua ovensa enemmän tai vähemmän lopullisesti kutsui Roadhouse – ensin
Kaisaniemessä ja sittemmin Kampissa. ”Roadissa” mesot-

tiin värikkäällä porukalla vuoden 1998 maissa seurana
muutamista Itä-Helsingin sankareista tuleviin mökäläisaktiiveihin. Kuvio oli melko pitkälti aina sama – Masseen
parille ja sieltä karjumaan ”Thunder!!!” Roadhousen pikkupuolelle. Roadhousen tarina loppui siihen, että anniskelulupa oli poissa kuukauden tai kaksi, ja pelkkien alkoholittomien myynnillä tuo ei kannattanut, joten ovet menivät
kiinni vuosituhannen vaihteen tienoilla. Roadhousessa oli
keikkoja ja sopivan hämärä sisustus ja tunnelma. Tämäkin
mesta on kovasti kaivattujen baarien joukossa. Baari on
siitäkin muistamisen arvoinen, että Mökän ensimmäisestä
saunaillasta helmikuussa 1999 jatkettiin Roadiin.

Darx, Kamppi
Wirallinen jatkopaikka Massesta sijaitsi kadun toisella
puolella ravintola Highlightin alakerrassa, Darxissa. Se
kun oli auki neljään, kun Massessa tarjoilu loppui puoli
kolmelta. Darxissa oli korkeat hinnat ja musiikki järkyttävän kovalla. Siitä huolimatta yläkerran diskohumpan bassot kuuluivat kovasti läpi, mutta baari oli viikonloppuisin
yleensä tupaten täynnä noista rajoituksistaan huolimatta.

Kantis, Kamppi
Kantis ihastutti tai vihastutti olemalla itsetarkoituksellisen
räkäinen ravintola, jossa räässiliivi oli yhtä yleinen kuin
jussipaita Pohjanmaalla 70-luvulla. Kantiksen hintataso
oli suhteellisen alhainen sijaintiin nähden. Yläkerrassa soi
kaikenlainen musiikki Eppu Normaalista Iron Maideniin,
alakerta taas oli ennen (epä)pyhitetty pelkästään metallille.
Alakerrassa sikailu yltyi toisinaan uskomattomalle tasolle.
Kulmassa sijaitsevassa ns. retardikehässä nähtiin mitä hämmästyttävimpiä suorituksia tavallisesta ilmakitaroinnista
tuplakuperkeikkoihin ja puolivoltteihin. Pöytien ääressä
tuli joskus myös juopoteltua housut nilkoissa ja oksennettua henkilökunnan avuliaasti ojentamaan ämpäriin. Lat-

tialle kuseminenkaan ei ollut mitenkään vierasta toimintaa
Kantiksessa, joskaan ei onneksi viikoittaistakaan. Kantis
oli tunnelmaltaan vertaansa vailla oleva paikka. Harmillisesti baari sulki ovensa pari vuotta sitten.

Corner eli Kulma, Kamppi
2002 avattu Corner oli kaivattu uusi haastaja Helsingin
hevibaaritarjonnassa, joka oli kyseiseen aikaan heikoissa
kantimissa verrattuna 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppuun. Kantis ja Masse olivat ainoat pidempään
pyörineet mestat. Odotukset olivat aluksi kovat, ja monesti
tuli seilattua saman illan aikana Massen ja Kulman väliä.
Sitten Masse hävisikin baarikartalta noin puolen vuoden
kuluttua Kulman avaamisesta. Kulman omistaja ja henkilökunta vaihtuivat vuosien varrella useaan otteeseen, kunnes
lokakuussa 2011 baari lopulta laittoi lapun luukulle. Kulma on luultavasti ravintola, jossa mökäläiset ovat kerhon
historian aikana viettäneet eniten aikaansa.

Speak Easy, Frankfurt
Ensikosketus tähän loistavaan hevibaariin tapahtui sekalaisen Mökä-porukan lähdettyä 2001 Frankfurtiin katsomaan
Rammsteinia. Grosse Rittergasse 42 oli metaltravelguide.
comin ehdottama sijainti rentoutumiselle, ja todella rentouttava paikkahan sieltä löytyikin. Speak Easyn omistaja
otti heti luulot pois tarjoamalla talon piikkiin kirsikkaliköörishotit ja rahastamalla keikkamatkailijan kassaan sopivasti virvokkeista. Varsinainen jäänmurto tapahtui, kun
seurue sai luvan kysyttyään viedä baariin omat maidot ja
kahviliköörit valkovenäläisaineksiksi, ja omat cd:t soitettiin myös alusta loppuun enempiä kyselemättä. Tuolla on
käyty sittemminkin useasti erilaisten matkojen yhteydessä,
ja baariin kannattaa ehdottomasti tehdä visiitti, jos Saksanmaalla sopivan lähellä sattuu olemaan.

Beach Bar, Tolmin, Slovenia

Creeping Death: 2 cl Pernod’ta, 2 cl Cointreauta. Toimii.
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Metal Camp -festareilla käyneet tietävät, että täkäläinen
Beach Bar on kenties maailman paras hevibaari. Missä
muualla pääset pulikoimaan alle 15-asteisessa vuorilta valuvassa vedessä Slayerin soidessa, kun olet herännyt aamu-

Vuonna 2008 Beach Barin ja rannan alueella oli jo huomattavasti
enemmän asiakkaita kuin edeltävänä vuonna.

Aamutuimaan oluella

Beach Bar tarjoaa monenlaista viihdykettä.

kahdeksalta teltan tukahduttavaan kuumuuteen? Darra
lähtee suorilta, sano. Sen lisäksi, että Beach Bar on uskomattoman kauniilla paikalla, tarjoilijoilla riittää ymmärrystä niin huumorille kuin juomasekoituksillekin. Tuskin
koskaan unohdan aamua, kun horjuin järkyttävässä krapulassa Beach Barin tiskille Panteran Walk-biisin tahtiin,
ja baarimikko ampui jo kaukaa supersoakerilla naamaan
ja huusi: “Are you talking to me?!” June Bug on Metal
Campin baarimikkojen kehittelemä juomasekoitus, jota
voi varauksetta suositella kesäjuomaksi, jos lievä makeus
ei haittaa. Harmillisesti Beach Bariin pääsee vain kerran
vuodessa, mutta onneksi silloin on mahdollisuus dokata
useana päivänä peräkkäin aamusta yöhön. Kiinnioloaikoja
ei käytännössä tunneta, joskin vuonna 2008 baari taidettiin
jostain syystä sulkea ennen viimeistä festivaalipäivää.

Paakarin asiakkaiden keski-ikä on korkeampi kuin monen
muun hevibaarin, sillä sinne oli ikärajana 24 vuotta, ja siitä
pidettiin ainakin joskus naurettavuuksiin asti kiinni.

ti omistaja päätti jostain syystä lopettaa Nartun vuonna
2008. Moni kalliolainen tai Kallion huvittelualueelle viihtymään tullut kaipaa tätä heviyökerhoa.

Tavastia, Kamppi

Nosturi, Punavuori

Tämä paikka ei tarvinne esittelyjä. Monta keikkaa olisi
tullut missattua ilman Massessa istumista, koska sieltä oli
helppo lähteä Suomen legendaarisimpaan keikkapaikkaan
tarkistamaan enemmän tai vähemmän hyviä uusia tai vanhoja tuttavuuksia.

Elmun pyörittämä Nosturi paransi Helsingin keikkapaikkojen tarjontaa huomattavasti. Nosturin alakerran baarissa, Nousussa, on järjestetty useampi Mökän tapahtuma,
muun muassa pikkujoulut ja keikkoja. Hanaoluen vaihteleva laatu on ollut Nosturin ainoita varjopuolia – muuten
siellä on ollut monia hienoja keikkoja.

Baker’s Pub eli Paakari, keskusta
Melko legendaarinen Paakari on isomman ravintolakompleksin alakerta, jossa on ollut suhteellisen vaihtumaton henkilökunta ja hardrock/heavy-cd-levyvalikoima. Paakari on
viikolla varsin väljä paikka, mutta viikonloppuisin yleensä
tupaten täynnä. Kun tupakointi oli vielä sallittua ravintoloissa, oli perjantai- ja lauantaiöisin pubin savuton puoli
yleensä ainoa paikka, josta oli mahdollisuus löytää istuin.

Nightlife Rock eli Narttu, Kallio
Nighlife Rock oli vuonna 2005 tervetullut lisä Kallion melko vähäiseen hevibaaritarjontaan. Toisin kuin suurin osa
kyseisen kaupunginosan baareista, entisen teiniyökerhon
tilalle rakennettu Narttu oli auki peräti kolmeen. Vaihtuvat
dj:t, joviaali henkilökunta ja edulliset hinnat olivat sijainnin
lisäksi paikan valtteja edellä mainitun aukioloajan lisäksi.
Baari kunnostautui myös keikkapaikkana. Esimerkiksi
Mökän vaalikokouksesta jatkettiin syksyllä 2006 Vaderin
keikalle Narttuun, ja samaa kokoluokkaa edustavia sekä
pienempiä bändejä vieraili juottolassa usein. Harmillises-

June Bug: 3 cl vaaleaa rommia, 2 cl De Kyuper’s Melonia, 1 cl kookosta
(kuten Malibua). Sekaan ananasmehua ja ahtojäämurskaa. Toimii.
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Stella Star Club, Vallila
Stella Star Club ehti olla parisen vuotta Vallilassa isona
maanalaisena keikkapaikkana. Siellä järjestettiin myös
muutama Mökän keikka. Olut oli edullista ja katto lavan
edessä joskus jopa ahdistavan alhaalla.

On the Rocks, keskusta
Tavastian tappajaksi ennustettu pikkutakkirokkaripaikka
Rautatientorilla ei ole kovin katu-uskottava mesta, vaikka
siellä on moni hieno bändi esiintynytkin. Hintataso, soittoajat ja asiakaskunta ovat yleisimmät kritiikin kohteet

Hevimesta, Kruununhaka
Entinen hiilikellari, joka oli runtattu keskiaikaisen vankityrmän pohjakaavaan, esiintyi Helsingin hevibaarikartalla
jokusen vuoden ennen lapun läsähtämistä luukulle. Ja siinä
oli jokunen vuosi liikaa. Välillä Hevimestassa tosin oli houkuttelevia euron tarjouksia, ja bändejäkin soitti baarin nurkassa silloin tällöin. Hevimestan akustiikka niin keikolla
kuin muutenkin oli sanalla sanoen huono.

Tauko, Kallio
Tauko oli normaali kalliolainen pitseria-kuppila, jossa oli
jukeboksissa suhteellisen laajalla skaalalla raskasta musiikkia. A-oikeudet nostivat baarin statusta hieman, mutta
tämä paikka vaati omanlaisensa hetken, ja monet eivät noita hetkiä halua kokea elämässään.

Inferno

Vuoden 2011 alussa Dante’s Highlight meni remonttiin, ja
se avattiin saman vuoden helmikuussa uudelleen nimellä
DOM. Muutos oli kaikkea muuta kuin onnistunut. Tilat
muuttuivat kliinisiksi ja tunnelmattomiksi, juomien hinnat
nousivat reilusti, ja aluksi myös livemusiikkitarjontaa yritettiin ohjata hieman kevyempään suuntaan. Tämä ei ottanut tulta alleen, joten DOMissa alettiin pian taas järjestää
rankempiakin keikkoja, myös edellä mainittuja isompia tapahtumia. DOMin konsepti epäonnistui niin pahasti, että
sen elinikä jäi yhteen vuoteen, ja helmikuussa 2012 paikalle
avattiin DOM Helsinki Discotheque, joka ei kuulu mökäläisten kantapaikkoihin.

PRKL Club, Kaisaniemi
Syksyllä 2009 Kaisaniemeen avattiin hevibaari nimeltä
PRKL Club, kotoisammin Perkele. Kyseessä on vuonna
2013 ainoa Helsingissä toiminnassa oleva nimenomaan
metallimusiikkiin keskittynyt ravintola. Baarin yläkerta

Inferno tuli, Inferno meni. Kaksi kerrosta, kanta-asiakaskortti ja asiakaskunta sijainnin mukaista. Keikkojakin Infernossa silloin tällöin oli, mm. Heavy Metal Perseen akustinen veto.

Dante’s Highlight / DOM, Kamppi
Dante’s Highlight perustettiin loppuvuodesta 2008 aiemmin mainitun, Massea vastapäätä sijainneen Highlightin
tiloihin. Kyseinen tila ei ole ihan perinteisin baarille, aiemmin sama paikka oli nimittäin kirkko. Dante’s Highlight
koostui keskikerroksen ja yläkerran osalta tämän entisen
kirkon tiloista, ja alakerta taas oli sama tila kuin niin ikään
aiemmin tässä luvussa mainittu Darx. Ravintolan keskikerros toimi auki ollessaan lähes joka ilta keikkapaikkana,
alakerta taas ihan normaalina hevibaarina. Kyseessä oli ehdottomasti yksi Helsingin parhaista keikkapaikoista koko
olemassaolonsa ajan. Olut oli yllättävän halpaa sijaintiin
nähden, ja muitakin juomatarjouksia oli. Yhteen aikaan
keikkayleisössä täydet punaviinipullot kädessä olivat tavallinen näky. Dante’sissa järjestettiin myös onnistuneita sisäfestareita, kuten Black Flames of Blasphemy, Black Mass
Ritual ja Helvation Festival.

Tauossa maistui olut maaliskuussa 2004 Mökä-risteilyn päätteeksi.
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on katutasossa varsin hyvällä sijainnilla, ja sinne saattaa
helposti eksyä jopa muitakin kuin ihan raskaimman musiikin kuuntelijoita. Yläkerran musiikki vaihtelee rockin,
rockabillyn, hard rockin, heavy metalin ja hieman rankemmankin musiikin välillä. Alakerta oli alunperin enimmäkseen metallibaari, jossa oli dj-iltoja. Nykyään se on auki
viikonloppuisin ja siellä on käytännössä jokaisena aukioloiltana keikkoja. Vaikkei kyseessä ole mikään varsinainen
keikkapaikkatila korkeine lavoineen, on siellä käynyt viime vuosina kohtalaisen tunnettujakin bändejä soittamassa,
ulkomailta asti. Alakerran yhteydessä toimii päiväsaikaan
Ravintola Hiisi, josta saa lounasta ja osan viikosta alkuiltoina à la carte -annoksia. Perkele jakaa mielipiteet aika
lailla kahtia: osa viihtyy, mutta osalle se ei ole koskaan
tuntunut samalla tavalla kodilta kuin vaikkapa Masse tai
Corner.

Salibandy
Vesa Isokauppila

Koskaan ei pidä aliarvioida liikunnan ja urheilun tuomaa
tervehdyttävää vaikutusta opiskelun, työn tai ryyppäämisen tai kaikkien edellä mainittujen vastapainoksi. Liikuntaa apuna käyttäen on laukaistu lukuisia tuomiopäivän
kankkusia ja tenttistressejä tällaisten tervassa keitettyjen
mökäläisten keskuudessa.

rampannut kohtalaisesti vanhempia aktiiveja.
Samalla perusryhmällä on myös vaihtelevalla menestyksellä pyritty kokoontumaan kesäisin satunnaisten jalkapalloiluiden merkeissä, mutta salibandy on jostain syystä aina
ollut se suositumpi viikoittainen liikuntamuoto. Muitakin
liikuntamuotoja on aina toisinaan koetettu epävirallisesti
pienemmillä ryhmillä, kun joku on innostuskärpäsen pureman saanut.

Tiedotuksesta ja muusta liikuntahommien vähäisestä virallisesta vaivannäöstä vastaa aina Mökän epäilyttävimmän
toimarinimekkeen haltija, urheiluvastaava. Hänelle voikin
lähettää ehdotuksia tai kysellä lisätietoja, mikäli joskus tekee mieli rangaista ruumistaan muullakin kuin krapulalla.
Liikuntasähköpostilistan osoite on salibandy@mcmoka.fi.

Ja koska sen nyt kuitenkin tietää, että harva meistä saa,
perustivat aktiiviset jäsenet omaksi ilokseen ylpeänä ja käsi
housuissa Mökän oman salibandyjoukkueen. Tällä on pelailtu ja treenailtu viikoittain lukuvuoden (syksy–kevät) aikana Espoon koulujen liikuntasaleissa.
Pitkän tovin joukkue myös pelasi MC Mökä -nimellä
TKK:n salibandyn pääsarjassa. Niin yllättävää kuin se
onkin, kohtasi Mökän joukkue näinä vuosina jopa lievää
menestystä. Joukkue pääsi välieriinkin saakka eikä ikinä
ollut ihan pahnan pohjimmaisena. Haaveet finaalipaikasta
jäivät kuitenkin toteutumatta. Vahvuutemme ei koskaan ollut taidossa vaan pelaajien lukumäärässä, salaisessa aseessamme Pietiläisen Villessä (koko sivistyneen maailman ja
Italian parhaassa salibandymaalivahdissa) ja uskollisessa
mankassamme. Varsinkaan mankan merkitystä taistelussa
parempien maalilaulujen puolesta ei voi kylliksi painottaa.
Lisäksi mökäläinen peruskunto on tunnetusti aina ollut jossain huonon ja säälittävän välimaastossa, joten porukkaa
tarvittiin siksikin aina kunnolla vaihtopenkille. Valitettavasti Villen lopetettua aktiiviuransa huonoimman edessään
olleen joukkueensa takana loppui samalla myös Mökän
edustus pääsarjassa maalivahdin puutteen takia.
Pelailun iloa ei kuitenkaan niin vain poisteta, joten viikoittaista koulupelailua on jatkettu edelleen tuonkin jälkeen.
Viime vuodet Mökän terävin kärki ja kärkikynät ovat kohdanneet toisiaan Postipuun koululla Espoossa. Toistaiseksi
kukaan ei ole edes älähtänyt, vaikka ”opiskelijajärjestön”
vuorolla käy ehkä hieman ikääntyneen näköistä porukkaa
– kuten Mökän muussakin toiminnassa myös sählyssä on

Kohta räjähtää The Crown soimaan kun Mökä (tietenkin mustissa) hyökkää Otahallissa!

Oikeisiin peleihin kuntoa kasvatetaan Mökän omilla, joka viikko pidettävillä sählytreeneillä.
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Sitä melkein luulisi, että kun Otaniemen, Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun jättää
laskuista, ei kotimaahan muuta jäljelle jääkään... mutta silloin olisi väärässä!

Muut hevikerhot

miskokous oli helmikuussa 2001. Kerhon toiminta hiipui
ensimmäisen vuoden jälkeen, mutta sitä elvytettiin uudelleen vuonna 2004. Lopulta Skythen toiminta sai päätöksensä vuoden 2007 syyskuussa. (Kiitos Synkkis tiedoista!)

Jos Mökä onkin Suomen yliopistojen hevikerhoista suurin ja kaunein, se ei suinkaan ole vanhin. Lappeenrannan
teknillisen yliopiston hevikörmyt muodostivat Pikametallimiehet (PMM) jo vuonna 1994. Mökä olikin vasta saanut alkunsa, kun Pikametallimiehet kutsuivat mökäläiset
viisivuotissynttäreilleen helmikuussa 1999. Vastaanottokomitean etunenässä oli eräs maan metalliskenen tunnetuimmista hahmoista, itse Miika ”Mega” Kuusinen. Tästä
vierailusta sai alkunsa kerhojen välinen ystävyyssuhde, jota
jälkikäteen mietittynä vaalittiin harmillisen yksipuolisesti
Lappeenrannan päässä, kun mökäläiset kutsuttiin milloin
Pikametallimiesten Mustiin Wappuihin ja milloin ainakin
10-, 11- ja 12-vuotissyntymäpäiville. Voi toki myös olla,
että mökäläiset olivat kerkeämpiä matkustamaan, sillä
kyllähän kutsuja lähti toiseenkin suuntaan. Yksi PMM:n
kymmenvuotissynttärien kohokohdista oli Mökäläisten
lahjoittamien paperikirkon ja tulitikkujen fuusio. Muita
mökäläisten mieleen syöpyneitä kultaisia muistoja näiltä
Lappeenrannan reissuilta ovat ainakin Vomit on Snow -rinkioksennus Skinnarilan yössä, idän pirtuhyytelön mässäileminen Korpiklaanin sotureiden kanssa sekä ylioppilastalon
kellarin antaumukselliset saunomissessiot. Pikametallimiesten kerhohuonekin oli vaikuttava kattoon askarreltuine
ledipentagrammeineen.

Turun yliopiston raskaan musiikin ystävät eli TYRMY perustettiin HYRMYn vanavedessä vuonna 2002. TYRMYläiset edustivat vakaasti niin Pikametallimiesten kekkereissä kuin Mökän Wacken-bussissakin, ja onpa erityisesti Olli
Rämö (mm. Wacken-Reiseführer 2006) ollut aktiivinen Mökä-toimijakin. Vaasan yliopiston Jyrä-yhdistys (virallisesti
Waasan Yliopiston Metallikerho, WYMK) sai alkunsa niin
ikään vuonna 2002, ja sittemmin hiipuneesta kerhosta on
myös puskenut aktiivisia ulkomökäläisiä, eritoten Hanna
Valjakka (mm. tämä kirja). Tampere sai odottaa hevikerhoaan vuoteen 2003, jolloin kaupungin teknillisen yliopiston
metalli-ihmiset perustivat TTYkityksen, joka on aktiivisesti
toiminut tähän päivään saakka. Vuonna 2007 Tampereella aloitti kaksi muutakin yhdistystä: yliopiston TYRMÄYS

Juha Karjalainen ja Juho Nenonen

Mökän järjestämät keikat ovat satunnaisesti levittäytyneet pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 2008 osallistuttiin Blaze Bayleyllä Helsingin lisäksi myös Tampereella olleeseen keikkaan sekä mahdollistettiin, että Portrait soitti 2008
Suomessa käydessään myös Tampereella (Tampereen keikan järjestelyistä
vastasi Metal Warning). Myös ”keikkavaihtoa” on aloiteltu muiden hevikerhojen kanssa, jotka mahdollistavat pienempien jäsenbändien keikkasaumat vieraissa kaupungeissa. Ja paljon yhteistyötä on muutenkin
tehty veljeskerhojen kanssa, akateemiset heviristeilyt näistä ehkä laajinta suosiota nauttineena esimerkkinä.
Ja onhan niitä festareita muuallakin kuin Helsingissä! Mökäläisiä
ramppaa kaikilla kotimaisilla raskaamman suunnan festareilla,
joista Nummirock on perinteisesti nauttinut erikoisasemaa.

3. Suomi

Vuosituhannen taituttua myös Suomen muihin yliopistokaupunkeihin perustettiin metallimusiikin sanomaa (mikä
se sitten onkaan) edistäviä yhdistyksiä. Helsingin yliopiston raskaan musiikin ystävät eli HYRMY näki päivänvalon
vuonna 2002. Vaikka rehellisesti sanottuna pääkaupunkiseudun ”akateemista” heviskeneä on dominoinut Mökä,
HYRMYläisten kanssa on järjestetty hienoja tapahtumia ja
heidän mahdollisuutensa Vanhan ylioppilastalon ja Domus
Academica -majoituksen käyttämiseen ovat olleet suureksi
avuksi molemmille kerhoille. Erityisesti HYRMYn pitkäaikainen puheenjohtaja Antti Kavonen on toiminut linkkinä
kerhojen välillä. Myös Helsingin kauppakorkeakoululaisilla oli oma yhdistyksensä, Skythe, jonka virallinen perusta62

”Niin läski äijä.”
2011
kirjanneet Terhi Pieskä ja
Juho Nenonen

sekä ehkä ainakin laajemmassa mittakaavassa kaupungin
aktiivisin kerho, Heavy Metal Tampere (HMT). Ammattikorkeakoulun opiskelijat perustivat HMT:n nimellä Heavy
Metal TAMK, mutta viimeinen sana muutettiin pian, jotta
kerho houkuttelisi toimintaan muitakin kuin opiskelijoita.
HMT:n järjestämät Otaniemestä ja myöhemmin Helsingistä startanneet bussikyyditykset Nummirockiin vuodesta

Pikametallimiesten synttäriviikonloppuina tavattiin kiskoa kaljaa kaksin käsin Skinnarilan yössä ja tavata sisarkerholaisia niin lappeen Rannasta kuin muistakin kaupungeista.
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2008 lähtien ovat olleet toivottuja ja hienoja reissuja, joihin
mökäläisiäkin on liuta osallistunut. Ja järjestipä HMT Suomen ensimmäisen heviristeilyn Tampereella Sauna Open
Air -festarin yhteydessä vuonna 2008.

Kavonen kertoo

Vuodesta 2009 maan hevikerholaisia ovat tuoneet yhteen
kaikkien aktiivisten kerhojen kanssa yhteistyössä kerran
vuodessa järjestetyt akateemiset heviristeilyt. Muutaman
vuoden ajan kyseiset risteilyt olivat melkeinpä ainoat yhteistapahtumat kerhojen välillä, sillä entiset kontaktit muihin kerhoihin olivat päässeet häviämään hallitusten vaihtuessa. Risteily paikkasi tilannetta kuitenkin hyvin, ja olipa
puhetta jopa kerhojen välisen kattojärjestön perustamisesta, mutta se olisi kai vaatinut enemmän muutakin yhteistyötä kuin mihin kerhot olivat silloin valmiita. Epävirallinen termi ARMY (Akateemiset raskaan musiikin ystävät)
jäi silti elämään.

Milloin HYRMY perustettiin?

Vuonna 2012 alkoi hiljalleen tapahtua. Ensimmäinen piristävä tapaus oli, kun Nummirockissa Mökän leiriin eksyi joensuulaisen tuoreen hevikerhon edustaja kyselemään
Mökän toiminnasta. Kyseessä oli Susiraja Metal Club, ja
vaikka kerho samana syksynä vaihtoikin statuksensa ylioppilaskunnan alaisesta yhdistyksestä kaikille avoimeksi
kerhoksi, katsottiin sen silti olevan sopiva ARMY-kerhoksi.
Ilahduttavasti myös Jyväskylään ilmaantui samana syksynä oma kerho JYRMY eli Jyväskylän raskaan musiikin
ystävät, joka niin ikään on kaikille avoin metallimusiikin
kuuntelijoita yhteen kokoava yhdistys. Kumpikin uusi tulokas kutsuttiin heti mukaan kerhojen yhteistyöprojektehin,
vaikka risteilylle kumpikaan ei vielä siinä vaiheessa lähtenyt.

Pikametallimiesten bileissä saunominen ja suihkun alla istuminen veivät monilla kolmanneksen viikonlopusta.
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Koko vuoden ajan oli Mökän hallituslaisten kesken ollut puhetta kerhoyhteistyön lisäämisestä, ja syyskuussa
koetettiin myös järjestää hallituslaisten ja muutaman aktiivin edustusreissu Pikametallimiesten luo. Hieman pääsi
edustustiimi kutistumaan, mutta hyvin pärjättiin neljänkin voimin. Isännätkin tuntuivat olevan tyytyväisiä siihen,
että meillä oli edes yritystä luoda uusia suhteita kerhojen
välille. Laajemmassa mittakaavassa kerhoyhteistyöstä keskusteltiin etukäteen sovitussa tapaamisessa Akateemisella
heviristeilyllä. Kokoontumisessa julkistettiin Mökän aikeet

niin eihän siinä sen kummempaa ollu ku tultiin teidän saunailtoihin ja joskus toisinkin päin. Siitä oli aika pitkä matka niihin
yhteisiin keikkoihin ja sen sellaiseen.

Haastattelu: Juha Karjalainen ja Vesa Isokauppila, 19.9.2008, ravintola Hamlet

2001 syksyllä.. 2002 keväällä saatiin tavallaan virallisen järjestön asema sitten, mutta 2001 kun me oltiin fukseja. Minä, Jouni
ja Jere ja ketä kaikkia siinä nyt oli sillon. Tavallaan tää tietojenkäsittelytieteen ydinporukka meidän fuksiryhmästä ja muutama
muu tyyppi. Tsekattiin harrastusjärjestöt läpi ja katottiin ettei
täällä oo mitään heviaiheista tietenkään. Kaikki oli kuitenkin
musiikkityyliin haksahtanu vuosia aikasemmin. Jossain missä
lie bileissä sitten suunniteltiin että tällasen vois pistää kasaan
ja totta kai meteli kantautuu muualle ja tuli sitten muutakin
porukkaa mukaan. Saatiin kasaan tyyliin 12 ihmistä tai jotain
tämmöstä. 10 muistaakseni vaaditaan siihen, että saa perustaa järjestön ja saada tukirahoja. Täytettiin laput ja 2002 tyyliin huhtikuussakohan se nyt oli sitten niin päästiin viralliseksi
järjestöksi. Seuraavana syksynä sitten mainostettiin yliopiston
kalenterissa ja muuta hauskaa.

Mites teillä toiminta lähti sitten, mitkä oli ekoja tapahtumia?
Itse asiassa pitkälle samaa paskaa ollu alusta asti ja on edelleen. Eli jollain saunailloilla tyyliin alotettiin ja – tietysti huomenna on taas saunailta – Bodom-excu me pidettiin joskus
ekana keväänä mut se oli sellasta et oli tyyliin seittemän tyyppiä
ja keskellä kirkasta päivää juotiin kaljaa siinä jossain biitsillä ja
jotain tällasta. Lähinnä idea oli se et on tämmönen hölmö nimi
järjestöllä ja voidaan juoda kaljaa kimpassa ikään kuin se muuten ei ois onnistunu.

Sillon kun HYRMYä perustitte, olitteko kuinka tietoisia
muista heviyhistyksistä? Pikametallimiehet oli sillon ollut
jo pitkään ja Mökä muutaman vuoden.
Joo mä muistan Pikametallimiehet, Mökä ja sit toi Skythe. Skythe ilmeisesti kuopattiin jossain vaiheessa kun jengi valmistu tai
mitä siinä nyt käviki sitte. Mökään oli jonkinnäköistä kontaktia
ainakin sen kautta että toi Saarisen Tuomo joka meillä opiskelee

Yhteiset keikat olivat ensimmäinen kunnollinen projekti?

kanssa tietojenkäsittelyä ni sen veli oli TKK:lla -- Mikko Saarinen
-- ja se soitti tossa tota -- mikä bändi se oli -- jotain bläkkii jollain saksalaisella levypuljulla. Se oli TKK:lla opiskelemassa ja
se ainakin ties Mökästä jotain. En mä tiedä oliks se jäsen varsinaisesti mutta kuitenkin. Sen kautta ainakin tiedettiin jotain et
TKK:lla on tämmönen pulju ylipäätään. Kyllä se oli tuttu nimenä
ennen perustamista. Sinänsä mitään kontakteja ei ollu kyllä. En
mä Sandvikia tai sua tai ketään tuntenu sillon tai mitään vielä.

Käsitykseni mukaan yliopisto tukee hyvin jäsentensä yhdityksiä. Huomasitteko mitään poikkeavaa suhtautumista
metallimusiikin suhteen?
Ei. Olihan siellä Helsingin yliopiston sovinistiseura ja papintappajat. Jengi harrastaa kyykkää ja mitä kaikkee. Siellä on niin joka
lähtöön puljuu kyllä, ei niillä varmaan oo varaa syrjii ketään. Ei
ne muistaakseni kommentoinu mitään erityisempää. ”Hauska
meininki, perustakaa tämmönen” tai jotain tämmöstä. En mä
usko et ne tarkkaan kattoo läpi järjestöjä, kuhan ei mitään natsimeininkiä oo tai muuta tällasta. Ei oo kuitenkaan semmosia
rahoja että kauheesti kannattais kysellä niden perään. Se oli
alkuvaiheessa muistaakseni 35 euroo vuodessa mitä me saatiin
tukea. Ettei tarvii kauheesti katua että mitä mentiin tekemään.

Joo, 2005:kö se oli se ensimmäinen keikka, Vanhalla. Aiemmin
meni enemmän henkilökohtaisilla suhteilla ku mitään virallista.
Anniina Heikkinen meiltä teki julisteen ja mä olin siinä järkkäilyssä mukana. Sehän meni ihan kivasti, mitähän siellä oli maksaneita katsojia, oisko ollu 300.

Taloudellisestihan siinä kävi vähän hassusti, kun tuli ylimääräsiä kuluja.
Joo tekniikan työtunnit tais olla 550 euroa. Mikä sen jätkän nimi,
joka oli Vanhalla sillon, Kemppaisen Timo. Tuli semmonen maili
että ”hei, toivottavasti teillä on vielä rahaa” ja liitteenä lasku.

Sen jälkeen on keikkailtoja järkätty yhessä enemmänkin.
Gloriassa ja sitten taas Vanhalla.

Muistatko, missä vaiheessa alkoi tulla yhteyksiä Mökään
puolin ja toisin? Mitä käytännössä tapahtui?
Sandivikin mä näin ensimmäistä kertaa kun se oli sillon puheenjohtaja tietysti, 2003. Joku keikka oli tulossa sillon. Me
vaihdettiin Sandvikin kanssa maileja, en muista mikä siinä ois
ollu alkujuttu ylipäätään. Ehkä se oli just tommosta “hei meillä
on tää Mökä ja teillä on toi HYRMY, oisko jotain yhteistyötä syytä
tehdä”. Ei siinä kummallakaan ollu mitään käsitystä minkälaista
sen pitäis olla sitten. Jotain keikkajulisteita piti jakaa. Tapasin
Sandvikin Suomalaisen kirjakaupan tuulikaapissa ja tuumasin
et “mitäs pitkätukka” ja tuikkas julisteita kouraan. En mä tiiä,
kai sitä tuli pyörittyä samoissa kuvioissa ja näki sitä myötä
enemmän ja enemmän. Mitä sit käytännössä tehtiin kimpassa
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Antti Kavonen toimi HYRMYn
puheenjohtajana vuosina
2002–2007.

Joo, tosin en tiiä tehtiinkö me siellä Gloriassa yhtikäs mitään.

Juha: Ainakin noista yhteiskeikoista on menny kutsut.

Mitä olet mieltä tulevaisuuden yhteistyöstä? Pitäisikö jatkaa samalla tavalla, vai keksiä uusia kuvioita?

Vesa: Blaze-keikasta lähti myös ja kohteliaasti unohdin
HYRMYn mailista. (naurua)

Niin, en mä tiiä virallisella tasolla. Mökä on sen verran iso toimija ja meillä on sen verran pientä nappulaa varastossa. Toi
Vanhan vuokra käytännössä on asia johon me ollaan voitu vaikuttaa. Jos jotain muuta järkkää niin se on tietysti Mökän rahoista kiinni taas. Mä en tiiä mitä siellä tilillä tällä hetkellä on, mut
meillä ei kunnon vakituisia tuloja sinänsä oo.

Viime vuosina ei ole oikein ollut meininkiä kerhojen välillä.
Aiemmin Pikametallimiesten kemuissa oli hullu meininki ja
tosi paljon porukkaa. Luuletko että jatkossa voisi järkätä
kunnon kokoontumisajon?

Jos raha unohdetaan, niin onko mitään ideoita mitä voisi
toteuttaa?
Yhtä vähän ku mitä HYRMYllä on ideoita tehä keskenäänkään.
Jotain pulkkamäkeä ehdotettiin joskus ja sinne mentiinkin, ja
kolme ihmistä lähti. Perus keikkailtoja, saunailta- ja baarimöykkäähän se aina on. Ehkä jotain ”mennään risteilylle jee” vois
kuvitella. Ei mitään eksoottisempaa tuu mieleen kyllä. Tavallaan
jos isompia keikkoja haluais kimpassa, se vaatis niin isoa budjettia ja se on enemmän ammattimaista puuhastelua [Niin, eikä
se oo välttämättä kummankaan kerhon ydinajatus.] Kun puhutaan hevikerhoista niin mitä muuta sitä voi tehä ku juoda kaljaa
kimpassa. Tietysti jengi saattaa lähteä riippuliitämään tai mitä
nyt vaan mutta se tavallaan menee hevikerhojen kentästä.

Kyllä joo, pitäis kaikkien buukata kimpassa sitten. Keikkoja on
muutenkin niin paljon. Jos Vaasassa on lauantaina demobändiilta ja pitäis maksaa ittensä kipeäksi junailusta, niin ei se tavallaan vedä puoleensa. Pitäis olla jotain spesiaalia ja päivä tiedossa kuukausia etukäteen. Meillä oli hauska kun oli synttärit
Uudella (ylioppilastalolla), oli vieraita Tampereelta ja ketä siellä
nyt oli. Se oli kiva tommonen kokoontumistyyppinen.

Maililistoilla esitettiin tällainen kysymys: ”Miten näkisit,
että Mökä eroaa muista kerhoista HYRMYläisen näkökulmasta?”
No isoin se tuntuu selvästi olevan, taloudellinen puoli on paremmassa kunnossa ku ainakin meillä. Ja voisin kuvitella että
kaikilla muillakin. Jotenkin se on semmonen henkilökohtaisesti
konkreettinen kun se on lähellä ja tuntee jengiä. Tosta on vaikee
sanoo kun se henkilöityy tiettyihin tyyppeihin.

Vesa: Onhan meillä futismatseja ollut.
Juha: Niin tosiaan, harmillisen vähän siellä on HYRMYn
puolelta ollut porukkaa, mutta on sinne aina joku tullut.
Vesa: Yksi oli tänä vuonna.
Entäpä kerhot muualla Suomessa – Jyrä Vaasassa, TTYkitys – oletteko olleet yhteydessä niihin?
Jotain perusmailinvaihtoa oli sillon ainakin kun niitä perustettiin. Valjakan Hanna laitto mailia sillon Jyrästä. Turusta ne jätkät
soitteli, niillä oli TYRMY ja olivat tavallaan lainanneet meidän
nimen et eihän se haittaa meitä. Olisko Rämö ollu puhiksena
sillon vai Lapinoja vai kuka. Perus keikkakutsujahan niiltä on
tullu. Onkohan meiltä menny mitään sinne päin.

Onko Mökä mielestäsi vaikuttanut HYRMYläisten tai yliopistolaisten mielikuviin teekkareista? (naurua)
Kunnon tämmönen tutkielmakysymys. En mä usko että se ainakaan parantanu on. (naurua) Ehkä se on lisänny teekkarivitsien
määrää HYRMYn bileissä siinä mielessä että ”taas ne teekkarit
tekee sitä ja tätä”, vaikka yleensä kyse onkin Sandvikista ja teistä kännissä jossain. Totta kai moni mökäläinen halveksii haalarimeininkiä ja muuta. Ehkä se (ei haalareiden halveksiminen
vaan Mökä, toim. huom.) on auttanu ajattelemaan ettei teekkarit oo läpeensä pahoja.

Mitä mielestäsi HYRMYn ja muidenkin yhdistysten jäsenet
saavat eniten tästä toiminnasta? Että on ylipäätään olemassa yhdistys eikä vain jokin kaveriporukka?
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On isompi collectioni ihmisiä johon on helpompi tulla mukaan.
Jos tuut tänne jostain Kouvolasta etkä fuksisyksynä tunne ketään, mutta voit tulla Mökän tai HYRMYn pooliin niin totta kai se
helpottaa. Siinä tutustuu väkisinkin jengiin.

Entämitä aktiivitoimijat saavat eniten irti puuhasta? Olet
hyvä vastaamaan tähän, koska olet tehny kaiken HYRMYssä kuuden vuoden ajan. (naurua)
Tulee semmonen fiilis että on puuhaamassa jotain ja jengi voi
osallistua ja sillä on jotain merkitystä jengille. Totta kai se on
kiva. Toisaalta sitten kun on siivonnu sitä saunaa yksin tai kahen muun tyypin kanssa ku muut on lähteny ja heittelee pulloja pitkin käytävää mennessään, totta kai siinä käy mielessä
että onko tää niin mielekästä. Ja HYRMY ehkä henkilöity liikaa
muhun monena vuonna.

HYRMY on kyllä kunnostautunut siinä, että porukka tietää musiikista.

toteuttaa 15-vuotisjuhlien kunniaksi festari, johon muut
kerhot olisivat etervetulleita. Muutenkin kaikki suhtautuivat myönteisesti siihen, että lisää yhteistapahtumia voisi
järjestää. Sen keskustelun innoittamina Pikametallimiehet
kiilasivat Mökäfestin edelle ja kutsuivat kaikki kerhot vierailulle perinteisen Musta Wappu -tapahtumansa yhteydessä. Valitettavasti se kutsu tuli suhteellisen myöhään ja
ajankohta oli arvattavasti huono, sillä kelläpä teekkarilla ei
vappuna olisi menoja, joten ulkoministeri Juhani Heinosta lukuun ottamatta niin Mökästä kuin Hyrmystäkään ei
lähtenyt edustajia akateemiselle heviekskursiolle Lappeenrantaan. Valitettava vastoinkäyminen, varsinkin kun juuri
Mökä oli kovasti yhteistapahtumia vaatinut, mutta siitä
pyritään oppimaan ja puhetta on ollut yhteisten sääntöjen
luomisesta kerhojen välisille tapahtumille, jotta kaikki saadaan paremmin mukaan toimintaan.

Joo, mutta kyllähän bileisiin mennään möykkäämään ja huutamaan eikä mitään demoja tsekkailemaan. Ehkä Sandvikkaan ei
omista ensimmäistäkään Sentencedin levyä ja on näytelly kaikki vuodet. (naurua)

Lopetetaan musiikkiaiheiseen kysymykseen: mikä on vuoden paras levy?
Kyllä Blazeen pitää kallistua, se on rautanen lätty. Ei se mikään
tasavahva oo, mutta siinä on monta oikein hyvää biisiä. Ei oo
tullu venakkobändeiltä oikein mitään tänä vuonna, pari hassuu
livee mut siinä kaikki.

Niin, Arian tuonti jäi sitten rahan takia.
Alkoiko yhtään tuntua loppuvaiheessa, että ottakaa nyt
joku tämä pallo mun jalasta?
Ei nyt oikeestaan niinkään. Mut kyl mä sanon et ainakin kahes
viimesessä kokouksessa keskusteltiin puheenjohtajuudesta. Et
jos joku haluu tän homman niin ilman muuta. Et ihan mielelläni
luovun tästä. Kaikki vaan tuijotti et jatka vaan, jatka vaan. Ei se
haitannu sinänsä, mut kyl mä ton vikan vuoden aikana päätin et
eiköhän tää saa riittää.

Kun HYRMY perustettiin, niin toki hevi oli suosittua, mutta nykyään se on vielä suositumpaa. Onko tämä näkynyt
jotenkin?
Ainakin silleen että jengi joka tulee, on nuorempaa. Ja sitten
on semmosta että digataan Mokomaa. Tai vaihtoehtosesti että
kuunnellaan pelkästään Gallhammeria ja tämmöstä kamaa.
Ehkä se on samantyyppistä kun meillä oli alkuvaiheessa, kun
In Flames oli undergroundia. On tää populäärihevin rintama
ja ug-puoli. Jäsenmäärä on pysynyt kohtuu vakiona aina. Parhaimmillaan meillä oli jotain 100 jäsentä, se oli 2004 tai jotain
tämmöstä. Tällä hetkellä oisko se vähän alle, tai paljonkin alle.
En oo kattonu tilastoja. Ehkä hevin suosio on vaikuttanu ihmistyyppiin enemmän ku -määrään. Aika paljon on omistautunutta
porukkaa, alkaa tulla bileissä semmonen fiilis että mä oon se
vähiten omistautunut.

Yhtä kaikki muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen kerhojen yhteistoiminta alkaa jälleen virkistyä. Akateeminen
heviristeily on jo muutaman vuoden ajan toiminut sille hyvänä tukirankana ja toimii sellaisena toivottavasti vielä pitkään. Myös muussa toiminnassa on havaittavissa mukavaa
aktivoitumista. Toki jokaisella kerholla on ensi sijalla omat
tapahtumat, ja kun kuitenkin on kyse opiskelijayhdistyksistä, niin mitään valtavaa kohennusta tilanteeseen tuskin
on tulossa, mutta ainakin parempaan päin ollaan menossa.

Joo, Immu selitti että jos Jalometalli olis maksanu kaks tonnia
kanssa, ni ne ois tullu. Ois ollu kolme keikkaa buukattuna Suomeen. Mutta se jäi siihen. Oishan toi kelvannu kyllä, mutta minkäs teet.

Joo, en muista mitähän he pyysivät vuonna 2005, luultavasti neljä tonnia.
Joo, sillon kun me sen jätkän kanssa puhuttiin Pietarissa, se
sano et ne tulee mielellään. Se kuulosti just siltä et ne haluu
pois entisen Neuvostoliiton alueelta, jonnekin ulkomaille. Mutta
managementti oli tietysti toista mieltä.

Olisiko vielä jotain mielessä?
Kiitoksia Mökälle inspiraatiosta ja muusta hauskasta vuosien
varrella. Juokaa kaljaa.

Sitähän me tehään. Kiitoksia.
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”metallitrubaduureja”. Leiriimme eksyivät Akustinen Spede ja Teräsvokaalit, jotka yhdessä muodostavat Terässpedet
-nimisen yhtyeen. Sen ideana on muokata tunnettuja hittejä, muun muassa Teräsbetonin tuotantoa, uuteen uskoon
tribuuttina suomalaisen komiikan yhdelle suuruudelle, Spede Pasaselle. Keikkaohjelmistoon kuuluvat muun muassa
helmet Spedet lyö tulta, Spedetär ja Aulis Gerlander. Näin
hulvattomasta idea poiki toisen, ja iloisen naisseurueemme
kokoaminen alkoi. Kerhon jäsenet eivät ota itseään turhan
vakavasti, ja tylsää tässä porukassa ei ole. Tunnuspiirteenämme loistavat kerhon juurille uskollisena huonon huumorin viljely ja tietenkin porukassa spedeily.
Taustana kerhon perustamiselle voidaan nähdä tarve pitää
hauskaa ajoittain myös pelkästään tyttöporukassa, onhan
hevin maailma usein varsin äijämäinen. Monet ovat esimerkiksi tulleet Mökään muista kerhoista vierailevana tähtenä
tai päätyneet piireihin miesystäviensä kautta, jolloin uusien kontaktien, myös sisarillisten, solmiminen muodostuu
elintärkeäksi. Spedemetallinaiset edustaa siis kerhoista sitä
osastoa, joka ei edes näön vuoksi mitenkään linkity opiskelevaan yhteisöön tai paikkakuntaan – Spedettären arvo
on ansaittava.

Spedemetallinaiset –
naisenergiaa sisarellisessa ilmapiirissä
Hanna Valjakka

Mitä sun paidassa lukee? Speed... ei kun spede, mitä helvettiä?!! Näillä sanoilla on alkanut usea keskustelu tämän
porukan kohdatessa muita ihmisiä.
Spedeily rinnastetaan usein siihen, että jokin toiminto, kuten ääliökäyttäytyminen, menee täysin yli, ja rinnasteisina
sanoina voidaan mainita vaikkapa urpoilu. Tämä viittaa
siihen, että toiminnon suorittaja olisi vähintäänkin tyhmä,
eikä tätä toimintoa voida pitää suorittajalle tai tämän ym-

päristölle arvokkaana. Mutta miksi spedeilemisen tulisi olla
vain negatiivisia assosiaatioita synnyttävä ilmaisu? Onhan
hauskanpito ja oman sisäisen lapsensa helliminen aikuiselle
erittäin tarpeellista ja mielenterveyttä edistävää toimintaa.
Spedemetallinaiset on pääasiassa pääkaupunkiseudulla
toimiva kerho, metalli- ja spedeilyhenkisiä naisia sisältävä
yhteisö. Meillä on jäseniä myös Helsingin ulkopuolella, ja
useimmat jäsenet toimivat aktiivisesti myös muissa metal68

likerhoissa, kuten Mökässä, Tyrmyssä tai Jyrässä, mutta
päinvastoin kuin usein luullaan, emme ole Lappeenrannan
Pikametallimiesten alajärjestö. Juuri täsmän nimien samankaltaisuuden vuoksi kuitenkin otimme luvan kanssa käyttöön heidän logonsa kerhon alkuhämärissä oman puutteessa – puute, joka korjautui vuonna 2007.
Kerhomme sai alkunsa kesällä 2005, kun perustajajäsenemme kohtasivat Nummirockin yössä loistavia spedehenkisiä

ta. Toimintaamme on mahdollista päästä mukaan, mikäli
tuntee sisältään löytyvän pienen ilkikurisen Spedettären
ja uskallusta riittää nykäistä hihasta jotakin meistä. Spedemetallinaiset pidättää toistaiseksi oikeuden niin uusien
jäsenten hyväksyttämiseen kaikilla kerhoon jo kuuluvilla
jäsenillä kuin myös oikeuden ahdistella lähipiiriinsä kuuluvia naisia mukaan liittymiseksi. Myös kannatustoimintaan
liittyminen on mahdollista, Spedetär-paitoja on saatavilla
kannatusversiona ja kannatusjäsenille on suunnitelmissa
järjestää omaa toimintaa yhdessä Spedettärien kanssa.

naamat-tuttuna aloittanut olio, josta myöhemmin on kehittynyt korvaamaton. Spedemetallinaisten kautta nämä naiset ovat tutustuneet toisiinsa aivan uudella tasolla, huonon
huumorin, lukuisten kumottujen tuoppien, hauskanpidon
ja kipeidenkin asioiden läpikäynnin sekä toistensa tukemisen kautta. Spedemetallinaisista olemme löytäneet ympärillemme lauman samanhenkisiä naisia, joihin tukeutua ja
joiden kanssa vaalia sisäisen lapsen hullua puolta.

Yhteistä puuhausta tyttöporukassa, kyllä, mutta jäsenistömme elämäntehtävä ei ole kynsien lakkaaminen tai puuhaaminen hellan ja nyrkin välissä. Lähtökohdat spedemetallinaiseudelle löytyvät nimenomaan äijämäisestä asenteesta,
vaikkakaan toistaiseksi saunailloissa ei kenenkään housuista ole paljastunut yllätyksiä. Jäsenistömme muodostavat
monin tavoin toisiinsa liittyvät naiset: kuka on kenenkin
sisko tai ystävä jo vuosien takaa, kuka uudempi festareilla

Hanna Valjakka

Järjestämme jäsenillemme muun muassa saunailtoja, grillausta, elokuvailtoja, keikkaetkoja ja muita illanviettoja,
risteilyjä ja joka vuosi legendaarisemmiksi käyvät pikkujoulut. Pikkujouluissamme ovat käyneet esiintymässä, vaatteet
päällä ja ilman, useat Mökään liittyvät miespuoliset henkilöt. Kuten myös kaiken pahan alku ja juuri, Terässpedet.
Päätyipä eräs myöhempi kohtaamisemme Terässpedejen
kanssa Nummirockissa jopa maakuntalehti Ilkan sivuille
asti. Tyttömme ovat käyneet myös kokeilemassa yhdessä
uusia harrastuksia, kuten pole dancingia, ja spedeilemme
säännöllisesti keikoilla, Mökän ja muiden kerhojen järjestämissä tapahtumissa sekä festarimatkoilla. Periaatteessa
mikään tapahtumamuoto ei kerhossamme ole pois suljettu.
Yhteisön suurimpana tähänastisena saavutuksena voitaneen pitää spedehenkisen tyttökalenterin koostamista vuodelle 2008. Kalenterin painos myytiin loppuun hetkessä,
joten lisää kuvallista antia on luvassa tulevaisuudessa.

Vaasan Metallikerho Jyrän perustaja, sitä kautta ajautunut Mökän piireihin vuonna 2004.
Sittemmin yhä aktiivisemmin tapahtumissa ja reissuilla mukana, varsinkin vuonna 2008 tapahtuneen Helsinkiin muuton jälkeen.
Paras biisi: Slayer – Raining Blood on minut metallin piiriin vihkinyttä ainesta, vaikka kenties
kovin ilmeiseksi valinnaksi voidaan katsoa.
Harrastus: Musiikki on minulle paitsi rakas kuunteluharrastus myös työ. Olen jo vuosia ollut
töissä kahdessa suomalaisessa musiikkimediassa, Meteli.netissä ja Inferno Magazinessa.
Mistä muut muistavat: melko taukoamaton savolaisiin juuriin kiinteästi liittyvä kovaääninen
puhetulva, josta kukaan ei varmasti muista yhtään lausetta jälkikäteen, en edes minä.

Nykyisin porukassamme on mukana hiukan alle 20 neitos69

Akateemiset
heviristeilyt
Juho Nenonen

Vastapainona hiipuneille hevikerhojen välisille yhteistapahtumille alettiin Turussa juonia kaikkien hevikerhojen yhteisristeilyä syksylle 2009. TYRMYn Jetro Vesti oli päääpiruna
kehittelemässä hieman isompaa yhteistapahtumaa, josta
alusta asti suunniteltiin monivuotista ja joka voisi jatkossa
kasvaa myös hevikerhojen ulkopuolelle. Päätarkoituksena
oli kuitenkin kutsua kokoon kaikki halukkaat samanhenkisistä hevikerhoista. Yhdistykset olivat nimittäin jo siinä vaiheessa paisuneet niin isoiksi, ettei suuren yhteistapahtuman
järjestäminen ainakaan halvalla ollut helppoa minkään
kerhon omissa tiloissa, ja risteily tarjosikin hyvät puitteet
tämän ongelman kiertämiselle. Samalla tarjoutui mahdolli-

suus luoda uusia kontakteja kerhojen hallituslaisten välille
mahdollisia tulevaisuuden yhteisprojekteja varten.
Ensimmäisellä akateemisella heviristeilyllä ei ollut mitään
erityistä hevikerhojen järjestämää ohjelmaa, vaan sillä kertaa tarkoituksena oli ainoastaan selvittää, kuinka paljon
kiinnostusta moiseen tapahtumaan on. Hupia revittiin sitten senkin edestä risteilyn omista esiintyjistä. Mamba-pitti
– enempää ei tarvinne sanoa.
Ensimmäinen akateeminen heviristeily sujui niin hyvin, että
jatkosta ei ollut epäselvyyttä, ja Mökä ilmoittautuikin heti
mukaan seuraavan vuoden reissuun. Hytti-ilmoittautumisia kerättäessä Mökän hallitus osoitti taktista silmää arpo-

oli ensimmäistä kertaa esiintymässä myös kaksi hevikerhojen jäsenten bändiä. Tyrmyä edusti Blind Stare, ja Mökän
puolesta reissun raskainta antia tarjoili (Psychoparalysis).
Vuoden 2011 risteily jouduttiin järjestämään Silja Linella,
ja järjestelyjen hieman muututtua ei pääesiintyjänkään suhteen voitu esittää enää toiveita. Mökää oli lavalla edustamassa Ever Circling Wolves, joka oli saanut kyseenalaisen
kunnian soittaa risteilyn toisena päivänä puolenpäivän aikaan. Yhtyeen raskas doom/death-hidastelu sopi tavallaan
erittäin hyvin paikalle raahautuneiden aamutunnelmiin:
kaikki löhösivät krapuloissaan teatterisalin penkeillä, eikä
varmaan yhdelläkään keikalla koskaan ole ollut niin vähän
liikettä yleisössä. Eipä sillä, että bändikään kovin pirteissä

Istutaan Jere Nymanin, Pyryn ja parin muun kanssa risteilyn 2012 buffetissa. Pyry hakee
jälkiruokaa ja näkee, että jäätelöt ovat tarjolla erillisessä pyödässä.
Pyry: Jaahas, kiva kun nää jätskit on täällä omassa pöydässään.
Jere: Totta kai ne on omassa pyödässä, ei tää ole mikään VITUN AFGANISTAN.”

Akateemisella heviristeilyllä 2012

kirjannut Mikko Parviainen

oli samalla Suomi24-sinkkuristeily.
Jossain vaiheessa yksi muija tunkee
sitten hyttiin, jossa meitä oli kym-

malla keskuudestaan risteilyvastaavaksi Samuli Hynösen
– sen ainoan hallituslaisen, joka ei ikänsä puolesta voinut
K21-risteilylle osallistua. Hynskin laitettua hommat hyvälle
alulle Juho Nenonen otti tehtävän kuitenkin pian haltuun
ja hoiti vastaavaa virkaa seuraavanakin vuonna. Kyyditykset järjestettiin jälleen yhteisbussina Hyrmyn kanssa. Risteilyn osallistujamäärä Mökän ja HYRMYn osalta oli silloin
ja parina myöhempänäkin vuonna melko vakiintunut vajaa
70, joten kovin moni ei bussista koskaan ulos jäänyt.

menen jätkää dokaamassa, ja kysyy,
mistä oikein jutellaan. Totta kai
Panu, porukan ainut varattu kaveri,
iskee siihen kylkeen ja sanoo: ”Täällä puhutaan Sabatonista ja siege
tankeista.” (StarCraft, saatana.)
Muija häipyi aika vauhdilla.
kirjannut Juho Nenonen
Akateemisia heviristeilijöitä vuonna 2011
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Syksyn 2010 risteilylle pyrittiin jo saamaan metallihenkistä
ohjelmaa, ja Viking Line lupautuikin hankkimaan sopivan
pääesiintyjän. Jollain logiikalla heidän valintansa oli Teräsbetoni, joka tarjosi kyllä omanlaistaan viihdettä. Risteilyllä

tunnelmissa olisi ollut – oli ilta mennyt kuulemma pitkäksi
heilläkin. Seuraavana vuonna tästä perjantaiaamun keikasta luovuttiin, niin järjestelyjä hoitavien tyrmyläisten kuin
bändienkin säästämiseksi.
Neljännelle risteilylle oli osallistujamäärää saatu hiljalleen
kasvatettua, ja mukana oli jo 220 hevaria, vaikka Heavy Metal Tampere jättäyttyikin pois porukasta. Mökä ja
HYRMY jatkoivat yhteistyötä, ja syksyllä 2012 oli HYRMYläisten vuoro paimentaa pääkaupunkiseudun porukkaa. Esiintyjinä toimivat turkulaiset Under The Thunder
sekä Atretic Intestine, ja muuna ohjelmana oli tuttuun tapaan hevikaraoke ja tietokilpailu.
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Nummirock
Matti Dahlbom

Kerhon taival Nummijärvellä alkoi rantaleirinnän puolelta
90-luvun loppupuolella. Osa leiriläisistä oli toki vieraillut
Nummessa jo vuosia (jotkut lähes festarin koko elinkaaren
ajan). -99 Nummea varten hankittiin kerhon ensimmäinen
kiinteä omaisuus, grilliparila, joka palvelikin uskollisesti
monta vuotta. Vuosituhannen vaihteen jälkeen leiripaikka
vaihtui pääportin lähelle ja 2003 saatiin silloisten leiriläisten (sittemmin omistus siirrettiin suoraan kerhon nimiin)
käyttöön Poltsin suunnittelema ja toteuttama hieno teräksinen katos, johon idea syntyi turhautumisesta (etenkin
tuulisena Wacken 2002:na) alumiinisiin 15 euron K-rauta-höpöhöpökatoksiin, jotka eivät ikinä kestäneet tai olleet
riittävän isoja.
Kerhon leirissä on vuosien varrella sattunut ja tapahtunut:
on grillattu milloin makkaraa, milloin makuupussia, milloin omaa pohjetta, on humpattu, on trollattu, on sukupuolisiveyttä loukattu, on hoettu samoja juttuja uudelleen
ja uudelleen, on annettu ja silloin tällöin jopa saatukin –
joskus jopa on edellisen vuoden saamisia muisteltu oikein
kuohuvan juoman kera. Ja aina vaan vaikuttaa siltä, että
innostus touhua kohtaan on sillä tasolla, että ainakin osa
samoista naamoista istunee Nummijärven metsässä vielä
eläkeläisinäkin. Ja miksei; hyvien säiden kohdalle sattuessa
ei parempaa paikkaa juhannuksen viettoon hevin (!) keksi.

”Lyönkö turpaan vai otanko suihin?”
Keele huuteli tuntemattomalle ohikulkijalle samalla kun melkein makasi omassa oksennuksessaan.
Nummirock 2011
kirjannut Juho Nenonen

Eräs kohuakin herättänyt heavy metal -taiteilija piti keikasta järjestyksenvalvojia enemmän.
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Sorbusta krapulaan ja survimella surmaamaan

Heavy Metal is the Law!

Primordial osaa ottaa yleisönsä tunteella.
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Andreas Meksikosta ja Hitomi Japanista. Mökä – supported by
metalheads worldwide.

4. Eurooppa

Jalometalli
Matti Dahlbom

Jalometalli kypsyi nopeassa tahdissa yhdeksi Suomen merkittävämmistä metallimusiikin tapahtumista, ja MCM oli
luonnollisesti mukana alkaen vuodesta 0. (Ennemminkin
vuodesta 2005; 2004 siellä oli vain Aki, Jensku ja Juhis.
Festari aloitti vuonna 2002. – Toim. huom.) Ouluun on
vuodesta toiseen saavuttu mitä erilaisimmin keinoin liftaamisesta lentämiseen, mutta se on ollut varmaa, että vuosittain on saatu riittoisa edustus paikalle.
Pittimeiningit loppuivat lyhyeen.

”Finland?? Suomiii, perkelee!!” On hyvä olla suomalainen hevin ystävä. Mihin ikinä menet, vähintään childrenofbodomit,
nightwishit ja juomakulttuuri tiedetään. Tämän on saanut kokea se matkustusintoinen osa mökäläisistä, jolle kotimaan ylitsevuotava festaritarjonta ei ole kerta kaikkiaan riittänyt. Kerhon Euroopan-valloitus alkoi vuonna 2001 Saksan Wacken-festareilta. Kuvio paisui vuosi vuodelta, ja muutaman vuoden päästä Wackeniin lähdettiin ensimmäistä kertaa Mökä-bussilla.
Euroopan muille festareille ei ole ns. virallisia Mökä-reissuja järjestetty, mutta kerholaisista koostuvia kymmenpäisiä retkikuntia on käynyt eritoten Slovenian Metal Campissa ja pienemmissä kemuissa,
kuten Festung Open Air (Saksa) ja Kilkim Žaibu (Liettua). Seuraavassa
faktaa Wackenista ja Metal Campista, mutta ensin reissuista naapurivaltioihin.

Oulun ohuessa ilmassa festarointi toki vaatii välillä veronsa, ja orastavia aamuvointeja onkin silloin tällöin elävöitetty murtunein nilkoin, risoin rantein ja usean tikin voimin.
Joinain vuosina on selvitty niinkin pienin vammoin, että
ainoa hajonnut asia on ollut 24 kappaleen annospakkaus
mallasjuomaa keskellä kävelykatua. Toisaalta sellaista vaivaa ei vielä ole tullut, mitä ei 2,5 euron pizza ja olut aamulla korjaisi tai vähintään lievittäisi.

”Hyvinhän se meni.” Oksentaminen helpottaa usein oloa festivaalin
tuoksinassa.

Tuntematon mökäläinen: ”Kyrpä
vierähti sydämeltä.”
kirjannut Hannu Savolainen

Matti Dahlbom – aina ensimmäisenä baarissa
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Kerhon kauniimpi puoli edustaa.
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Sweden Rock Festival

Tallinna

Sweden Rock Festival 1999 oli ensimmäinen ulkomainen festari, johon lähdettiin Mökä-porukalla. Mukana
oli Tapio Keihänen, Matias Ärje sekä allekirjoittanut. Tapio oli lähtenyt katsomaan DIOa, Matias Manowaria ja
minä Gamma Raytä. Tapio oli hommannut DIOn kautta
itselleen backstage-passin eikä me voitu jäätä Matiaksen
kanssa huonommiksi. Olihan Matias tuohon aikaan töissä
Suomen toiseksi suurimmalla kaapeli-tv-yhtiöllä (OUBS),
joten lähetimme akkreditointipyynnön, joka menikin läpi.
Videokamera mukaan ja matkaan. Olihan se mukava istua Manowarin lehdistötilaisuudessa (jossa ei valitettavasti
saanut kuvata).

Vuosina 2004–2006 Tallinnassa käytiin peräti neljään otteeseen MC Mökä Deströys Tallinn -viikonloppuristeilyjen muodossa. Ensimmäiset kerrat olivat sanalla sanoen
puhtaita juopottelureissuja, joilla kaupungin terassit ja
hevibaarit tulivat tutuiksi. Ajoittain sekoilu olikin melko
kokonaisvaltaista: Turbo-baarin edustalla saattoi saada
kenkienpuhdistuspalvelun urean ja kukkasten toimiessa
työkaluina, ja Depeche Mode -kuppilassa ei paljasta pintaa säästelty. Vuoden 2006 kevätreissu osui yksiin euroviisufinaalin kanssa, ja Lordin voittokulkua seurattiin sekä
juhlittiin raskain käsin. Matkalle lähdettiin 20 mökäläisen
voimin bändien perässä: Rockstar’s-baarissa nähtiin tutut
kotimaiset orkesterit Heavy Metal Perse ja The Carnival
sekä eestiläinen Taak. Eräs kerholainen teki jurripäissään
tuttavuutta paikallisten uusnatsien kanssa, hävitti kaikki
tavaransa ja kolkutteli laivaterminaalin ovia aamuyöstä
yösijan toivossa. Kaikki kääntyi kuitenkin parhain päin, ja
niin hostelli kuin tavaratkin lopulta löytyivät.

Toni Poikonen

Matias otti tavoitteeksi hankkia mahdollisimman monta
artistia kameran eteen kertomaan ”Every time I visit Otaniemi, I watch OUBS”. Festarin lehdistövastaavan kanssa
tuli myös rupateltua mukavia, ja kävikin ilmi, että hän osaa

yhden lauseen suomea, mutta ei tiennyt, mitä se tarkoitti:
”Paljon lunta, mutta ei taskulamppua.” Siitä riitti naurua
pitkäksi aikaa.
Itselle SRF:n hienoimmaksi tapahtumaksi jäi Manowarin
keikan jälkeiset meiningit. Olin päässyt lehdistöpassilla
seuraamaan keikkaa mellakka-aidan ja lavan väliin ja siitä
sopivasti keikan jälkeen livahtamaan backstagelle. Soitin
broidille, joka oli kova Manowar-fani niihin aikoihin, ja
kerroin, että olipa hyvä keikka ja että arvaas missä nyt pyörin. Sopivasti sattui Eric Adams (Manowarin laulaja) tulemaan vastaan kaksi typyä kainaloissaan, ja kysyin, voisiko
hän vaihtaa muutaman sanan broidin kanssa, joka on kova
Manowar-fani. Eric kysyi broidin nimeä ja jutteli hetken
aikaa hänen kanssaan.

Manowarin lehdistötilaisuus tuhosi kaksi nuoruuden illuusiota.
Bändin laulaja ja basisti kulkivat ohi, ja molemmat true metal warriorit olivat minua ja Tonia
päätä lyhyempiä. Muilla kuin sormien pituuksilla ei tietenkään vaikutusta musisoinnissa
ole, mutta varmaan geneettinen ohjelmointi ja huolella mietityt promokuvien kuvakulmat
olivat antaneet ymmärtää, että Manowarin jäsenet syövät 185-senttisiä aamupalaksi.
Käsitys suomalaiskansallisesta itsetunnosta muuttui, kun lehdistötilaisuudessa tuli hetki,

Juha Karjalainen

Muutaman vuoden tauon jälkeen Tallinnassa käytiin sekoilemassa jälleen vuonna 2009, kun Venäjän Iron Maiden eli
Aria pommitti Rock Caféssa. Bändi ei ollut koskaan esiintynyt Suomessa (Mökäkin oli asiasta neuvotellut, mutta
hinnasta ei päästy yksimielisyyteen), ja oli hienoa päästä
todistamaan legendaa livenä. Kaikki selvisivät tästäkin
reissusta kuin ihmeen kaupalla ehjin nahoin, Kymppitonni-Moilanen automaatilla tapahtuneen pilkkuvirheen
vuoksi paikallista rahaa kymppitonnin köyhempänä. Tämä
jäi kerhon toistaiseksi viimeiseksi visiitiksi etelänaapuriin.
Suosittelen uusien matkojen järjestämistä lämpimästi: Tallinna on nasta mesta.

jolloin yhdelläkään toimittajalla ei ollut mitään kysyttävää ja järjestäjä nolona pahoitteli
bändiltä: ”Anteeksi, mutta me ruotsalaiset olemme juuri tällaisia.”

”No aiJAA!”

kirjannut Matias Ärje

kirjannut Ville Friman
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Myös paluumatkat reissuilta ovat leppoisia. Kuva tammikuulta 2004
Tallinnasta palattaessa.
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Kerho edustaa risteilyllä keväällä 2004.

Wacken
Juha Karjalainen

Kotimaan festarit eivät kuitenkaan ole riittäneet Mökälle.
Kerholaisia on vieraillut Saksan Wacken Open Air -festivaaleilla vuodesta 2001 alkaen, ja vuodesta 2004 vuoteen
2009 Mökä järjesti bussikuljetuksen paikalle – ja takaisin. Kolonna on koostunut parhaimmillaan lähes 70:stä
niin mökäläisestä kuin kerhoon kuulumattomastakin heviurposta. Matka taitetaan Ruotsin läpi, ja ensimmäisen
vuoden jälkeen meren ylittävään lauttaan on hypätty menomatkalla Ruotsin puolella. Tanskan läpi on ajettu niin
ikään ensimmäisen vuoden jälkeen paluumatkalla. Neitsytbussimatkalla teltat kasattiin kertaalleen jo ennen itse festivaalia, kun bussilasti yöpyi Kööpenhaminan leirintäalueella. Ikimuistoinen tokaisu ”Voi vittu!! Telttakepit jäi sitten
Espooseen!” jyrähti mieleenjäävällä äänenpainolla tanskalaispellolla erään epäonnisen matkailijan suusta.
Ensimmäisen Wacken-reissun järjesti sankarillisesti Henrik ”Kahis the Pahis” Kahanpää, ja kuskina toimi kokenut
kehäkettu Julle. Sian kamaraa tauoilla nauttineella hipillä
oli matkan aikana paljon kerrottavaa aiemmista reissuistaan ja muun muassa Christianian historiasta. Vielä tuolloin Wackenin järjestäjät sallivat bussin ajamisen leirintäalueelle. Tämä tuntui aluksi loistavalta, kun festarikamoja
ja ennen kaikkea -katosta ei tarvinnut roudata pidempää
matkaa. Festari oli kuitenkin keskimääräistä sateisempi, ja
takaisinlähdön hetkellä hymy oli hyytyä. Vossikka oli nimittäin painunut neiti maaperään sen verran syvälle, että

”Niin totta kuin nimeni on Aarne
Kotka!”
Wacken 2003
kirjannut Ville Friman
”Paulander – jumalten nektariinia.” Juha Sarmavuori liekeissä
vuoden 2003 Wackenissa.
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tarvittiin sankka joukko raavaita hevimiehiä työntöhommiin, jotta paluumatka saattoi alkaa. Kun ruuhka festareilta poispäin vielä oli aikamoinen, pääsi seurue lopulta Rostockista. Ruotsiin suuntaavaan paluulauttaan muutaman
minuutin marginaalilla. Ruotsin läpi ajettaessa huomattiin
vielä bussin eturenkaan olevan elinkaarensa loppupäässä,
mutta tästäkään ei turhia stressattu, ja kosla kesti kuin
kestikin aina takaisin Pasilaan. Ensimmäinen reissu osoitti
monien mielestä, että bussikyyti päihittää tylsät lentoreissut
mennen tullen. Näinpä oli selvää, että jatkoa seuraisi.
Vuodesta 2005 aina viimeiseen bussireissuvuoteen 2009
Wacken-bussin kuskina toimi Mölli ”Jani” Salonen. Ensimmäisellä matkalla Scooteriksi ja Molestor Kuskiksi nimetty mies soveltui hommaan erinomaisesti, ja aiemmin
mystinen hevikulttuuri tuli hänelle nopeasti tutuksi. Ensimmäisestä vuodesta oltiin opittu, ja kokemusta karttui vuosi
vuodelta niin, että reissut sujuivat jatkuvasti juoheammin.
Kukin Wacken-matka kesti yhteensä kahdeksan päivää, ja
hevi raikasi luonnollisesti lähes tauotta. Fakta on, että osa
matkaajista ei ollut missään vaiheessa selvin päin, mutta
todistettavasti reissusta on mahdollista selviytyä myös juomatta koko ajan viinaa. Kommelluksiltakaan ei vältytty, ja
muutama henkilö joutui vuosien varrella läheisen Itzehoen
pikkukaupungin sairaalaan lastoitettavaksi, paikattavaksi
tai nesteytettäväksi. Tästä huolimatta jokainen matkaan
lähtenyt on myös saapunut samalla kyydillä takaisin, mikä
kertoo paljon mökäläisten sitkeydestä ottaen huomioon
kulutettujen alkoholijuomien määrän. Myös sekoilu oli
taattua joka ikisenä vuotena – milloin heilui helikopteri
bussin katolla, milloin joku heräsi leiristä keho hyvinkin
perusteellisesti aurinkorasvattuna. Kahiksen jalanjäljissä
reiseführereinä toimivat aikajärjestyksessä Sampsa Jaatinen, Olli Rämö, Vesa Erähalme, Juha Holm ja Jussi Junikka, joista kukin hoiti hommansa mallikkaasti.
Wackenin reissut olivat Mökälle myös taloudellisesti iso
asia. Valtaosa kerhon vuosittaisista rahavirroista reissuvuosina liittyi Wacken-maksuihin molempiin suuntiin, ja kirstunvartijan oli syytä olla tarkkana laskelmia tehdessään.
Tässä myös onnistuttiin erinomaisesti. Asialliset hommat
hoidetaan, muuten sikaillaan niin maan perkeleesti.

Metal Camp
Matti Dahlbom

Pölyn vasta laskeutuessa kerhon ensimmäisistä Wackenbussimatkoista alkoi pioneeriosastoa jo hieman kyllästyttää WOA:n pöly ja muta sekä täysin käsiin räjähtänyt koko
ja jotain uutta alettiin speksailla. Lopulta kesäksi 2007
päätettiin lähteä sopivalla etujoukolla tarkastamaan ItäEuroopan kauniin Slovenian festari nimeltä Metal Camp.
Tolminin kylässä järjestetty tapahtuma oli tarpeeksi pieni,
niin ettei jonottelua mihinkään ollut, mutta riittävän iso,
niin että bändivalikoima koostui muustakin kuin lähikylien
autotallien uroista.
Ensitunnelmat mestoille saapuessa olivat aika eksoottiset,
ja fiilikset olivat katossa kuin ekassa Wackenissamme aikoinaan 2001: vihreiden vuorten, sinisen taivaan ja emeraldin väristen jokien Slovenia on jotain aivan muuta kuin
lehmänpaskan hajuisten peltojen Wacken tai hyttysten ja
alijäähtyneen sateen raiskaama Nummijärvi. Lisäksi tuona
vuonna aluetta helli melkoinen lämpöaalto eikä keskipäivän kieppeillä 36 astetta ollut poikkeuksellinen lämpötila
koko festarin aikana. Ja kun Metal Camp kestää viikon,
niin usea pohjoinen vieras kävi välillä varjossa huilimassa.
Ensimmäinen oikea leuanpudottaja oli kuitenkin saapuminen ensimmäistä kertaa MC:n Beach Bariin – kahden
turkoosin joen risteyksessä sijaitsevan valkoisen hiekkaisen
niemen nokkaan rakennettuun, kirjaimellisesti 24/7 auki
olevaan rantabaariin. Olikin täysin absurdi fiilis kellua Tolminkajoen kehoa vallan tehokkaasti raikastavassa 11-asteisessa vedessä ja kuunnella jokilaaksossa raikaavaa hevimetallia kahdeksalta aamulla auringon ollessa jo korkealla.
Aamusta asti porottava aurinko ei juuri mahdollistanut
jäämistä telttaan ”tuleen makaamaan”, tai luultavasti pian
olisi saanut olla kirjaimellisesti tulessa. Seuraavana vuonna
ilmaannuttiinkin paikalle uimalelujen kanssa.. ja sitkeimmät kävivätkin paikalla vuosia.
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Luku 4

Presidenttien muistelot

Kerhon puheenjohtajat 1999–2006: Toni Poikonen, Tapio Keihänen, Hannu-Pekka Poikonen, Thomas Sandvik (osittain), Sampsa Jaatinen ja Juha Karjalainen. Otos on kesäkuun 2006 kerhon siihenastisten hallitusten
kokoonajosaunalta. Tilaisuudessa luovutettiin Toni Poikoselle ja Matias Ärjelle uniikit Mökä-seinäliput kerhon eteen tehdyn uraauurtavan työn johdosta.

2000
Tapio Keihänen

Tapio Keihänen

Rivijäsenestä presidentiksi ja takaisin rahvaan joukkoon. Lähinnä saunonut ja vinoillut muille.

Vuosi 2000, absolutisti Mökän puhiksena

Paras biisi: Dio ja ihan mikä vaan

En ollut ekassa hallituksessa mukana, mutta olin silloin tällöin notkumassa Mökän silloisen hallituksen kokouksissa
paremman tekemisen puutteessa. Joskus sitten tuli ajankohtaiseksi ruveta suunnittelemaan seuraavaa hallitusta,
jolloin Poikosen Toni taisi onnistua puhumaan mut ympäri
ottamaan Tonilta presidentin vastuun pois. Yksi Mökän perustajajäsenistä, Kaisu Mononen, kanssa houkutteli tuohon
pestiin.
Ei mulla ollut mitään käsitystä, mihin suuntaan ja miten
yhdistystä olisi pitänyt kehittää, ja ainakin näin jälkeenpäin
tulee mieleen pysähtyneisyyden aika. Toisaalta saunominen
on aina napannut melkein enemmän kuin hevi. Gorsussa
ruvettiinkin tuolloin vuonna 2000 ramppaamaan kerran
kuussa. Muutaman kerran hallituskin kokoontui pitsalle ja
ranskalaiskoreille Keltsuun.
Yksi juttu on jäänyt mieleen tuolta vuodelta: silloin käytiin
ekaa kertaa roudaamassa Tuska-festareilla, jotka järjestettiin vielä tuolloin VR:n makasiineilla. En muista, mistä tuli
idea lähteä Elmun juttusille, mutta yhtenä päivänä sitten
mentiin Poikosen Tonin ja muistaakseni Korpelan Tomin
kanssa Nosturiin tapaamaan Stuba Nikulaa ja Jouni Markkasta. Saatiin keikka, ja Mökälle taisi tulla 8 500 markkaa
avustusta parin päivän työpanosta vastaan. Toi olikin sitten
varmaan ainoa aikaansaannos tuona vuonna.

1998» 1999»
24.9. perustamiskokous

12.2. ensimmäinen saunailta
13.3. Mökä-Mökä-Maa, eka keikkailta
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Hallitus: presidentti Toni Poikonen; alivaltiosihteeri Oskari
Mertalo; arvometalliministeri Tomi Korpela; hullu basisti
Juha Vainio; manageri Olli Stenlund; promoottori Timo
Friman; roudari Tuomo Kaikkonen

2000»
huhtikuu, 48h metallimaratoni OUBSilla

Miten harrastaa musiikkia: levyjen keräily ja joskus myös kuuntelu
Mistä muut muistavat: tuskin mistään, ellei sitten vinoilemisesta ja näsäviisastelusta

Tuollaiseen raadantaan oli pakko mennä, kun huolella ja
ajatuksella laadittu kulttuuritoiminnan avustusanomus
Espoon kaupungilta meni kiville. Penniäkään ei yhdistykselle saatu, vaikka luvattiin yrittää edistää koko rahalla
hevaymusiikin kuuntelua eikä puhuttu sanallakaan saatanan palvaamisesta mitään. Anomusta hiottiin monessa
Keltsu-sessiossa.
Rahaa tarvittiin vielä kuitenkin lainaksikin asti. Hallitus
päätti, että yhdistyksen voimin järjestetään hipat Servin
mökissä. Rahaa tuohon ei yhdistyksellä kuitenkaan ollut,
joten hallituksen jäsenet lainasivat kukin kykynsä mukaan

7-8.7. ensimmäinen Tuska-roudaus
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rahaa, jolla sitten hankittiin juotavaa myytäväksi asti Smökissä. Myyntituloista kuorittiin lainarahat kaikille takaisin,
ja taisi siitä vähän jäädä yhdistyksenkin tilille.
Mulla on tolkuttoman huono nimi- ja kasvomuisti tai ainakin niiden kahden yhdistämistaito. Nyt varmaan kehtaa jo
tunnustaa, etten oppinut varmaan koko presidenttivuotenani tunnistamaan hallituksen jäsentä Matti Vaajaa. Sorry.
Mä en tainnut oppia koko vuoden aikana myöskään sitä,
ettei Kaikkosen Tuomo ollutkaan hallituksessa – se kun
norkoili kuitenkin aina hallituksen kokouksissa Keltsussa.

Muuta tapahtumaa tuona vuonna oli ainakin 48 tunnin
Metal Marathon OUBSilla, jolloin soitettiin 666 hevaykipaletta viikonlopun aikana Otaniemen iloksi. Vahvan perimätiedon mukaan yli 700 Otaniemen asukasta seurasi
koko tapahtuman alusta loppuun asti televisioistaan, joita
ei tv-lupamaksutietojen perusteella noihin aikoihin Otaniemestä löytynyt kuin 2 kpl.

löytyikin jatkaja, H-P (ei kastike vaan Hannu-Pekka) otti
ohjat käsiinsä, ja T. Keihänen rivijäsentyi hallituskauden
vaihtuessa. Kiitos ja kumarrus.

Vuoden loppua kohden sitten tuli enenevässä määrin fiilis, etten ole saanut yhdistyksen suhteen aikaan mitään, ja
ilmoitinkin, että joku muu saa jatkaa. Poikosen klaanista

Hannu-Pekka
Poikonen
Pressa 01 ja hallituksen jäsen 02. Lisäksi mm. miksaajana/PA-spedenä lukuisissa Mökä-tapahtumissa
Paras biisi: Carcass – This Mortal Coil
Miten harrastaa musiikkia: musan teko, soittaminen, tuotanto, bänditoiminta
Mistä muut muistavat: jaa-a, mahtavatko muistaa ;)

2001
Hannu-Pekka
Poikonen
Otin ensikontaktini Mökään jo sangen varhaisessa vaiheessa, vaikka olinkin jokusen vuoden kaikkein vanhimpia
partoja nuorempi. Serkkupoikani Toni Poikonen pyysi minua miksaajaksi ensimmäisiin Mökä-Mökä-Maa-bileisiin
Smökkiin. Tuolloin en vielä itse edes opiskellut TKK:ssa,
eikä minulla sen puoleen myöskään ollut oikeastaan minkäänlaista kokemusta keikkojen miksaamisesta. Noihin aikoihin Mökä pyörikin ennen kaikkea suuren innostuksen
eikä niinkään tiedon ja kokemuksen pohjalta. Sittemmin
kahta jälkimmäistä on tullut runsaasti lisää, ja minäkin
olen oppinut jotain mikserin nuppien kääntelemisestä –
muiden keikkojen ohella myös useimmissa Mökän tapahtumissa monen vuoden aikana.
Aloiteltuani TKK:ssa pyörin mukana Mökän tapahtumissa
miksaamassa ja muuten, mutta tunsin silti olevani hieman
ulkopuolella kerhon toiminnasta. Tähän tuli melko dramaattinen muutos, kun Toni alkoi puhua minusta Mökän
uutta presidenttiä. Edellinen presidentti, Tapio Keihänen,
ei ollut aikomuksissa jatkaa toisella kaudelle, eikä pressan
pallille ollut varsinaisesti tunkua.
Vuonna 2001 Mökän toiminnan peruspilarina toimivat jo
vakiintuneet kuukausittaiset saunaillat Gorsussa. Ensimmäinen erikoisempi tapahtuma oli metallivideoilta Smökissä

Hallitus: puheenjohtaja Tapio Keihänen; sihteeri Johanna Autti; rahastonhoitaja Tomi Korpela; varapuheenjohtaja Toni
Poikonen; hallituksen jäsenet Oskari Mertalo, Matti Vaaja, Timo Friman, Matias Ärje
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2001»

5.10. ensimmäinen Bodominjärvi-ekskursio

perjantaina 23.3. Perinteikkääseen tilaan hankittiin videoprojektori, valkokangas ja kohtalaisen raskas PA-laitteisto
audiovisuaalisen metallinautinnon takaamiseksi. Smökkiin
saapui vierailulle myös mökäläisten kollegoita Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan Skythe-yhdistyksestä. Illan
aikana katsottiin klassisia ja uusia metallimusiikkivideoita sekä hienot elokuvateokset Splattenstein 2000 ja Spinal
Tap. Splattenstein oli sikäli Mökä-kytkennäinen elokuva,
että hallituksen jäsen Matias Ärje osallistui leffan tuotantoon. Myöhemmin vakituisiin Smökki-iltamiin otettiin mukaan myös livebändejä, mutta ensimmäisellä kerralla nautittiin pelkästään videomateriaalista.
Kesän aikana Mökän telttaleiri herätti pahennusta tai ainakin kovaa meteliä monilla eri festareilla ja keikoilla sekä
Suomessa että muualla Euroopassa. Heinäkuussa ohjelmassa olikin sitten pääkaupunkiseudun metallistien joulu, eli
Tuska Open Air Metal Fest. Festivaalin järjestäjä Elmu oli
tyytyväinen mökäläisten työpanokseen edellisenä kesänä
ja niinpä meitä pyydettiin uudelleen töihin kesällä 2001.
Yhteensä 23 mökäläistä toimi lavakäsinä ja roudareina festivaalien kolmena soittopäivänä sekä purkupäivänä. Tuska
olikin kerhon tärkein tulonlähde ja mahdollisti toiminnan
pyörittämisen ilman jäsenmaksuja. Samalla se tarjosi metallientusiasteille erinomaisen mahdollisuuden tutustua
festarien kulissien takaiseen toimintaan ja ehkäpä myös
tilaisuuden nähdä idolinsa lähietäisyydeltä.
Mökä osallistui myös TKY:n edarivaaleihin. Perustimme
yhdessä Entropyn kanssa vaaliliiton, jonka ideana oli saada
kulttuurikerhojen ääntä kuuluville TKY:n päätöksenteossa.
Mielessä oli erityisesti kerhojen tukemisen lisääminen ylioppilaskunnan puolelta. Lähdin ehdokkaaksi ja keräsinkin
muutaman mökäläisen äänen vaaliliitolle. Entropyn edustajia meni läpi, joten liitto täytti tarkoituksensa onnistuneesti.

Children of Bodom -yhtyeeseen liittyvän vitsin myötä
Mökä toteutti syksyllä pitkään suunnitellun ekskursion Bodominjärvelle. Lokakuun viidentenä lämpötila ei ehkä ollut
aivan optimaalinen telttailun kannalta, mutta hevi lämmittää vaikka pakkasessa. Tämä merkitsi starttia jälleen uudelle perinteelle Mökässä. Bodomilla sai tulikasteensa Mökän
oma uusi melukone, kunnon ghettoblaster, jonka Henkka
Suomalainen otti hallintaansa. Aggregaatti huusi punaisena
läpi viikonlopun, jotta hevarit saisivat nauttia kylmää metallia (ja vähän valoakin) tauotta.
Metalli soi myös fuksien Otasuunnistuksissa 5., 6. ja 10.9.
Yhdistystä esiteltiin eri päivinä kasvavalla varustuksella ja
lopulta paikalle otettiin jo PA-kamatkin, jotta voitiin panna kampoihin Entropyn tuottamalle äänenpaineelle. Tällä
kertaa fuksien tehtävä oli kaksiosainen: pääosa ryhmästä
esitti karaokena ilmakitaroiden säestämänä kestoklassikko
Paranoidin samalla kun yksi jäsenistä sai kasvoilleen black
metal -maalauksen. Uusia jäseniä löytyi jälleen, ja eräs heis-

tä päätyi suoraan seuraavaan hallitukseenkin – kyseessä
oli Thomas Sandvik, josta tuli myöhemmin myös Mökän
pressa.
Vuoden päätapahtuma oli Gloria Metallo 17.11. Kulttuuriareena Gloriassa Helsingissä. Pitkään ja hartaasti suunniteltuun iltaan saatiin korkeatasoiset esiintyjät Ensiferum,
Lost in Twilight ja Jane Doe 69. Järjestelyjen monien kiemuroiden jälkeen juhlat saatiin kasaan, ja jäsenistön suuren joukon työpanos oli tarpeen käytännön järjestelyissä.
Erityiskiitos illan onnistumisesta kuuluu Juha Torkkelille,
joka hallituksen puolesta paiski ankarasti töitä tapahtuman
eteen. Illan arvoa lisäsi myös uuden Mökä-paidan julkistaminen. Paita oli edellisen tapaan Mökän hovigraafikon,
Matias Ärjen suunnittelema, tällä kertaa teemalla ”One
Chord Is Enough”. Soinnuksi oli tällä kertaa valikoitunut
C-duuri (!?!?!?). (Sorry, olin nuori ja ymmärtämätön – taittajan huomautus.)

2002 Toni Poikonen
Saunaillat olivat Mökän toiminnan kulmakivi jälleen tänä
vuonna. Vuosi alkoi muutaman saunan jälkeen videoillalla
15.3.
Vuoden erikoisin tapahtuma oli varmasti Finnetin lehtimainoksen kuvaus 5.6. Helsingin Velodromilla. Homma lähti
liikkeelle siitä, kun TKY:n Alayhdistykset-listalle tuli asiaa
koskeva sähköposti. Rahaa oli jaossa 5 000 markkaa, ja
aikaa sanottiin menevän 30 minuuttia. Ei kuulostanut pa-

halta, joten ei muuta kuin puhelin käteen ja soittamaan.
Homma saatiin sovittua. Järjestäjän ainoat ohjeet olivat
aika, paikka ja 30 henkeä. Sinne kun sitten pöllähti paikalle
30 hevaria mustissa vaatteissa, niin kuvaaja oli hieman ihmeissään. Kuvaajan tarkoituksena oli ottaa kuva siten, että
taustalla näkyi Velodromin katsomo, jossa istui katsojia. 30
henkeä ei tietenkään saanut katsomoa kovin täyteen (eikä
ollut tarkoituskaan), vaan kuvia otettiin monta siten, että
vaihdettiin aina istumapaikkaa katsomon osasta toiseen ja

Hallitus: puheenjohtaja Hannu-Pekka Poikonen; sihteeri Matti
Dahlbom; rahastonhoitaja Tomi Korpela; varapuheenjohtaja Toni
Poikonen; saatana (tiedottaja) Antti Huovilainen; hallituksen
jäsenet Matias Ärje, Juha Torkkel, Jukka Suominen

17.11. Gloria Metallo, ensimmäinen keikkailta Helsingissä
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Toni Poikonen
Pressa 99 ja 02

Paras biisi: Metallica – Battery
Miten harrastaa musiikkia: kuuntelu, kitaransoitto ja muu bänditoiminta
Mistä muut muistavat: pitäis kysyy muilta.

tuksen jälkeen, jotta uudet fuksit saatiin mukaan reissuun.
Paikalle vaivautui reilut parikymmentä mökäläistä, vaikka
syksy jo olikin. Viina onneksi lämmittää. Mankan virtalähteeksi vuokrasimme aggregaatin, jonka hankkiminen
oli halvempaa kuin pattereiden ostaminen mankkaamme.
Sen lisäksi, että aggregaatin perään hommattiin 50 metrin
roikka, se upotettiin myös kuoppaan, jotta musiikista pääsi
nauttimaan rauhassa. Myös PA-kamojen roudaus kävi mielessä, mutta laiskuus voitti, onneksi.
Kampusriehassa käytiin rekrytoimassa fukseja 24.-25.9.
Kai me siellä jotain riehuttiin. Matti Dahlbom oli kommentoinut tulevaa riehaa seuraavasti: ”haetaan kepua kaupasta
ja mennaan vetaa pusaria alvarille ja moykataan kovaan
aaneen. ma voin tuoda mankan. niinja ostetaan henkalle
kumielefantti jolla ratsastaa ;)”. Tyydyttiin kuitenkin tällä
kertaa sisätiloihin.
Videoilta 18.10. oli siitä erikoinen, että musiikkivideoiden
lisäksi ensimmäistä kertaa videoiltaan oli pestattu myös
bändi, Varpuusparvi. Yhtye keskittyi 70-luvun covereihin
ja siinä vaikuttivat mm. rahastonhoitajamme Tomi Korpela
sekä tuleva rahastonhoitaja Miika Järvenpää.

kuva koostettiin jälkikäteen. Ongelmaksi muodostui yleisön tasainen musta väri, josta kuvaaja ei ollut mielissään.
Saimme kuvausryhmältä lainaksi takkeja, joita sitten käytimme ”värittämään” yleisön. Loppujen lopuksi kuvaaja
taisi olla tyytyväinen. En muista kyllä koskaan nähneeni
mainosta misään. Aikaakin meni loppujen lopuksi kaksi
tuntia.
Sen verran hyvin oli mennyt Tuska-festareilla roudaillessa
edellisinä vuosina, että taas meidät pyydettiin mukaan
12.–15.07.

2002»
13.9. Loud Night, Bodom Night
14.12. Antikristmas Nousussa

Otasuunnistuksessa oltiin taas örveltämässä 3.–5.9. Tänä
vuonna pyrimme muuttamaan jo muutaman vuoden vanhaa konseptiamme ja keksimmekin fukseille hieman uutta
tekemistä vanhan Paranoid-esityksen rinnalle. Ensimmäinen oli kyseessä olevan kappaleen ensimmäisen säkeistön
esittäminen pantomiimilla, ja toinen oli mahdollisimman
suuren pentagrammin rakentaminen maahan saatavilla
olevista tarvikkeista.

Pikkujoulut pidettiin 14.12. Ravintola Nousussa. Lavalla olivat Grayscale sekä juuri syksyllä levytyssopimuksen
solminut Wasara. Tapahtuma kantoi nimeä Antikristmas.
Kuusi roikkui katosta väärin päin, kuten asiaan kuului.
Helsingissäkin oltiin tajuttu hevin parhaus, ja tyypit saivat
lipastolla HYRMYn (Helsingin Yliopiston Raskaan Musiikin Yhdistys) kasaan. Perustamispöytäkirja on kirjattu päivälle 25.2.2002. Rock!

2003
Thomas Sandvik

Hallituksen jäsen 2002, puheenjohtaja 2003 ja 2005, Heinävaaran saunailtojen saunatonttu
2003–2008 ja Virallinen Vittuilija 2006 ja 2008. Mukana järjestämässä Wacken-bussia vuosina
2006–2008. Osallistunut Mökän toimintaan aktiivisesti syksystä 2001 tähän hetkeen saakka

Olin vuonna 2003 Mökän puheenjohtajana aloitettuani
aika kokematon oltuani Mökässä mukana vasta puolitoista vuotta, mutta intoa riitti sitäkin enemmän. Toimintaa oli
tarkoitus järjestää enemmän kuin aiempina vuosina. Tässä
onnistuttiinkin varsin hyvin. Toiminta rakentui perinteisesti kuukausittaisten saunailtojen ympärille. Saunailtoja oli
pääsääntöisesti joka kuun viimeinen perjantai, mutta kesällä ei saunottu. Perinteeksi muodostuneita videoiltoja pidettiin yksi keväällä ja yksi syksyllä. Videoiden katselun lisäksi
näissä esiintyi yhteensä kolme bändiä. Vuosi huipentui Mökän 5-vuotissynttäreihin, jotka tosin pidettiin vuoden 2004
puolella heti vuodenvaihteen jälkeen.
Ensimmäinen tapahtuma oli vuosien 2002 ja 2003 hallitusten tutustumisristeily m/s Cinderellalla tammikuun lopussa.
Kaikki vuosien 2002 ja 2003 hallituksien jäsenet pääsivät
reissuun mukaan, ja matka olikin varsin onnistunut. Kolmikko Poikoset & Dahlbom voitti ns. bissevisan laivan
baarissa, ja eräs hauska väärinkäsityskin sattui: yritin saada puhelimella kiinni ilmeisesti sammunutta Tomi Korpelaa, mutta puhelimeen vastasikin virolainen Ilari. Syyttelin
miestä aikani puhelimen varastamisesta ynnä muusta, kunnes lopulta tajusin, että oltiin menty Viron puhelinverkon
puolelle ja olin unohtanut Suomen maatunnuksen Tomin
numerosta. Vähän hävetti.

Loud Night, Bodom Night, perinteikäs Bodom-excu, järjestettiin jo toista kertaa 13.9. juuri sopivasti Otasuunnis-

Seuraava tapahtuma oli video- ja bändi-ilta Smökissä huhtikuussa. Paikalla oli livebändinä Imperanon, jonka keikka

Hallitus: puheenjohtaja Toni Poikonen; sihteeri Matti Dahlbom; rahastonhoitaja Tomi Korpela; varapuheenjohtaja Juha Torkkel; saatana (tiedottaja) Antti Huovilainen; hallituksen jäsenet Hannu-Pekka Poikonen, Thomas Sandvik, Henrik Suomalainen. Tilintarkastajat: Mikko Luusalo (varalla Ville Friman), Jukka Suominen (varalla Riikka Haasanen). Toimihenkilöt:
yleismies Timo Friman, graafikko & webmaster Matias Ärje.
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Thomas Sandvik
Paras biisi: Sentenced – Forever Lost

Miten harrastaa musiikkia: Järjestän vapaa-ajallani toisinaan keikkoja ja olen neljän bändin keikkamyyjä. Soitan tällä hetkellä bassoa bändeissä Vicars of Hell plays Judas Priest ja
Kurahuora. Olen soittanut elämäni aikana noin kymmenessä eri bändissä. Käyn katsomassa
keikkoja viikoittain.
Mistä muut muistavat: ”Menee yli.”

saikin valtavan suosion. Kyseinen bändi sai vähän myöhemmin levytyssopimuksen Nuclear Blastilta, joka on yksi
maailman suurimmista metallimusiikkiin keskittyneistä
levy-yhtiöistä. Videoillassa katseltiin perinteisesti musiikkivideoita valkokankaan, projektorin, dvd-soittimen ja
PA-kamojen avulla. Huhtikuussa kävimme myös Lappeenrannassa Pikametallimiesten Musta Wappu -tapahtumassa
sekoilemassa. Mökästä oli aika hyvä edustus paikalla. Pihalle järjestyi vahingossa Vomit on Snow -sessiot, kun jossain vaiheessa iltaa suurin osa Mökän porukasta oksensi
ringissä ylioppilastalon kellarin ulko-oven lähistöllä.

24.5. Nuklear Summer, Nousu
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Toukokuussa lopussa oli vuorossa vuoden ensimmäinen
varsinainen Mökän järjestämä keikkatapahtuma, Nuklear
Summer. Paikkana oli joulukuussa 2002 ensimmäistä kertaa
testattu Nosturin alakerta Nousu. Bändeinä tapahtumassa
olivat Legenda taikamiekasta -musiikkivideolla jo demovaiheessa kulttimaineeseen noussut kajaanilainen Heavy
Metal Perse, joka soitti ensimmäisen varsinaisen keikkansa
tuolla, Seiväs Jämsästä ja Amoral Helsingistä. Tapahtuma
oli käytännössä loppuunmyyty ja onnistui muutenkin hyvin. Heavy Metal Persestä tuli myöhemmin tunnettu bändi
Suomessa, ja bändin jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti

Mökän tapahtumiin vuosien varrella. Mökän ja Heavy
Metal Persen yhteistyö on siis jatkunut tuosta asti tähän
hetkeen saakka, ja se on hyödyttänyt molempia osapuolia.
Kesällä oli festareiden vuoro. Mökä-leiri oli pystyssä ainakin Provinssirockissa, Nummirockissa ja Wacken Open Airissa Saksassa. Nummirockissa ja Wackenissa Mökän leirit
olivat ennätysmäisen suuria: jopa yli 30 henkeä osallistui
rientoihin.
Heinäkuussa järjestettiin Helsingin Kaisaniemessä jälleen
kerran Tuska Open Air Metal Festival. Mökä oli Tuskassa
töissä neljättä kertaa peräkkäin. Mökäläiset toimivat lavakäsinä ja roudareina Tuskan kolmena päivänä sekä purkupäivänä. Tuska-roudaus oli Mökän selvästi tärkein tulonlähde vuonna 2003.
Elokuun alussa viikko Wackenin-reissun jälkeen käytiin
Suomenlinnassa muistelemassa Saksassa tehtyjä typeryyksiä ja grillaamassa ja juopottelemassa. Syyskuun alussa oli
vuorossa Otasuunnistus, jossa oli taas perinteisesti Mökän
rasti. Fukseilla laulatettiin taas Paranoidia ja maalautettiin
maskeja, ja tällä kertaa erinäisiä esineitäkin tuli poltettua
siinä sivussa. Tästä otetut kuvat aiheuttivat hieman pahennusta syyskuussa Kampusriehassa, jossa ne olivat esillä
Mökän standilla.
Syyskuussa oli vuorossa myös Bodominjärven ekskursio,
kolmatta kertaa. Paikan päällä vedettiin viinaa, kuunneltiin
heviä, paistettiin makkaraa ja käytiin ensimmäistä kertaa
murhapaikalla. Paikalla oli myös jäseniä Helsingin Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävistä eli HYRMYstä.

soittivat molemmat mainiot keikat. Paikalla oli ennätyksellinen määrä yleisöä, arviolta yli sata pitkätukkaa. Jälleen
kerran Mökä oli aikaansa edellä bändivalinnoissa: Kiuas
on nykyään Suomen tunnetuimpia bändejä genressään, ja
myös Witherialla on levytyssopimus.
Vuosi huipentui MC Mökän viisivuotisjuhliin, jotka olivat
kaksipäiväiset. Ensimmäinen päivä oli 2.1. (siis vuoden
2004 puolella, koska tapahtuma siirtyi kahteen kertaan
Mökästä riippumattomista syistä) Stella Star Clubilla. Bändeinä olivat Violet Halo Helsingistä, Battlelore lappeen
Rannasta, Silentium Jämsänkoskelta ja Dreamtale Tampereelta. Maksanutta yleisöä oli paikalla lähes 300 ja yhteensä paikalla porukkaa arviolta nelisensataa. Ilta onnistui
siis erittäin hyvin. Tämä oli suurin keikka, mitä Mökä oli
tähän mennessä järjestänyt. Lauantaina 3.1. juhliminen jatkui: käytiin neljänkymmenen hengen porukalla syömässä
Cantina Westissä.
Vuonna 2003 Tuska-roudauksesta saatiin hyvä korvaus ja
Mökä ei tehnyt kovinkaan pahasti taloudellista tappiota
mistään tilaisuudesta, joten vuoden 2004 hallitukselle jäi
ensimmäistä kertaa Mökän historiassa erittäin hyvät taloudelliset lähtökohdat seuraavan vuoden toimintaan. Vuoden
lopussa MC Mökässä oli noin 500 jäsentä, eli jäsenmäärä
jatkoi hyvää kasvuvauhtiaan.
Osoitan kiitokseni Mökän vuoden 2003 hallitukselle, josta erityisesti Miika Järvenpää ja Veera Ala-Keturi hoitivat
hommiaan tunnollisesti ja aktiivisesti. Kiitokset myös kokeneemmalle Mökän jäsenelle Juha Torkkelille, jolta sain
hyviä neuvoja tehtävieni hoitamiseen.

15.11. pidettiin vuoden toinen video- ja bändi-ilta Smökissä. Livebändeinä paikalla olivat Witheria ja Kiuas, jotka

Hallitus: puheenjohtaja Thomas Sandvik; sihteeri Matti Dahlbom; rahastonhoitaja Miika Järvenpää; varapuheenjohtaja Veera
Ala-Keturi; saatana (tiedottaja) Tomi Korpela; hallituksen jäsenet Henrik Suomalainen, Inga Miettinen, Mikko Luusalo. tilintarkastajat: Johanna Kallio (varalla Jukka Suominen), Juha Torkkel (varalla Antti Huovilainen). Toimihenkilöt: wirallinen
wittuilija Timo Friman; graafikko & webmaster Matias Ärje; Tuskan ruhtinas Toni Poikonen; saunatontut Mika Helminen,
Thomas Sandvik.
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2004
Sampsa Jaatinen
Mökän vuosi 2004 alkoi lystikkäissä merkeissä, sillä viisivuotiaan Mökän juhlat osuivat vasta vuoden 2004 puolelle. Tammikuun toinen päivä Stella Star Clubilla vuoden
ensimmäinen krapula haihtui Violet Halon, Battleloren ja
Silentiumin viihdyttäessä juhlaväkeä. Mahtaviin juhlallisuuksiin kuului illanviettoa seurannut kokoontuminen heti
seuraavana iltana ruuan ja juoman merkeissä Cantina West
-ravintolassa. Hallituksessa olikin vielä tänä vuonna monta
70-luvun puolella syntynyttä, mutta osin jo tuleva sukupolvenvaihdos oli ilmoilla. Vuoden merkittävin tapahtuma
oli sittemmin kadonneessa Stella Star Clubissa järjestetty
Heathen Troll Party, jossa esiintyivät De Lirium’s Order,
Trollheim’s Grott ja Turisas. Tapahtuma oli aikoinaan runsasyleisöisin tapahtuma, jonka Mökä siihen mennessä oli
järjestänyt. Tästä tuli hyvä fiilis kaikin puolin, sillä Stellan
henkilökuntakin oli sangen tyytyväinen menoon. Samoihin
aikoihin vastaavasti Nousussa järjestetyt tapahtumat kuivuivat kokoon, mutta bändi- ja videoillat sentään pysyivät
ohjelmistossa.
Lappeenrantalaisen sisaryhdistyksen kymmenvuotisjuhlissa Mökä vieraili delegaatilla, jonka koko ja koostumus
on hieman hämärän peitossa. Varmaa on kuitenkin, että
paikan päällä syötiin viinahyytelökakkuja ja osoitettiin
kunnioitusta ja kiitosta erinäisin rituaalein. 10-vuotiaalle
lahjaksi valittiin askartelutehtävä, joka koostui pahvisesta
kirkosta ja tulitikuista. Esimurrosikäisen innolla isäntäkerhon väki leikkasi, liimasi ja askarteli lähes rakennusta

2004»

5-vuotissynttärit

Insomnium lavalla

2–3.1. 5-vuotiskeikka 1826 Days Of Suffering Stella Starissa ja bileet
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muistuttavan hellyttävän, noin parin maitopurkin kokoisen
kirkon, jonka pikku pyromaanit sitten saivat hilpeissä tunnelmissa tuikata palamaan.

Sampsa Jaatinen

Vuosi 2004 nousee kuitenkin merkkipaaluksi Mökän maailmanvalloituksessa. Hulluutta uhkuen vuohen vuonna
2004 Kahis the Pahis järjesti hartiavoimin maailmanhistorian ensimmäisen Mökän Wacken-bussin. Jo ensimmäisestä
reissusta lähtien bussimatkat olivat todellisuutta uhmaavia,
ja vuosien mittaanhan vauhti tietenkin kiihtyi. Tästä alkoi
perinne bussimatkoista, joista myöhemmin oli tuleva legenda.

Vuoden 2004 pressa
Paras biisi: The Crown – Rebel Angel
Miten harrastaa musiikkia: Ensisijaisesti harrastan musiikkia juomalla kaljaa. Lisäksi keikkäjärkkäilyä ja -myyntiä ynnä muuta sen sorttista.

Syksyn Bodom-reissua ennen Mökää lähestyi tamperelainen lehdistö, jota kiinnosti puhelinhaastattelun verran,
miksi juuri Bodomille. Virallinen vastaus kuului tietenkin,
että koska siellä on leirintäalue, vaikka toimittajalla olikin
jonkinlainen oma ennakkonäkemys hirtehisemmästä syystä. Normaalin hyvä vuosi Mökän nousussa kohti maailman
totaalista dominointia.

Mistä muut muistavat: helikopterista

2005
Thomas Sandvik

Thomas Sandvik

Mökässä hallituksen jäsen 2002, puheenjohtaja 2003 ja 2005, Heinävaaran saunailtojen
saunatonttu 2003–2008 ja Virallinen Vittuilija 2006 ja 2008. Mukana järjestämässä Wackenbussia vuosina 2006–2008. Osallistunut Mökän toimintaan aktiivisesti syksystä 2001 tähän
hetkeen saakka.

Vuonna 2005 minulla oli vähän erilainen tilanne kuin normaalisti Mökän puheenjohtajan hommien hoitamisen kannalta. Tämä johtui siitä, että olin vuoden alusta elokuun
loppuun asti sellaisissa töissä, joista ei oikein päässyt helposti edes käymään Otaniemessä, paitsi vapaapäivinä. En
tiennyt vielä puheenjohtajaksi päästyäni, että tilanne olisi
tämä. Hommat saatiin kuitenkin hoidettua, ja toimintaa oli
itse asiassa aika hyvin, mutta joihinkin asioihin olisi pitänyt
panostaa enemmänkin, tärkeimpänä uusien jäsenien rekrytointi Mökään.
Toiminnan perusrunko oli aiempien vuosien tapaan kuukausittaiset saunaillat, samoin perinteisiä video/bändi-iltoja
Smökissä pidettiin taas kaksi. Vuoden isoin keikkatapahtuma oli Helsingin Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävien
eli HYRMYn kanssa yhdessä järjestetty Vanha Raskaana.
Vuoden 2006 tammikuun keikkatapahtuman, Return of
the Pagan Mightin, järjestelyt olivat myös tämän hallituksen hommia yhteistyössä seuraavan hallituksen kanssa.
Tuosta keikasta tuli tähän mennessä Mökän kaikkien aikojen suurin ja menestynein.
Vuoden ensimmäinen reissu kohdistui lappeen Rantaan
Pikametallimiesten 11-vuotissynttäreille. Reissu oli kaksipäiväinen: ensimmäisenä päivänä ylioppilastalon kellarissa
soittivat Dead of Night, Funeral Oath ja Mökän oma bändi, Henkka Suomalaisen johdattama Kuolemanpataljoona,
jossa itsekin soitin. Rumpuja takoi legendaarinen antisan-

Paras biisi: Sentenced – New Age Messiah
Miten harrastaa musiikkia: Järjestän vapaa-ajallani toisinaan keikkoja ja olen neljän bändin keikkamyyjä. Soitan tällä hetkellä bassoa bändeissä Vicars of Hell plays Judas Priest ja
Kurahuora. Olen soittanut elämäni aikana noin kymmenessä eri bändissä. Käyn katsomassa
keikkoja viikoittain.
Mistä muut muistavat: “Alakaa olla vähitellen päissään niinku homot häissään.”

kari Toikka the Jatkoroikka, ja kitaroissa oli SS-duo Simo
Särkkä ja Simmo Sossila. Seuraavana päivänä Iltatähdessä soittivat Before the Dawn, Omnium Gatherum ja Dark
Embraze. Paikalla oli hyvin mökäläisiä, samoin muiden hevikerhojen jäseniä, ainakin HYRMYstä, TYRMYstä, Jyrästä ja tietysti Pikametallimiehistä. Reissu onnistui loistavasti
ja oli todella kokonaisvaltaista sekoilua.
Seuraava tapahtuma oli video- ja bändi-ilta helmikuun
lopussa Smökissä. Siellä esiintyivät Born Of Thorns Helsingistä ja Dead Samaritan Hämeenlinnasta. Yleisöä oli

paikalla kohtalaisesti, loppuillasta jopa hyvin. Varsinkin
Born of Thornsin keikka vakuutti yleisöä, josta suurin osa
ei tuntenut bändiä ennestään. Iltaman äänentoisto hoitui
tuttuun tapaan Mökän jäsenten Toni ja Hannu-Pekka Poikosen PA-laitteilla.
Vuoden 2005 isoin keikka oli 6.5. Vanhalla Ylioppilastalolla järjestetty Vanha Raskaana. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Helsingin Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävien
kanssa, ja siellä soittivat Insomnium Joensuusta, Swallow
the Sun Jyväskylästä ja Metsatöll Virosta. Metsatöll on en-

Keikkojen jälkeistä fiilistelyä Vanhan pihalla ennen Kulmaan siirtymistä

15.5. Helsinki Goatfest 2004, Nousu
elokuu Ensimmäinen Wacken-bussi
2.10. Heathen Troll Party, Stella Star Club

Hallitus: puheenjohtaja Sampsa Jaatinen; sihteeri Matti Dahlbom; rahastonhoitaja Miika Järvenpää; varapuheenjohtaja Veera
Ala-Keturi; saatana (tiedottaja) Henrik Suomalainen; hallituksen jäsenet Henrik Kahanpää, Juha Karjalainen, Jussi Knuuttila.
Tilintarkastajat: Johanna Kallio (varalla Riikka Haasanen), Mikko Luusalo (varalla Erja Korhonen). Toimihenkilöt: virallinen
vittuilija Timo Friman; www Matias Ärje, Baris Boyvat; saunatontut Mika Helminen, Thomas Sandvik.
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6.5. Vanha Raskaana, ensimmäinen
yhteiskeikka HYRMYn kanssa

Hallitus: puheenjohtaja Thomas Sandvik; sihteeri Maija Nuppunen; rahastonhoitaja Miika Järvenpää; varapuheenjohtaja
Juha Karjalainen; saatana (tiedottaja) Veera Ala-Keturi; hallituksen jäsenet Sampsa Jaatinen, Erkki-Juhani Lämsä, Harri Anteroinen. Tilintarkastajat: Johanna Kallio (varalla Ville Friman), Mikko Luusalo (varalla Erja Korhonen). Toimihenkilöt: viralliset vittuilijat Burse Kotiranta, Henkka Suomalainen; www (fi) Juha Kupiainen; www (English & Turkish) Baris Boyvat;
saunatontut Thomas Sandvik, Janne K. Jokinen, Veera Ala-Keturi.
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simmäinen ulkomainen bändi Mökän järjestämässä tapahtumassa. Paikalle tuli vajaa kolmesataa maksanutta katsojaa, ja ei-maksaneita taisi olla kaikkinensa lähes sata, joten
paikalla oli hyvin porukkaa. Alhaisesta lipun hinnasta ja
huonosta onnesta johtui, että tapahtuma tuotti kuitenkin
hieman tappiota. Tapahtuma oli kuitenkin muutoin erittäin
onnistunut, ja porukka tuntui viihtyvän. Toinen toukokuussa järjestetty tapahtuma oli Kallion kierros 28.5. Olutta nautittiin todella raskaalla kädellä Kallion räkälöissä.
Kesällä Mökällä oli vahva edustus festareilla, näistä tärkeimpinä Sauna Open Air, Nummirock, Tuska Open Air
Metal Festival ja Wacken Open Air. Nummirockissa ja
Wackenissa Mökän leiri oli jälleen kerran entistä isompi.
Tuskassa Mökä oli töissä kuudetta kertaa peräkkäin. Mökäläiset toimivat roudareina ja alueen purkajina yhteensä
neljän päivän ajan. Yhdistys sai jälleen tehdystä työstä rahallisen korvauksen, joka oli yhdistyksen toiminnan perusta vuonna 2005. Mökä järjesti toisen kerran peräkkäin
bussikuljetuksen Wacken Open Airiin Saksaan. Reissun järjestelyistä vastasivat Henrik Kahanpää, Sampsa Jaatinen ja
Juha Karjalainen. Henrik Kahanpään edellisvuonna tekemä
valtava työ reissun eteen oli suureksi hyödyksi reissua toista kertaa järjestettäessä.

Mökä myös aloitti toiminnan uudella sektorilla ilmoittamalla salibandyjoukkueen Otaniemen salibandysarjaan.
Pärjääminen oli pitkälti maalivahti Ville Pietiläisen harteilla, joukkueen muut pelaajat kun eivät satunnaisia vahvistuksia ja jääkiekkotähti Jarkko ”Jaku” Avikaista lukuun
ottamatta olleet kovin vakavasti salibandya harrastaneet.
Tämä kausi oli kuitenkin mainio pohja tuleville kausille.
11.11. järjestettiin vuoden toinen video- ja bändi-ilta Smökissä. Bändeinä olivat vantaalainen Embreach ja helsinkiläinen Inferal. Molemmissa bändeissä vahva Mökä-edustus.
Porukkaa oli paikalla hyvin, ja bändit vetivät kelpo setit.
Loppuvuodesta oli tarkoitus järjestää toinen iso keikkatapahtuma Gloriassa, mutta tämä oli käytännön syistä pakko
siirtää vuoden 2006 puolelle. Joulukuussa oli vielä vuorossa Mökä-risteily. Mukaan mahtui kaksikymmentä Mökäaktiivia ja reissu sujui mainiosti sekoilun merkeissä.

Mökällä oli tuttuun tapaan rasti Otasuunnistuksessa ja
standi Kampusriehassa. Näillä oli tarkoitus saada uusia
opiskelijoita Mökään mukaan, ja uutta porukkaa kyllä tätä
kautta tulikin. 9.9. oli Bodom-ekskcursion vuoro. Reissu
sujui samaan tapaan kuin aiempinakin vuosina: juodun viinan ja kaljan määrä oli täysin järjetön, hevi soi kovalla volyymilla aggregaatin ja mankan ansiosta, ja murhapaikallakin käytiin taas. Yksi vuoden kohokohdista ehdottomasti.

Tammikuussa 2006 järjestetty Return of the Pagan Might
järjestettiin Mökän hallitusten 2005 ja 2006 ja HYRMYn
yhteistyönä, ja siitä tuli toistaiseksi kaikkien aikojen menestynein Mökä-ilta niin taloudellisesti kuin yleisömäärältään:
paikalla oli yli 400 maksanutta katsojaa.
Kokonaisuutena katsoen vuosi 2005 sujui hyvin. Mökän
jäsenmäärä oli vuoden lopussa noin kuusisataa. Uusia aktiivisia jäseniä ei kuitenkaan liiaksi tullut mukaan. Uusien
jäsenten mukaan saaminen toimintaan ja tapahtumien
järjestämiseen oli asia, joka oli puhuttanut jo muutaman
vuoden ja johon olisi kaivattu eniten parannusta. Tilanne
parani syksyllä 2005 kuitenkin enemmän kuin parina aiempana vuotena.
Kiitän koko vuoden 2005 hallitusta, josta erityisesti aktiivisesti toiminutta varapuheenjohtaja Juha Karjalaista.

2006
Juha Karjalainen
Otin puhisvuodelleni 2006 kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen oli rekrytoida uusia jäseniä aggressiivisemmin ja monipuolisemmin kuin aiemmin, koska tuoreita naamoja olisi
voinut näkyä tapahtumissa enemmänkin. Toinen tavoite oli
käyttää aiempina vuosina roudauksista yli jäänyttä rahaa
jäsenille hyödyllisesti ja näkyvästi. Lisäksi toiveena oli järjestää bändi-illat niin, että niissä kuultaisiin hevimusiikkia
monipuolisesti.
Vuoden alkajaisiksi tammikuuta piristettiin yhteistyössä sisarkerho HYRMYn kanssa Return of the Pagan Might -nimisen bändi-illan merkeissä. Esiintyjäkaartin muodostivat
Latviasta ponnistava Skyforger sekä kotoiset Moonsorrow,
Noumena ja Evilion. Aika hieno keikkailta oli tämä jälkikäteen miettien. Isoin kiitos tästä kuuluu edelliselle hallitukselle, jonka kanssa yhteistyössä ilta järjestettiin. Tapahtuma on kai yhä yleisömäärässä mitattuna Mökän kaikkien
aikojen suurin – maksaneita katsojia oli paikalla yli 400.
”Kulttuuriareena Glorian katto natisi liitoksissaan folk metalin pauhatessa täpötäydelle, hurmioituneelle salille”, olin
näemmä kirjoittanut vuonna 2008. Jättimenestysiltama
oli myös sikäli ensimmäinen laatuaan Mökän historiassa,
että se tuotti taloudellista voittoa, joka jaettiin Mökän ja
HYRMYn kesken tasapuolisesti. Ainoa miinus oli se, että
tuntematon kolmas osapuoli teki tarpeensa Skyforgerin
yösijana toimineen Domus Academican käytävälle eikä tämän episodin jälkeen ole ollut erityisen helppoa lähestyä

Dommaa tilankäyttötoiveiden kanssa. Illan yhteydessä osa
kerholaisista tutustui myös Skyforgerin manageriin Andy
Hopkinsiin, jolla ei ollut minkään valtakunnan aikomusta nukkua sekuntiakaan keikan jälkeisenä yönä. Viinaa
vedettiin Dommalla kaksin käsin läpi yön, minkä ansiosta Andyyn ollaan pidetty sittemminkin yhteyttä. Miestä
kuten myös bändin jäseniä on näkynyt Wacken- ja Metal
Camp -festareilla, ja toimipa Andy Riian-oppaanakin, kun
muutamat kerholaiset piipahtivat kyseisen kaupungin yössä alkukesästä 2008 matkallaan Kilkim Žaibu -festareille
Liettuaan.
Kuten monena vuonna aiemminkin, vuoden ensimmäinen
reissu kohdistui maaliskuun alussa lappeen Rantaan toisen
sisarkerhon, Pikametallimiesten, synttäreille. PMM täytti
Suomen vanhimpana hevikerhona tuolloin jo 12 vuotta.
Reissu oli kaksipäiväinen. Perjantaina otettiin lauantaita
varten vauhtia vastikään kaupunkiin avatun (ja melko pian
myös suljetun) Night Life Rock -ravitsemusliikkeen tiloissa. Esiintymislavalla määräsi Machine Men ja dj-kopissa
Tony Taleva. Perjantaina ei ollut vielä Pikametallimiesten
puolesta virallista ohjelmaa, mutta tilanne korjaantui lauantaina, kun ravintola Iltatähdessä soittivat Sole Convert,
Never End, Soul Havoc sekä Chaos Creation. Ohjelmaan
kuuluivat myös jo todelliseksi legendaksi muodostuneet
pitkät ja hartaat saunomissessiot ylioppilastalon kellarissa.
Paikalla oli perinteiseen malliin Mökä-edustuksen lisäkPolyteekkari kirjoitti Mökästä ja hevikulttuurista
metallinumerossaan 4/2006.

17–18.12. Mökä-risteily Tallinnaan

”Mihin me autoa tarvitaan?” Vanhan keikkaa järjestelemässä.
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si muidenkin hevikerhojen jäseniä ainakin HYRMYstä,
Turun TYRMYstä, Vaasan Jyrästä ja tietysti Pikametallimiehistä. Jälkeenpäin ajatellen Pikametallimiesten kekkerit ovat koonneet eri kerhoja yhteen tähän asti parhaiten
(tämä vuonna 2008, enkä ole ollut sittemmin järjestetyillä
heviristeilyillä mukana).

Juha Karjalainen
Aktiivisena lie 2003–2009 kiisseliä kiskoen, tapahtumia ja roudaushommia järjestellen sekä
ihmisiä tapahtumiin pakottaen.

Seuraava tapahtuma oli maaliskuinen bändi- ja videoilta
Smökissä. Genrepuristien kyseenalaistamaa What a Night
for a Death Metal Fight -nimeä kantaneessa tapahtumassa
esiintyivät pääkaupunkiseudun ylpeydet, suurella Mökävahvuudella porskuttaneet Surma ja Carnal Creation. Yleisöä houkuteltiin Smökkiin kaikin keinoin ja ensimmäistä
kertaa julistein. Väkeä olikin paikalla kohtalaisesti, ja todistettiinpa Smökissä ensimmäistä kertaa hyvän näköistä
pittitoimintaakin. Onnistuneen iltaman äänentoisto hoitui
tuttuun tapaan Toni ja Hannu-Pekka Poikosen PA-laitteilla.
Mökä-kevääseen mahtui vielä paljon toimintaa. Vapun
korvilla TKY järjesti ensimmäistä kertaa hieman Otasuunnistuksen kaltaisen Hullu Jussi -rastikierroksen, johon
Mökä luonnollisesti osallistui Gorsun luona pidetyn heavy metal -aiheisen tehtävän merkeissä. En tainnut päästä
paikalle, joten en muista tarkemmin, mitä haalarikansa pakotettiin tekemään. Toukokuun puolivälissä kerho vieraili
Helsingin Kallion räkälöissä Hell Raisin’ Beer Drinkin’ in
Kallio -baarikierroksen puitteissa. Olutta juotiin edellisen
vuoden malliin todella raskaalla kädellä – harvalla lienee
muistikuvia päätösbaari Night Lifestä. Viikkoa myöhemmin järjestettiin jo neljättä tai viidettä kertaa MC Mökä
Deströys Tallinn -reissu. Tallinnan Rockstar’s-klubilla
esiintyivät suomalaiset Heavy Metal Perse ja The Carnival,
joista ensin mainitulle Mökä oli kolme vuotta aiemmin järjestänyt yhtyeen ensimmäisen Helsingin-keikan, sekä virolainen Nitrous. Matkan ohjelmaan kuului keikkojen lisäksi

Paras biisi: John Lennon – Imagine
Miten harrastaa musiikkia: Nykyään rajoittuu kuuntelemiseen, entinen jatkuva festariramppauskin on vähentynyt.
Mistä muut muistavat: huuto-oksennuksesta, 10-vuotishistoriikista

terasseihin tutustumista sekä hostelliyöpyminen. Reissun
sankari oli ehdottomasti mm. passinsa hävittänyt ja laivaterminaalista yöpaikkaa etsinyt Jaku.
Kesällä Mökällä oli jälleen vahva edustus festareilla. Näistä
tärkeimpinä mainittakoon Sauna Open Air, Nummirock,
Tuska, Wacken, Pellavarock ja syksymmällä järjestetty
Jalometalli. Nummirockissa ja Wackenissa Mökän leiri
oli taas kerran edellisvuotta isompi, ja lähes kaikilla festivaaleilla heilui tänä vuonna ensimmäistä kertaa Mökän
arvokkuutta henkivä festarilippu, joka helpottaa vertaisten

löytämistä juhlien tuoksinasta oleellisesti. Tuskassa Mökä
oli töissä seitsemättä kertaa peräkkäin, ja roudauksesta
saatu talkookorvaus oli jälleen toimintamme taloudellinen
kulmakivi. Viikko Tuskan jälkeen mökäläiset suuntasivat
Suomenlinnaan piknikille.
Mökä järjesti jo kolmatta kertaa peräkkäin bussikuljetuksen Wacken Open Airiin Saksaan. Yhteistyötahojen kanssa
järjestetystä reissusta päävastuun otti Olli Rämö, joka hoiti
niin valmistelut kuin matkanjohtajan tehtävänsäkin todella ryhdikkäästi ja mallikkaasti. Järjestelyjen taustapiruna

Hallitus: puheenjohtaja Juha Karjalainen; sihteeri E-J Lämsä; rahastonhoitaja Minttu Hietamäki; varapuheenjohtaja Ville Friman; saatana (tiedottaja) Veera Ala-Keturi; hallituksen jäsenet Matti
Kotiniemi, Mika Helminen. Tilintarkastajat: Erja Korhonen (varalla Miika Järvenpää), Johanna Kallio (varalla Tomi Korpela). Toimihenkilöt: virallinen vittuilija Thomas Sandvik; historiatoimihenkilö Tomi Korpela; saunatontut Thomas Sandvik, Janne K. Jokinen, Paula Päivike, Kaisa Pohjonen, E-J Lämsä.
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hääräsi Thomas Sandvik. Sää suosi festareilla jatkuvasti, ja
kaikki kerta kaikkiaan meni nappiin. Tunnelma Molestor
Kuskin eli Möllin ohjastamassa bussissa nousi parhaimmillaan aivan käsittämättömiin sfääreihin, ja Mökä sai paljon
positiivista palautetta mukana olleilta ei-kerholaisilta sekä
hyvää(?) mainetta. Jälkeenpäin muisteltuna vuoden 2007
reissu oli – jos mahdollista – vielä järjettömämpää sekoilua,
eikä vuonna 2008:kaan takapakkia otettu.
Syksyllä hallitus panosti entistä voimakkaammin uusien
jäsenien rekrytoimiseen. Jo lukukauden alkua edeltävänä
viikonloppuna luukutettiin Andres Arjonan, Minttu Hietamäen ja Lemmy Salmian kanssa Iron Maidenin tuolloin
tuoretta A Matter of Life and Death -pitkäsoittoa kerhon
ghettoblasterista repeatilla Otaniemen kujilla. Iso osa fukseista oli kulmilla dokailemassa, ja syksyn ensimmäiset uudet jäsenet pakotettiin mukaan toimintaan.
Mökällä oli tuttuun tapaan rasti Otasuunnistuksessa ja
ständi Kampusriehassa. Lisäksi syyskuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa erityinen, huiman suosion saanut fuksisaunailta, jossa uusille jäsenille ja Kari Runoselle juotettiin
jo tavaksi muodostuneen viinin lisäksi olutta. Tarkoitus
oli olla vielä rehellisempi eli valmistaa kiljua, mutta oma
Tampereen-komennus esti aikeet. Tavoite saavutettiin eli
uusia jäseniä saatiin syksyn mittaan kymmeniä, joista ennenkuulumaton määrä myös lähti välittömästi aktiivisesti
toimintaan mukaan. Niin Mökä-paitoja kuin uutuutena
esiteltyjä hihamerkkejäkin myytiin erityisesti syksyllä runsain määrin.
Syyskuun muihin tapahtumiin kuului perinteinen Bodomjärven ekskursio. Reissu sujui samaan tapaan kuin aiempinakin vuosina. Juodun viinan ja kaljan määrä oli täysin
järjetön, hevi soi korvia huumaavalla volyymilla aggregaa-

tin ja mankan ansiosta, ja murhapaikallakin käytiin taas.
Syyskuussa käytiin parinkymmenen mökäläisen voimin
myös Etelä-Savossa Mikkeli Metal Madness -matkan muodossa. Ohjelmaan kuului Scooprock-jäähallifestivaalin lisäksi saunomista, uimista, grillausta ja – kuinka ollakaan
– kaljoittelua.
Lokakuussa järjestettiin vuoden toinen bändi- ja videoilta
Smökissä. Power metal -painotteisessa tapahtumassa esiintyivät kajaanilais-helsinkiläinen Gamma Ray -tribuuttibändi Guardians of Mankind ja pääkaupunkiseudun Crystal
Blaze. Porukkaa oli paikalla jälleen kohtalaisesti, ja bändit
vetivät kelpo setit. Marraskuussa järjestettiin vielä Total
Thrash Metal Holocaust -bänditapahtuma Gloriassa. Baltia-edustus jatkui kolmatta kertaa peräkkäin, kun virolainen Must Missa esiintyi yhdessä suomalaisten URNin,
Spirit Diseasen ja Hateformin kanssa. Pääaktiksi kaavailtu
Deathchain joutui valitettavasti sairaustapauksen vuoksi
perumaan esiintymisensä pari päivää ennen keikkaa, mutta
onneksi URN saatiin pikaisesti korvaajaksi. Yleisöä oli paikalla parisataa, mutta meininki oli silti kohdallaan bändien
esitysten ollessa mieleenpainuvia. Toisin kuin vuoden ensimmäinen Gloria-ilta, tapahtuma tuotti vaisun yleisömäärän vuoksi jonkin verran taloudellista tappiota.

saada moinen vihdoin. Erityisesti kesäaikaan Madhouse
kokoaa (toivottavasti edelleen?) kerholaisia hyvin yhteen
esimerkiksi grillailun merkeissä.
Täytyy sanoa aiempia vuosia toistaen, että vuosi 2006 sujui mielestäni erittäin hyvin. Tätä tekstiä koostaessa tajuaa,
että toimintaa oli mukavasti, ja joitain uusia kujeitakin
mukaan mahtui. Bänditapahtumissa soitti kuin soittikin
monien metallimusiikin alalajien edustajia: kevään folk- ja
death/black-iltoja täydensivät syksyn power- ja thrash-tapahtumat. Uusia, aktiivisia jäseniäkin saatiin uskoakseni
värvättyä aiempia vuosia enemmän, Vesa Isokauppila mieleenpainuvimpana tuttavuutena. ;) Mökän ry-statukseen
tähtäävä rekisteröitymisprosessi jatkui edelleen, ja maaliviiva saavutettiin loppuvuonna 2007. Kerho kunnostautui
myös urheilun saralla: salibandyjoukkueemme taisteli kauden 2006–2007 runkosarjan tappioitta.
Kiitän vielä koko vuoden 2006 hallitusta, erityisesti oman
toimensa ohella jälleen aktiivisesti asioita hoitaneita Veera Ala-Keturia sekä Minttu Hietamäkeä. Lisäksi kiitokset
Thomas Sandvikille sekä Olli Rämölle, joka nohevalla toiminnallaan teki Wacken-reissusta saumattomasti onnistuneen ja ikimuistoisen.

Mökä-vuosi 2006 huipentui syksyn lopussa, kun yhdistys
vuokrasi TKY:ltä kerhotilan Jämeräntaipaleelta. Rahoista
ei ilmeisesti ollut päästy tarpeeksi eroon, joten 666 euroa
miinus 4 pulloa Karjalaa Alepasta -vuosivuokrasumman
katsottiin olevan mahdollisuuksien rajoissa. Erinäiset jäsenet (kiitos Kemo, Minttu, Olli, varmaan unohdan jonkun)
lahjoittivat tilaan huonekaluja ja tarpeistoa. Kertsi otettiin
välittömästi aktiiviseen käyttöön kerhon päämajana sekä
kokoustelu- ja ajanviettopaikkana. Kerhotilan hankkimista oli pohdittu kerhon perustamisesta lähtien ja oli hienoa

25.11. Total Thrash Metal Holocaust, Gloria

8.12. Kerhotilan avajaiset
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2007
Salum
Abdul-Rahman

Salum Mikael
Ahmed AbdulRahman

MC Mökän puheenjohtajuuteni alkoi loistavasti: edellinen
puheenjohtaja rykäisi itsensä heti vuoden alussa Unkariin
karkuun mahdollisia velvollisuuksia (seli seli ;) – Toim.
huom.), mutta kiitos koko edellisen vuoden hallituksen
toiminnan, kerhon uutuuttaan kiiltelevä kertsi oli loistava
paikka potea krapulaa. Täysien Jaloviina-pullojen ja tyhjien
kalja-astioiden täyttämän kertsin käyttöönotto ja tutuksi
tekeminen jäsenistölle oli selkeä tavoite ja tuli suoritettua
viimeistään vappuviikolla. Kertsin sohvalta herääminen tuli
sen verran tutuksi, ettei wappuviikon jälkeen osannut nukkua omassa sängyssään. Wappubakkanaalien ja muun toiminnan jälkeen onkin lievä ihme, että välit JMT7:n asukkaisiin ja viereisiin vuokralaisyhdistyksiin saatiin pidettyä
niinkin hyvinä, että kertsi selvisi seuraavallekin vuodelle.
Tosin kertsin käytössä ilmeni ongelmiakin, kuten jatkuvasti
hupenevat Jaloviina-varastot sekä avaimien metsästäminen
aikaisempien vuosien hallituslaisilta. Kertsille saatiin myös
hankittua toimiva tietokone sekä videotykki, ja näin saatiin
otettua käyttöön edes osa roudauksista saaduista rahoista.

van tasoisten laulajien säestyksellä tavoiteltiin krapulatilaa
ja saatiin monien sellaisten teekkareiden huomio, jotka eivät aikaisemmin olleet Mökästä tietoisia tai kiinnostuneita.
Kaikin puolin positiivinen kokemus, joskaan en ole vieläkään varma, saimmeko korvaukseksi luvattuja puteleita
koskaan gravitaatiotirehtööriltä.

röityä. Tätä tuskin kukaan aktiivi hallituksen ulkopuolella huomasi, ja ilokseni voin todeta, että sen seuraamukset
eivät muuttaneet Mökän toimintaa mitenkään jäykkäniskaisempaan suuntaan. Jälkeenpäin voisi todeta, että PRH:n
kanssa toimiminen lienee helppoa, jos sen osaa. Itsehän en
osannut, mutta ainakin jotain taisin oppia.

Kevään hämmentävin tapahtuma saattoi olla Mökän osallistuminen Gravitaation ohjelman järjestämiseen. Ylioppilaskunnan järjestämien karaokelaitteiden ja levyjen avulla
pieni Mökän aktiiviporukka juonsi Gravitaatiossa hevikaraokea. Vammaisten juontojen, hyvien biisien ja vaihtele-

Juhiksen katoamistempun jälkeen ilmestyi keväällä bumerangina PRH:lta kerhon rekisteröitymishakemus sekä lyhyt
mutta vaikeaselkoinen kirje. Niitä tuli melkein puoli vuotta
ihmeteltyä, kunnes Juhiksen palattua saatiin selville, mikä
oli ongelmana. Näin kerho vihdoin syksyllä saatiin rekiste-

Kevään ja syksyn bändi-illat menivät mukavasti, tosin
Smökin siivoaminen keikan jälkeen on aina aika turhauttavaa hommaa. Varsinkin kevään rässi-iltamat olivat iloiset
Bloodriden ja Kaunan tykittäessä lavalla. Syksyn bändi-ilta jäi järjestelypuolelta hiukan HYRMYn kanssa yhdessä
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järjestetyn Autumn Night, Goat Night -keikan jalkoihin,
mutta muuten bändi-illasta jäi mieleen ainakin ensimmäinen Smökissä nähty circle pit. Euthanasian ja Regressionin
pojat edustivat. Vanhan keikalla esiintyivät Manatark, Armour ja Impaled Nazarene, joista viimeiseksi mainittu oli
juuri julkaissut uuden levyn. Rahan tuloa ei voinut estää,
mutta valitettavasti Vanhan Ylioppilastalon upeat puitteet
eivät ole akustisesti niitä kaikkein antoisampia tiloja: soundit paranivat vasta Impaled Nazarenen vedettyä tarpeeksi
porukkaa pois baarista salin puolelle. Kiitokset varsinkin
Mintulle, Holmille ja Thomakselle.

Puhis 2007, hang around 2004–

Paras biisi: Amorphis – Black Winter Day
Miten harrastaa musiikkia: Keikat, festarit, hevibaarien tukeminen, levyhyllyn täyttäminen,
soittanut ilmabassoa bändissä. Helppoja naisia ja ilmaista viinaa.
Mistä muut muistavat: Aika paljon tullut kuittia siitä, kun vastasiin alkometriin ”haloo?” joskus
Bodomilla.

Hallitus: puheenjohtaja Salum Abdul-Rahman; sihteeri E-J Lämsä; rahastonhoitaja Minttu Hietamäki; varapuheenjohtaja Vesa Isokauppila; hallituksen jäsenet
Markus Ervasto, Kari Runonen, Kimmo Sääskilahti, Juha Holm. Tilintarkastajat: Erja Korpela (varalla Juha Karjalainen), Markku Suokko (varalla Thomas
Sandvik). Toimihenkilöt: viralliset vittuilijat Juha Karjalainen, Riku Lehto; saunatonttu (Otaniemi) Kimmo Sääskilahti; saunatontut (Heinävaara) Thomas
Sandvik, Vesa Erähalme; kerhohuonemöröt Juha Holm, Otto Trygg, Pauli Koski; saatana (tiedottaja) Otto Trygg; Tuskan ruhtinas Juha Karjalainen. Toimikunta
varjohallitus: Juha Torkkel, Matti Kotiniemi, Sampsa Jaatinen, Tomi Korpela, Veera Ala-keturi. Muut: jammailu-, mummo- ja hevosvastaava Vesa Isokauppila.
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Syksyltä mieleen jäi myös kerhoyhteistyö eli hyökkäys
HYRMYn kanssa HY:n Iidan saunan uima-altaaseen sekä
yhteiset saunomissessiot. HYRMYläisiä näkyi myös muissa Mökän tapahtumissa, kuten baarikierroksilla. Yhteistyö
jatkuu tulevaisuudessakin, ja myös Helsingin ulkopuolisiin
akateemisiin hevimusiikkiyhdistyksiin yritettiin ylläpitää
suhteita. Tosin kontakti jäi pitkälti sähköpostin tasolle.
Kesäisestä festarikiertueesta Mökä edusti ainakin Sauna
Open Airissa, Tuskassa roudaamalla, Nummessa, Pellavassa, Jalometallissa, Metal Campissa ja Wackenissa. Itse
olin vastuussa Wacken-reissun järjestelyistä, mutta matkanjohtajan ja yleisen ihmisten kanssa toimeen tulemisen jätin
Vesa Erähalmeelle, joka teologina on toiminut varsin hyvänä vahvistuksena Mökän toiminnassa muutaman vuoden.
Wacken-reissusta muistiin jäävät ainakin eräiden tohtorismiesten miekkailu bussin katolla ilman housuja Trelleborgin satamassa, Full Metal Fag, joka meni yli saksalaisten
poliisien huumorintajusta, ja Jyväskylästä tulleet Aurinkorasvapojat, joiden ansiosta harva leiriimme eksynyt saksalainen pystyi poistumaan leiristämme ilman nokosia.

15–16.2. Ensimmäinen Finnish Metal Expo
-roudaus
lokakuu Metal Club Mökä ry
27.10. Autumn Night, Goat Night, Vanha

2008 Vesa Isokauppila
Oma toimintani Mökässä alkoi vuonna 2006, ajauduttuani erinäisten sekoiluiden kautta Tampereella paperi-insinööriksi valmistumiseni jälkeen jatkamaan opiskelujani
TKK:lla. Jo alusta saakka oli selvää, että jo oman viihtyvyyteni ja myös oman alani ulkopuolisiin ihmisiin tutustumisen varmistamiseksi Mökään liittyminen tulisi olemaan
ensimmäinen tekoni kyseisessä oppilaitoksessa. Tähän päätelmään siis päädyin, vaikka en ollut edes ehtinyt aiemmin
tutustua kehenkään Mökäläiseen – tai ehkä pitäisi sanoa,
että juuri sen takia, heh.
Taipaleeni yhdistyksessä alkoi melko vauhdikkaasti huomattuani oitis sen pitävän sisällään loistavia ihmisiä, hyvää
(ainakin useimmiten) musiikkia ja vieläpä yllättävän hyvät
resurssit toiminnalle. Niinpä sitten hainkin heti ensimmäisenä vuonna suurin toivein hallitukseen, ja koska jäsenistöstä löytyi ilmeisesti kylliksi alkoholistivammaisia, minut
myös valittiin. Vuosi ja kaikki nämä lutuiset ihmiset olivat
itselleni melkoinen nautinto, joten mukavahan se oli siitä
sitten puhiksena jatkaa. Luottamustakin ilmeisesti piisasi
vielä tässä vaiheessa. Tiedossa oli kyllä, että 10 vuotta täyttävälle Mökälle täytyisi koettaa järjestää myös tasavuoden
kunniaksi kunnolla toimintaa.
Pääosin omalle osalle jäi onneksi kuitenkin melko valmiiseen pöytään saapuminen. Metal Club Mökä oli jo menneiden vuosien aikana ehtinyt loistavien ja aktiivisten ihmisten ansiosta ehtinyt kehittyä ja kasvaa varsin hyvinvoivaksi
järjestöksi. Pohtiessani omaa ja tämän vuoden hallituksen
toimintaa päälinjaksi muodostui jo saavutettujen asemien
pitäminen: niin isoja kuin pieniäkin keikkoja järjestettäisiin

2008»
18.4. Blaze Bayley + support, Vanha
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kaksi, Wackeniin ja muille festivaaleille mentäisiin, kertsin
ja yhdistyksen toimintaa kehitettäisiin jo aiemmin kaavailtuihin suuntiin sekä tietysti toiminnan perusulottavuutta, jäsenten yhteen saattamista esimerkiksi saunailtojen
avulla, jatkettaisiin entiseen malliin. Spesiaalitoiminnaksi
tälle juhlavuodelle tavoitteeksi asetin tämän historiikin ja
MC Mökän jäseniä sisältävien pikkubändien kappaleista
koostuvan tupla-cd:n julkaisemisen. Historiikin suhteen
hommat lopulta menivät kuitenkin puihin, mutta suuret
kiitokset kaikille nyt mukana olijoille ja etenkin niille, jotka jo ensimmäisellä yrittämällä tähän aikaansa panostivat.
Cd-projekti kuitenkin toteutui, ja taputtelin itseäni selkään
tajuttuani, että tämä aktivoi monta Mökän bändiä viimein
nauhoittamaan studioversiot ralleistaan.
Tänä(kin) vuonna oli kuitenkin tarkoitus nostaa Mökän
statusta etenkin Otaniemessä, jotta mahdollisimman moni
TKK:lainen saisi ruusuisen kuvan toiminnastamme. Sivussa järjestettiin myös paljon keikkoja, erillinen vuosijuhla ja
uusia paitojakin alettiin järjestää. Rahallisesti tänä vuonna
oli tarkoitus ottaa pahemmin turpaan kuin Jeesus pääsiäisenä, tässä kuitenkaan ihan täysin onnistumatta.
Vuosi 2008 lähti käyntiin aika totutuissa merkeissä, ainoastaan aktiivisempana kuin aiemmin. Kovasti saunottiin,
kuunneltiin heviä ja touhuttiin muuta kehittävää. Smökissä
soitteli keväällä The Zombi Kurahuoran tukemana, ei herranjumala mitä meininkiä aivan Otaniemen sydämessä!
Rahoitusvajetta uhmattiin roudaamalla FME:ssä, joten iso
keikka runnottiin taas keväällekin, yhteistyössä Hyrmyn,
Thomas Sandvikin ja Timo Laukkasen kanssa. Tällä kertaa

1.11. Kymmenvuotiskeikka Gloriassa

Vesa Isokauppila

Mokaillut hommat ja vetänyt yhdistyksen katuojaan puhiksena ja varapuhiksena toimiessaan.
Paras biisi: Kuka vitun idiootti nämä kysymykset on keksinyt? Mistä tuollaisen nyt voi lonkalta
repiä... Sanotaan Iron Maidenin Hallowed be thy name (Moskova-live, A Real Dead One), Morbid
Angelin Where the Slime Live, Mercyful Faten Into the the Coven...tai joku tuhansista mustista
hevoisista päivästä, tilanteesta ja fiiliksestä riippuen.
Miten harrastaa musiikkia: Soittelen itse ei-ammattimaisesti bassoa ja kitaraa, bändeissä
kädettömänä tosin vain bassoa. Tällä hetkellä ns. pääbändinä ja lempilapsena Caught in the
Between, lisäksi sitten joitain vielä vapaampia jammailuprojekteja. Lisäksi kaikkea musiikkiin
liittyvää kokemusta keikkajärjestämisestä yleiseen pätemisen tarpeeseen jalostaa nykyisin juuri
loistavien kavereiden kanssa pystyyn laitettu levy-yhtiö/tapahtumajärjestäjä/keikkamyynti/
ohjelmatoimisto yms. hevimusiikkiin keskittyvä yritys, Disentertainment Oy. Rokkaamme kuin
hirvi, tukekaa.
Mistä muut muistavat: Tuskin mistään. Yleensä kun Mökä-tapahtumassa joku huutaa ”Vesa”,
saa kaimani Erähalme pisteen.

laitettiin hommat isolleen. Pääesiintyjänä Vanhalla (ja päivää myöhemmin Tampereella) hääri itse Blaze Bayley, entinen Iron Maiden -solisti. Lämmittelybändeiksi osuivat Mökä-yhteyksiä omaava Heavy Metal Perse ja nouseva lupaus
Armour. Mökästä puhuttaessa nyt oltiin käsittämättömän
kunnianhimoisia. Kaikki meni kuitenkin lopulta paremmin
kuin hyvin, ja keikat olivat aivan järkyttävän kovia!
Otaniemessä Mökää edustettiin TKY:n piirissäkin, niin Dipolissa pitämässä hevikaraåkea kuin esim. Hullu Jussi -ras-

Eurooppaa ilman kuolonuhreja ei ole mikään pikkuhomma, joten iso käsi jälleen Holmille ja myös Thomakselle,
joka hääri apuna.
Tuska-roudaus oli kasvanut entisestään, muun festivaalin
sivussa. Bändikattaus vuodelle 2008 olikin Suomen mittakaavassa aivan älytön, ja omasta mielestäni kyseessä on
yhä esiintyjiltään paras Tuska-vuosi. Mökäläiset häärivät
luonnollisesti edustamassa niin töissä kuin yleisössäkin.
Syksyn 2008 Mökä-ohjelma jatkui yhä erittäin aktiivisena.
Homma starttasi Otaniemi Summer Breeze -tapahtumalla,
loivan laskun festarikauden päättymiselle tarjoten. Caught
in the Between ja Regression esiintyivät kertsin pihassa. Tämän jälkeen seurasivat mm. perinteinen Kallion baarikierros ja Bodom-reissu sekä fuksisauna. Smökissä soittelivat
syksyllä mökäläisten miehittämät Frozen Semen ja Cause
of Death. Suhteita Hyrmyyn syvennettiin kutsumalla tällä kertaa yliopiston edustajat saunomaan Rantsuun lokakuussa, ja melkoisen hauskaa muistaakseni olikin.

tin järkkäyksellä. Aika ahdistavia nämä haalaritapahtumat
kuitenkin itselleni olivat. Keväisen baarikierroksen aiheena
olivat tänä vuonna eläinbaarit, joiden ympärille kasattua
Töölönlahden rallia hallitusjamppa ja tuleva puhis Pyry
Peitso luotsasi karhun kämmenin ja sydämin.

Syksyllä vietettiin 10 vuoden kunniaksi taas isompaa
keikkatapahtumaa. Keikka, jossa sai myös julkistuksensa
yleisölle ilmaiseksi jaettu ”10 vuotta kulttuurin varjossa”
-tupla-cd, pidettiin 1.11.2008 Gloriassa. Illassa esiintyivät
Portrait (Swe), Evince (USA/Fin), Violencer ja Cast Iron.
Lisäksi illassa sai julkistuksensa ja ensiesityksensä Kimmo
Kuusniemen ohjaama Promised Land of Heavy Metal -dokumenttielokuva, joka pureutui suomihevin syntyyn, kehitykseen ja nykytilaan!

Kesään kuului Saksaa, Kauhajokea, Selviytyjiä ja muita festareita. Wackeniin mentiin toilailemaan jälleen kerran menestyksellä Reiseführer Juha Holmin paimentaessa katrastaan tuliruoskalla. 50 hevarin luotsaaminen pitkin ja poikin

Pakko silti erikseen mainita, että kukaan ei sitten saatana
enää ikinä lennä Lufthansalla. Hollantilaisen Gorefestin
kanssa oli jo diili pitkien neuvottelujen jälkeen väännettynä, mutta Lufthansan paskiaiset urpoilivat lentojen tilauk-

Hallitus: puheenjohtaja Vesa Isokauppila; sihteeri Juhani Heinonen; rahastonhoitaja Minttu Hietamäki; varapuheenjohtaja Juha Holm; saatana (tiedottaja) Otto Trygg; muut hallituksen jäsenet
Pyry Peitso, Heidi Huuhtanen, Jori Rintahaka. Tilintarkastajat: Salum Abdul-Rahman (varalla Saana Kumpula), Jarkko Avikainen (varalla Patrick Jensen). Toimihenkilöt: viralliset vittuilijat
Juha Karjalainen, Thomas Sandvik; saunatontut Kimmo Sääskilahti, Thomas Sandvik, Vesa Erähalme; kertsimöröt Kimmo Sääskilahti, Kimmo Puputti, Pauli Koski; tuskan ruhtinas Juha Karjalainen; ATK-mörkö E-J Lämsä; jammailu-, mummo- ja hevosvastaava Vesa Isokauppila.
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sia koskevien sääntöjensä kanssa. Sillä välin, kun saatiin
bookingin kanssa homman hoito sovittua, niin lentojen
hinnat melkein kaksinkertaistuivat. Pitäkööt tunkkinsa.
Henkilökohtaisesti Gorefestin peruuntuminen, vaikkei sitä
sentään julkistaa ehdittykään, jäi kaihertamaan kovasti,
koska bändihän hajosi uudestaan myöhemmin ja he jäivät itselläni ikuisiksi ajoiksi livenä näkemättä. Muitakin
ongelmia oli seuraavaksi pääesiintyjäksi kaavaillun Sarcofaguksen paluukeikan vielä tässä vaiheessa peruuntuessa
(Kimmo Kuusniemi esitti kuitenkin Astral Flyer -kappaleen
Portraitin kanssa) ja myös Cause for Effectin peruttua viime tipassa sairastumisen vuoksi. Seuraavan vuoden hallitus kuitenkin paikkasi hienosti ottamalla CfE:n soittamaan
2009 Smökkiin pääsiäiskeikalle.
10-vuotistaival sai huipennuksensa Helsingissä Möykän
saunalla järjestettyyn vuosijuhlaan, johon saapui erittäin
kiitettävä määrä yhdistyksessä merkittävässä asemassa
olleita henkilöitä. Bileet vietettiin rattoisasti, ja järjestelyt
toimivat kuin unelma. Herkkyyteen taipuvana sydäntä
lämmitti.
Vuosi lopeteltiin normaaliin tyyliin hienoihin pikkujoulusaunomisiin ja uuden hallituksen valintaan. Uutta Mökäverta saatiin aika kivasti mukaan. Haluaisin ajatella, että
oma vuoteni ja sen verrattain monipuolinen ja laaja toiminta edesauttoivat osaltaan uusien jäsenten mukaantuloa. Itse
jäin vielä kevyesti taustalle puuhastelemaan, mutta käytännössä vuoden 2009 jälkeen vetäydyin aktiivisemmasta
Mökä-toiminnasta. On silti hienoa todeta, että kuten etukäteen kuvittelinkin, on mukana tullut pysyttyä vielä jossain määrin valmistumiseni jälkeen ns. aktiivina. Yhdistys
toki on nuorentunut (tai pikemminkin itse verraten muihin
vanhentunut), mutta on meidän wanhempien ilahduttavaa
käydä vieläkin toisinaan tapahtumissa ja tavata niin uut-

21.11. Kymmenvuotissauna

ta kuin vanhempaakin polvea. 15-vuotisfestareista odotan
kyllä aika sadistista toimintaa.
Vuodesta 2008 jäi siis itselleni erittäin positiiviset muistot,
niin henkilökohtaisella tasolla kuin Mökän toiminnankin
suhteen. Muu hallitus sekä vanhemmista jäsenistä mm.
Juha Karjalainen, Thomas Sandvik ja E-J Lämsä olivat arvokas apu. Paljon merkittäviä ja kestäviä ystävyyssuhteita
ehti itselleni aktiivisina Mökä-vuosinani syntyä. Vaikkapa Thomas, Juhis, Minttu, Holm, E-J, kaimapoika ja Ode
mainiten, mutta muitakaan väheksymättä. Elämäni ilman
Metal Club Mökää olisi varmasti ollut merkittävästi köyhempi kuin se oli ja yhä on. Tämän tekstin päivittäminen

(alkujaan kirjoitin tämän toki jo 2008 kesällä) onkin ollut
melkoinen aikamatkustus ja aiheuttanut monta vinoa hymyä ja röhönaurua.
Loppuun haluan siis vielä kiittää kaikkia teitä, jotka olette
edesauttaneet Metal Club Mökän olemassaoloa ja tämän
historiikin syntymistä. Tämä ei siis koske pelkästään tähän
kirjoittaneita tahoja, vaan myös jokaista teistä höpönassuista, jotka olette Tuska-panoksellanne tai vaikkapa ihan
pelkällä tavallisella jäsenyydellänne olleet mukana toiminnassa. Teidän ansiostanne Metal Club Mökä on ollut jos ei
nyt TKK:n suurin tai kaunein niin ainakin paras ja eniten
jäseniään yhdistävä toimija. Kiitos!

2009 Markus Karppinen
Vaikka opintoni alkoivatkin vasta 2007 tammikuussa, aloin
pyöriä Mökä-piireissä jo syksyllä 06, kun kävin intin lomilla saunomassa mökäläisten kanssa. Saunaillat, älyllinen,
samanhenkinen seura ja Juhis the Puhiksen lämmin asenne
ja tervetulotoivotukset olivat omiaan sille, että tiesin alusta
lähtien, että Mökä olisi ns. Mun Juttu. Kuten niin monen
muunkin aktiivimökäläisen, MC Mökä pelasti minut killalta, mistä olen ikuisesti kiitollinen :D Näin ollen kun minua lähestyttiin puheenjohtajuudesta, en miettinyt kauan,
vaikken ollutkaan ollut hallituksessa ennen ja tiesin olevani
kaukana ensimmäisestä valinnasta puhiksen pallille.

2009»
10.4. Long Day Suffering, Smökki
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Itse hyppäsin suoraan syvään päähän puheenjohtajan
pestilläni, ja järjestötoimintaan tottumattomana kestikin
aikansa päästä tilanteen tasalle. Tässä kuitenkin auttoivat viime vuoden puheenjohtajan Vesan ei aina niin hellä
opastus sekä kesto-ATK-mörön E-J:n asiantuntemus, muita avuliaita vanhuksia unohtamatta. Hallitus oli pienempi
kuin aikaisempina vuosina ja suurelta osin koostui tuoreesta verestä. Tämä loi omat haasteensa, joita lisäsi se, että
kerho oli murrosvaiheessa, kun suuri osa vanhoista kantapilareista siirtyi taka-alalle ja kerhon tulevaisuus jäi uusien
ihmisten harteille.

21–22.11. Akateeminen Heviristeily I
12.12. Winter Torment, Gloria

Vuoden 2009 teemana oli perinteisesti saunailtoihin panostaminen, mikä ilmeni uutena käytäntönä tarjota tapahtumissa niin lounassalaattia kuin tortilloja ilmaiseksi jäsenille. Tämä siis jo totutun ja hyväksi havaitun viinitarjoilun
ohella. Kyseinen uudistus upposi jäsenistöön loistavasti,
ja useat saunalle eksyneet uudet tyypit jäivätkin vakiokasvoiksi. Tätä käytäntöä on jatkettu tähän päivään asti, tosin
hieman humoristisesti viineistä on suurissa määrin luovuttu, eli Brütal Death Club Mökä syöttää jäsenille maukasta
pupunruokaa ja jättää päihtymisen omalle vastuulle.

Markus Karppinen
Puhis 2009–2010

Paras biisi: Shpongle – Divine Moments of Truth
Miten harrastaa musiikkia: yhdistelen elektronisempaa ja metallisempaa ulosantia yhden
miehen projektissa Normalcy

Toinen vuoden 2009 pääpainopisteistä oli huomattavissa
määrin lisätty yhteistoiminta HYRMYn kanssa. Tehtiin
periaatepäätös tehdä kaikista MC Mökän tapahtumista avoimia myös HYRMYn jäsenille ja tehostaa myös
heidän jäsenlistallaan tapahtuvaa mainostusta tulevista
tapahtumista. Tästä seurasikin hyrmyläisten järjestämiä
yhteislähtöjä saunailtoihin ja uusia naamoja tapahtumiin.
Yhteistyöskentely kulminoitui loppuvuodesta järjestettyyn
yhteiseen keikkaan, jolla pahennusta aiheuttivat co-headlinenneet Metsatöll ja Eternal Tears of Sorrow sekä vahvistuksena toimineet Caught in the Between sekä Euthanasia.
Vuosi 2009 lähti käyntiin totutuissa merkeissä, eli saunomista, hevimusiikkia ja sosialis(tis)ointia. Kevääseen
mahtui kuitenkin kovin Smökki-keikka koskaan, lauteilla
ArchiTorture, Lithuria ja Cause for Effect, mutta ei siinä
kaikki! Jatkoilla Rantsulla bileitä jatkoivat Devenial Verdict, Standard Coil Company ja Regression. Tiukka kokonaisuus siis, eikä se jäänyt innostuneilta jäseniltä huomaamatta. Koska tästä ei voinut enää parantaa, niin kevään iso
keikka todettiin turhaksi ja sen sijaan panostettiin syksyyn.
Kevään pitkän odotuksen jälkeen vuorossa olivat festarit

Mistä muut muistavat: Vuosien varrella melkoisesta aktiivisuudesta. Harvassa on 2006-13
välillä missaamani saunaillat tai keikat, ja olenpa osallistunut jokaiselle järjestetylle Academic
Heavy Cruisellekin kaiken festaroinnin ja hullujussittelun lisäksi.

funkbändi Disquiet Animus (joka sittemmin on vaihtanut
nimensä Niavkaksi).
Syksyn isolla keikalla tosiaan oli YYA-henkeä ilmassa
HYRMYn jakaessa työvoimavastuun Mökän kanssa. Allekirjoittanut toimi illan dj:nä, stage managerina ja stage
handina sekä tietty roudarina ja yleisenä monitoimiukkelina. Ilta oli onnistunut järjestelyiden puolesta. Valitettavasti
samaan aikaa järjestetyt kaksi isoa keikkaa vetivät väkeä
pois, mikä selittää tuloksen negatiivisen etumerkin.
Erityisen lisämaininnan ansaitsee Academic Heavy Cruise,
joka järjestettiin yhteistyössä muiden akateemisten heviseurojen kanssa. Lainehilla oli pitkätukkia, ja tunnelma pysyi
korkealla niin Mamban aikana pitissä kuin aamun karaokesessioissa.
Entisien vuosien tapaan kerhon tulonlähteenä toimivat
roudaushommat Finnish Metal Eventsin alaisuudessa. Helmikuussa työskenneltiin Finnish Metal Expossa Kaapelitehtaalla ja kesällä taas tuttuun tapaan Tuska Open Air
-festareilla.

niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Flag of Hate heilui
monella festarilla, Nummirock, Tuska ja Jalometalli muutamina esimerkkeinä. Bussimatka Wacken-festivaaleille
järjestettiin elokuun alussa. Saksaan päästiin toilailemaan
jälleen kerran menestyksellä Reiseführer Jussi Junikan paimentaessa katrastaan tuliruoskalla. Jälleen 50 hevaria lähti
matkaan ja saman verran myös palasi, eli great success!
Varaslähdön syksyyn otti legendaarinen jokavuotinen
Bodomin ekskursio, jolla vietettiin usea pimeä ja hyinen

hetki tuon myyttisen järven rannalla. Syksy starttasi kunnolla toisella peräkkäisellä kertsin edustalla järjestetyllä
Otaniemi Summer Freeze -festivaalilla, esiintyjinä viimevuotisten Caught in the Betweenin ja Regressionin lisäksi
allekirjoittaneen luotsaama Cause of Death. Tapahtuma oli
nimensä veroinen, sillä ulkona oli vähintäänkin hyinen sää
ja soittimien kielet meinasivat ruostua soitettaessa. Saunoja
järjestettiin totuttuun malliin. Marraskuun Smökki-keikan
ottivat haltuun saunalta lauteille nostettu Devenial Verdict,
groovaava Mantequilla ja sanoin kuvaamaton hardcore-

Hallitus: puheenjohtaja Markus Karppinen; sihteeri ja saatana (tiedottaja) Juhani Heinonen; rahastonhoitaja Matti Kotiniemi; varapuheenjohtaja Pyry Peitso; muut hallituksen jäsenet Juho
Lappalainen, Samuli Hynönen. Tilintarkastajat: Jokke Ryynänen (varalla Vesa Isokauppila), Minttu Hietamäki (varalla Juha Holm). Toimihenkilöt: viralliset vittuilijat Juha Karjalainen, Vesa
Isokauppila; saunatontut Otto Trygg, Thomas Sandvik; kertsimöröt Vesa Isokauppila, Otto Trygg, Juha Holm; Tuskan ruhtinas Juha Karjalainen; Tuskan ruhtinaan oppipoika Samuli Hynönen;
ATK-mörkö E-J Lämsä; vammailu-, mummo- ja hevosvastaava Thomas Sandvik; Wacken Reisef Führer Jussi Junikka; ulkoministeri Salum Abdul-Rahman; sählyvastaava Michele Lindroos.
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Kokonaisuutena vuosi 2009 oli menestys, tapahtumat
kehittyivät ja uusia tuttavuuksia solmittiin. Lisäksi onnistuimme siinä, missä edellinen hallitus epäonnistui, eli
teimme roimasti tappiota ja jätimme seuraavalle vuodelle
vähemmän pelivaraa. Kalkkiviivoilla ennen hallitusvaaleja
saatiin aikaan kunnon vastakkainasettelu minun ja Keelen
välille. Sen ansiosta pitkästä aikaan jäsenet saivat jopa valita puheenjohtajansa. Ensimmäistä kertaa kerhon historiassa sama puheenjohtaja jatkoi toisen peräkkäisen kauden
verran.

2010»

8.5. Thräsh Dömination, Dante’s Highlight
4.11. Akateeminen Heviristeily II

2010 Markus Karppinen
Olin hyvin vähällä jättäytyä pois hallituksesta yhden vuoden jälkeen. Tämä alati lisääntyvien koulukiireiden ja stressin mutta myös ankarasti suorituskykyä syöneen pitkäaikaisen masennukseni takia. Jälkimmäinen jätti jälkensä
molempiin puheenjohtajakausiini hetkellisinä pahoina työtehtävieni laiminlyönteinä. Onneksi yhteistyössä lopun hallituksen kanssa saimme asiat pyörimään niin, että jäsenistölle ei jäänyt valittamisen aihetta, vaikka välit hallituksen
sisällä välillä pääsivätkin kiristymään.
Hallitus oli isompi kuin edeltävänä vuonna (sis. fuksit Juho
Nenonen ja Panu öö-mikä-sen-nimi-nyt-olikaan-taas), mutta valitettavasti joidenkin jäsenten aktiivisuuden vähyyden
takia hallituksen aktiivisten jäsenten määrä säilyi ennallaan.
Edellisenä vuonna lisättiin yhteistyötä HYRMYn kanssa,
tänä vuonna vuorossa olivat Aalto-yliopiston muut haarat.
Kauppakorkeakoulu sai ottaa kampusriehaansa vastaan
Mökä-partion, joka aiheutti melua ja pahennusta, muttei
valitettavasti saanut yhtään jäsentä rekrytoitua, vaikka
kiinnostuneita olikin. Arabiaankin olisi lähtenyt partio,
mutta tällä kertaa ei ollut tarpeeksi miesvahvuutta hoitaa
tätä aluevaltausta.
Vuosi 2010 lähti käyntiin totutuissa merkeissä: saunomista
ja hevimättöä. Kevään Smökki-keikalla Abyss Ascended,
(Psychoparalysis) ja Ekstensio piiskasivat lauteita. Rantsujatkoilla nähtiin edellisen vuoden innoittamana jälleen bändejä: Regression ja Devenial Verdict, joka soitti kolmatta

kertaa putkeen Mökän tapahtumassa. Rantsubileet saivat
kehuja jälleen jäsenistöltä.
Kevään Iso Keikka oli ikimuistoinen tapahtuma. Dante’s
Highlightissa rankaisivat ArchiTorture, Winterwolf ja Saksasta lennätetty teutonirässin uranuurtaja Holy Moses. Samaan aikaan valitettavasti järjestettiin useita muitakin metallitapahtumia, mikä söi pahasti osallistujia. Kun keikkaa
oli suunniteltu, kyseisiä tapahtumia ei vielä ollut julkistettu,
joten lopputuloksena jäimme pahasti pakkaselle keikasta ja
bändit soittivat hurmioituneelle, mutta puolityhjälle tapahtumapaikalle. Keikka sai paljon kiitosta niin soittajilta kuin
katsojiltakin, mutta taloudelliset riskit ja keikkajärjestäjien
lisääntynyt määrä pääkaupunkiseudulla johtivat päätök-

Suihkussa paskantaminen on parasta, mitä voi tehdä housut jalassa.
Mikko Parviainen hallituksen kokouksessa 20.9.2012. Kirjattiin jopa
pöytäkirjaan kohtaan 5, ilmoitusasiat.
historiikkiin kirjannut Juho Nenonen

Hallitus: puheenjohtaja Markus Karppinen; sihteeri Juho Nenonen; rahastonhoitaja Jokke Ryynänen; varapuheenjohtaja Samuli Hynönen; muut hallituksen jäsenet Juho Lappalainen, Jonna Eskelinen, Panu Rautio, Michele Lindroos. Tilintarkastajat: Matti Kotiniemi (varalla Juha Holm), Minttu Hietamäki (varalla Ville Friman). Toimihenkilöt: virallinen vittuilija
Vesa Isokauppila; saunatontut Juhani Heinonen, Niko Lagus; kertsimöröt Vesa Isokauppila, Otto Trygg, Juha Holm, Ju101

seen lopettaa isojen keikkojen järjestäminen. Nähdäkseni
tämä on kuitenkin vain vahvistanut Mökän elävän musiikin traditiota, sillä näin enemmän rahaa ja voimavaroja on
jäänyt Otaniemen rajojen sisällä järjestettyihin kivenkoviin
keikkoihin.
Keväällä oli myös Hullu Jussin Otaniemi-suunnistus, jossa
Mökän rastilla naiset pääsivät örisemään ja miehet laulamaan falsetissa. Ennen kuin kesä ehti kunnolla alkaa, ostettiin Mökälle oma kaasugrilli, jota käytettiinkin ahkerasti
kesän ja syksyn grillauksissa ja josta on ollut isosti iloa tulevinakin vuosina.

Toinen vuotuinen Academic Heavy Cruise, joka järjestettiin
yhteistyössä muiden akateemisten heviseurojen kanssa, kasvoi tapahtumana. Tällä kertaa järjestimme risteilylle omia
bändejä: Blind Stare ja Teräsbetoni soittivat menomatkalla,
ja paluumatkalla (Psychoparalysis) soitti coversetin eri legendaarisia death metal -biisejä.
Entisien vuosien tapaan kerhon tulonlähteenä toimivat
roudaushommat Finnish Metal Eventsin alaisuudessa. Helmikuussa työskenneltiin Finnish Metal Expossa Kaapelitehtaalla ja kesällä taas tutuilla Tuska Open Air -festareilla.

Kevään pitkän odotuksen jälkeen vuorossa olivat festarit
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Flag of Hate ei päätynyt
tänä vuonna yhdellekään festarille, Nummirock, Tuska ja
Jalometalli muutamina esimerkkeinä. Vaikka Reiseführer
valittiinkin, loppui tänä vuonna hieno Wacken-reissuputki. Ihmiset eivät vain enää jaksaneet osoittaa kiinnostusta
bussimatkailua kohtaan, tai kuten joku sanoi: ”Wacken on
niin nähty.”

Pyry Peitso

Mökään tulin mukaan 2008. Tästä nousin hiljalleen varapuheenjohtajan ja tiedottajan nakkien
kautta vallan ylimmille portaille puheenjohtajaksi 2011.

Perinteitä kunnioittaen syksy alkoi Bodomin ekskursiolla,
jolla ghettoblaster raikasi ja grilli leiskui. Otasuunnistuksessa fuksit pääsivät tutustumaan pittauksen jaloon taitoon: niin wall of deathit kuin circle pitit tulivat fuksipalleroisille tutuiksi.

Paras biisi: Laitetaan kolme kovaa yhden sijaan: Bolt Thrower – When Cannons Fade, Moonsorrow – Sankaritarina, Summoning – Old Mornings Dawn
Miten harrastaa musiikkia: musiikkia harrastan täysin kulutusmielessä, itse en mitään materiaalia tuota.

Syksyn Smökki-keikalla soittivat Oddland, Carved in Ashes
ja Vinum Sabbatum, jotka roudasivat paikalle aidot Hammond-urut. Oddlandin kiinnitys oli oivallisesti ajoitettu,
sillä vain pari kuukautta myöhemmin tuo tuntematon bändi meni ja voitti FME:n bändiskabasta itselleen levytyssopimuksen ja alkoi tehdä itselleen kunnolla nimeä. Jatkot olivat jo totutusti Rantsulla, mutta tällä kertaa ilman bändejä.

hana Hirvilahti, Juhani Heinonen; Tuskan ruhtinas Samuli
Hynönen; ATK-mörkö E-J Lämsä; ATK-hattivatti Ville Friman; tiedottaja Pyry Peitso; Wacken Reisef Führer Jussi
Junikka; ulkoministeri Salum Abdul-Rahman; sählyvastaava Michele Lindroos.

Vuosi 2010 oli ihan onnistunut, vaikka teimmekin ennätyssuuret tappiot, mikä johtui lähinnä grillihankinnasta ja tappiollisesta HM-keikasta. Yritimme levittäytyä myös KY:n
suuntaan, mutta tämä osoittautui turhaksi – ehkä kylterit
eivät vain ole kovin metal. Päätin jäädä syrjään puheenjohtajan asemasta ja jätin kokonaan hallituksen. Puheenjohtajan vaalissa vastakkain olivat Pyry Peitso ja Juhani Heinonen, joista ensin mainittu voitti selvällä marginaalilla.

2011 Pyry Peitso
Vuoden 2011 tavoitteet asetettiin aika vaatimattomiksi.
Tarkoitus oli saada peruskuviot rullaamaan kivasti ja houkutella uusia jäseniä. Samalla budjettiylijäämälle piti keksiä
jotain käyttöä. Keikkojen suhteen pitäydyttiin Otaniemen
sisällä ja viime vuosien isommat keikat jätettiin tällä kertaa
väliin. Uusi hallitus pääsi välittömästi kevään 2011 alussa
tositoimiin. Maailmantaloutta runteleva talouskriisi heijastui myös Mökän toimintaan, sillä vaihdoimme järjestömme
tilin OP:stä Sampoon.
Tilinkäyttömaksut olivat käyneet OP:ssä varsin kalliiksi
järjestölle, ja Sampo tarjosi vastaavat palvelut huomattavasti halvemmalla. AYY:n talvipäivässä järjestettiin varsin
onnistunut uusien opiskelijoiden hauskutus Immortalin
hengessä otettujen bändikuvien merkeissä. Varsinaiset kaudenavajaiset pidimme 28.1. Rantasaunalla, jossa katselimme porukalla This is Spinal Tap! -elokuvan. Helmikuun
vuosikokous totesi edellisvuoden hallituksen käyttäytyneen
siivosti ja myönsi tälle vastuuvapauden. Kevään mittaan pidettiin kuukausittaisten saunailtojen lisäksi roudaussauna
kiitokseksi Mökän roudaajille. 2.4. pidettyyn tapahtumaan
tuli kiitettävästi väkeä, myös harvemmin nähtyjä vanhoja
partoja. Metallimusiikkia myös edistettiin 22.4. pidetyllä

bändi- ja videoillalla, jossa soittivat doomahtavat yhtyeet
Distant Embrace ja Ever Circling Wolves. Pitkin kevättä
kokeilimme myös aivan uudenlaista tapahtumaa, Kertsitorstaita, Mökän kerhohuoneella. Mökälle kerättiin myös
maallista vaurautta roudaamalla FME Kaapelitehtaalle
helmikuussa. Kevät viimeisteltiin Teekkarityttöjen kanssa
yhteistyössä pidetyillä terassikauden avajaisilla sekä Hullu
Jussi -rastilla.
Mökän kesä ei ollut pelkkää lojumista, vaan järjestimme
myös luentokauden ulkopuolella tukun tapahtumia. Heinäkuun alussa piipahdimme Korkeasaaressa päivän mittaisella ulkoilutuokiolla katselemassa erilaisia elukoita. Tuskan
lähestyessä järjestimme tapahtumalle etkot torstaina ennen
itse festareita ja lisäksi pelasimme hyrmyläisten kanssa jalkapalloa Silkkiniityllä. Hyrmyläiset tulivat myös vieraiksi
kertsille grillailemaan. Tuskassa järjestömme oli läsnä roudauskuvioissa sekä näyttäytyi paikalla Mökän lipun alla.
Syksy alkoi kaudenavajaisilla saunottelun merkeissä
OK20:ssä. Tämän jälkeen pidimme Otasuunnistus-rastia
kertsillä sekä veimme jäsenistöä Bodominjärvelle perinteiselle excullemme. Kaudenavajaisten lisäksi järjestettiin

myös erillinen fuksisauna syyskuun lopussa. Syksyn kohokohdaksi nousi bändi- ja videoilta, jonne saatiin haalittua
kokonaiset neljä bändiä. Kyseiset artistit olivat Cast to
Wolves, Blastanus, GAF ja Feastem, joista jälkimmäiset
kaksi ovat myös esiintyneet sellaisella pikkufestarilla kuin
Tuska Open Air. Tapahtuma oli suuriyleisöisin Smökkikeikka vähään aikaan ja myös levymyynti oli mahdollisesti
Mökän historian kovinta. Syksyllä oli myös järjestyksessä
kolmas Akateeminen Heviristeily, jossa mökäläisillä oli
vahva osanotto. Vuosi päättyi pikkujoulusaunaan.
Kokonaisuutena vuosi 2011 sujui Metal Club Mökällä
erittäin hyvin. Tapahtumia oli todella runsaasti, ja niissä
pyöri kiitettävästi väkeä. Myös uusia jäseniä saatiin houkuteltua mukaan Mökän toimintaan. Hallitus itsessään
uudistui melkoisesti, ja sinne saatiin vuodeksi 2012 monta
uutta naamaa. Roudaustapahtumien tuottoa ohjattiin järjestön toimintaan ja jäsenistölle hankkimalla saunailtoihin
tarjoiltavia. Myös kertsin erittäin huonossa kunnossa ollut
likainen ja vanha jääkaappi vaihdettiin uuteen, kun sen peseminen koettiin ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi. Lisäksi periaatepäätös kertsin ATK-kaluston uusimisesta lyötiin
lukkoon, mutta jätettiin ensi vuoden hallituksen vastuulle.

Mistä muut muistavat: Mökän jäsenistö muistaa minut varmaan siitä, kuinka luotsasin Mökää
kohti parempaa tulevaisuutta valistuneen itsevaltiaan elkein vuonna 2011. Lisäksi esimerkiksi
bändien Sabaton ja Bolt Thrower armoton fanittaminen on varmaan jäänyt mieliin. Kuin myös
inhimillinen kärsimysnäytelmä vuoden 2011 heviristeilyn aamiaisbuffetissa.

2011»

2.4. Ensimmäinen saunailta kaikille Tuskassa roudanneille
22.4. Doom on Smökki
14.10. Grindcore-ilta, Smökki
24.11. Akateeminen Heviristeily III
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Hallitus: puheenjohtaja ja tiedottaja Pyry Peitso; sihteeri Jasmine Holmström; rahastonhoitaja Panu Rautio; varapuheenjohtaja Juhani Heinonen; web- ja urheiluvastaava Jokke Ryynänen;
ulkoministeri Juho Nenonen; muut hallituksen jäsenet Michele Lindroos, Kristian Mört. Toiminnantarkastajat Erkki-Juhani Lämsä (varalla Otto Trygg), Juha Karjalainen (varalla Markus Karppinen). Toimihenkilöt: viralliset vittuilijat Erkki-Juhani Lämsä, Markus Karppinen; saunatontut Juhani Heinonen, Samu Nurmi, Olli Rinnevalli; kertsimöröt Otto Trygg, Juhani Heinonen, Juha
Holm, Samu Nurmi, Mikko Parviainen, Juhana Hirvilahti; Tuskan ruhtinas Samuli Hynönen; ATK-mörkö Cem Altel; jammailu-, mummo-, ja hevosvastaava Otto Trygg.
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2012 Juhani
Heinonen
Vuosi alkoi jotakuinkin siitä, mihin se oli edellisvuonna
jäänyt, eli pyrkimyksenä oli lisätä kerhohuoneen käyttöä
jäsenistön viihdyttämiseen varastotilana pitämisen sijaan.
Yhdeksi toimintamuodoksi lanseerattiin jossain välissä
kertsitorstai, jonka nimi muuttui välillä viikonpäivän mukaan, ja välillä se oli vain tiistaina järjestetty kertsitorstai.
Totta kai tammikuussa saunottiin oikein olan takaa perinteisin menoin, mutta vasta AYY:n fuksitoimikunnan järjestämänä talvipäivänä päästettiin helvetti irti. YO-kunnan
sähellyksen takia Mökän rastipaikka oli edellisvuoden raksa–täffä-välimaastosta poiketen pääkirjaston edessä, mutta
ei se menoa haitannut ja tarvittavat välineet kaasugrilliä
myöten saatiin raahattua paikalle lähinnä parin tyypin ja
oluen voimin. Paikan päällä fukseja rohkaistiin maalaamaan toisilleen sotamaalaukset (corpset), ja sitten aktiviteettina heillä oli moshpitissä pyöriminen musiikin pauhatessa ja musiikin loputtua piti etsiä perseensä alle jakkara.
Jokaisella kierroksella yksi epäonninen joutui jättämään
pittaamisen kesken ja siirtymään sivummalle syömään kaljaa ja juomaan makkaraa. Ryhmien paras pittaaja pääsi
lopuksi esittämään koko setin kohokohdan, yhden miehen
wall of deathin. Useimmat suoritukset olivat vähintäänkin
hulvattomia.
Kevään isoimmat happeningit sijoittuivat maaliskuun puolelle, jolloin Smökin yrittivät tuhota Lohjan ylpeys Utilitarian Anthropophagy, Nodding Sky sekä Freedomination.

2012»

Juhani Heinonen

Hallituksessa 2008–2009, toimihenkilönä 2010, ja hallituksessa 2011–2012, joista jälkimmäinen puheenjohtajana.
Paras biisi: Eläkeläiset – Hanurissa Arja
Miten harrastaa musiikkia: Kulutan, nautin! Itse en osaa soittaa enkä ulista, niin tyydyn
olemaan vastaanottava osapuoli tällä (ala)kulttuurin saralla. Viime vuosina keikoilla käynti on
vähentynyt valitettavasti, syynä lähinnä oma laiskuus.
Mistä muut muistavat: Grillijumala(natsi) Nummirockista ja Kertsiltä.

Smökin jäädessä ehjäksi yritettiin jatkoilla saunoa OK20:n
iso puoli maan tasalle. Savun hälvettyä aamulla jouduimme toteamaan kyseisen kiinteistön olemassaolon. Iloisten
asioiden lisäksi Teoston apinat päättivät lähestyä rakasta
kerhoamme etanapostimuotoisella kirjeellä (laskulla :DD),
joka onneksi bongattiin ajoissa sihteeristön lötteröstä. Kyseinen pilipaliorganisaatio oli kuullut jostain huhua, että
Mökä olisi järjestänyt julkisen tapahtuman, jossa musiikkia oli soitettu ilman tarvittavaa lupaa. Otin kunnian
vastata kirjeeseen itse, iskin heille pallit kurkkuun, minkä

seurauksena he vastasivat anteeksi pyydellen ja jättivät kinuamatta meiltä rahuja. Kevätkaudella ei ollut ikävä kyllä
mitään kummempaa tavallisesta poikkeavaa äxönia, sillä
huhtikuun saunaillan jatkeeksi suunniteltu Nummirock-simulaattori jäi toteuttamatta räntäsateen takia. Paremmalla tuurilla tämä telttailusessio Ossinlammen rannalla olisi voinut olla hyvinkin päräyttävä kokemus, sillä viikkoa
myöhemmin vappuna oli koko viikonlopun miltei hellettä
ja arska paistoi kirkkaalta taivaalta.

Hallitus: puheenjohtaja Juhani Heinonen; sihteeri Riikka Raiski; rahastonhoitaja Panu Rautio; varapuheenjohtaja ja tiedottaja Kristian Mört; ulkoministeri Juho
Nenonen; muut hallituksen jäsenet Tuija Hämäläinen, Mikko Parviainen, Samu Nurmi. Toiminnantarkastajat: Erkki-Juhani Lämsä (varalla Jasmine Holmström),
Jokke Ryynänen (varalla Samuli Hynönen). Toimihenkilöt: velhot Pyry Peitso, Michele Lindroos; kertsimörkö Markus Karppinen; Tuskan ruhtinas Samuli
Hynönen; Tuskan ruhtinaan oppipoika Samu Nurmi; roudauspiru Tuija Hämäläinen; web- ja urheiluvastaava Jokke Ryynänen; jallupullo Jasmine Holmström.
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Kesällä edustettiin useilla festareilla enemmän ja vähemmän, ja niiden lisäksi mentiin kahtena perättäisenä viikonloppuna vasallijärjestömme HYRMYn kanssa picnicöimään Suokkiin. Sää suosi, olut maistui ja pahennus heräsi.
Syksyn meininki alkoi hyvin intensiivisesti (lue: sadistisella
paineella) heti fuksien saavuttua Otaniemeen. Syyskuun 1.
viikolla kiillotettiin kerhon julkisuuskuvaa moottorisahalla Otasuunnistuksen molempina päivinä, ja saman viikon
perjantaina oli vuorossa tuttu ja turvallinen Bodom-exq.
Saatiinpahan tänä vuonna ainakin yksi fuksi raahattua paikalle. (Oli pakotettu hallitukseen jo kaudenavaussaunalla.)
Reilun viikon päästä oli vuorossa kampuskarkelot ja niihin
liittyvä hulina sekä vilinä. Sopiva iskupartio lähti Töölön
kampukselle luukuttamaan hevin ilosanomaa tyhjille käytäville, loppujen lopuksi saaden muutaman kylterin tavoitettua. Seuraavat kaksi päivää koko Otakaaren alkupätkä
(Otaniementieltä sähkölafkalle) sai nauttia M-salin edustalla olevan grillin sekä spugetynnyrin katkusta ja pitkin
katua luukutetusta ärrinmurrinmusiikista. Saatiinpahan
karkeloiden päätteeksi jälkimmäisenä iltana AYY:lta ilmaiseksi Gorsu käyttöömme, ja järkkäsimmekin ylimääräisen
saunaillan pikaisella varoitusajalla. Mikäs siinä, kahta
päivää myöhemmin oli vuorossa ennalta suunniteltu fuksisauna, Gorsussa jälleen, mutta tällä kertaa fuksit saivat
yllätystarjoiluja ikävästi Sandvikin ja Kolarin poissa ollessa. :< Eikä siinä vielä kaikki: kuun viimeisenä lauantaina
ylioppilasmedia AATE (entinen OUBS) tarjosi puitteet syksyn ensimmäiselle bändi-illalle. JMT1:n kellarissa tykittivät
Nuclear Führer, Medicated sekä illan viimeisenä ja sitäkin
psykedeelisempänä orkesterina IA. Jatkolöylyt suoritettiin
pikkuhiljaa tutuksi tulleessa Gorsussa. Sitten pidettiin pieni
kolmen viikon hengähdystauko, jonka jälkeen suunnattiin
HYRMYn kestittäväksi kattosauna Sivistykselle. Marraskuun alun akateeminen heviristeily oli tälläkin kertaa hui-

9.3. Bändi-ilta, Smökki
29.9. Ensimmäinen Aate-keikka
17.11. Jaa, deathia sulle, Aate

kea reissu. Syksyn toinen bändi-ilta järjestettiin niin ikään
Aatteen tiloissa, ja pumppuina tällä kertaa toimivat Church
of The Dead, Walking Dead Suicide sekä Amputory. Jatkot
Gorsussa. Pikkujoulusaunan erikoisuutena tänä vuonna oli
allekirjoittaneen kehittämä meat-sushi. Helppo ja yksinkertainen valmistaa, ja kahdesta siipaleesta tulee jo ähky.
Lisäksi vuoden varrella oli paljon puoli- ja epävirallista
toimintaa kerhohuoneella: kertsihengailuja ja ex-tempore
-grillailuja enimmäkseen. Jälkimmäiseen liittyen ainakin
vapun aikana oli hyvinkin ammattimaista tai melkein jopa
ns. aitoa menoa. Aikaa vietettiin kerhohuoneen välittömässä läheisyydessä useita vuorokausia putkeen sohvat sekä
äänentoisto ulos kannettuna, ja grillailu/nukkuminen/juopottelu tapahtui vähintään kolmivuorotyönä. Jossain välissä pikkutunneilla eräs Nuho Jenonen (nimi muutettu) veteli hirsiä yhdellä sohvista viltti päällään ja spugetynnyristä

lensi kohtuullisen kokoinen kekäle viltille. Totesimme siinä
vieressä noin puolen minuutin kuluttua kekäleen edelleen
savuttaessa ja alkaessa polttaa reikää vilttiin: ”Pitäiskö toi
kekäle sammuttaa tai herättää Juho.” ”Ei jaksa, hirvee duuni. Kai se siitä heräilee, jos toi alkaa liekkiä puskemaan tai
kekäle palaa ihoon asti.” Kai se siitä jossain välissä sammui
itsekseen tai joku kävi nakkaamassa sen pois, kun Juho nyt
on PeeJiinä ja sohva sekä viltti ovat vielä olemassa.
(Toistaiseksi) viimeinen hallitusvuosi oli kyllä aikamoinen pläjäys, joka sisälsi lukuisia hauskoja hetkiä. Jatkuvat
inside-vitsailut hallituksen kesken muun muassa pitivät
mielialan korkealla silloinkin kun muuten vitutti. Hyvänä
esimerkkinä, jonka kehtaa mainita, on Mikko ”vittu mä
hajoon” Parviaisen hajoileminen about kaikkeen ja sitten
spekulaatiot vielä siitä, miten Mikko olisi hajonnut johonkin, jos olisi ollut mukana. Täältä tähän.

<juhis-> Sitten se, miten Creeping Death sai alkunsa, muistelen että sokkona otitte kaks
juomaa tiskiltä?
<matti-> mina paatin nimen ja timo valkkas juomat
<matti-> nimi tuli n. 10min sen jalkee ku oli maistettu drinkit ;)
<matti-> oli hieno havaita etta tuon sai mm. tuleen
<matti-> koska cointreau
kirjannut Juha Karjalainen

2013»
22.3. Kadonnut: Hevari, Aate
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16–17.8. 15-vuotisfestarit Otaniemessä

2013
Juho Nenonen

Juho Nenonen

Hallituksessa 2010 alkaen: sihteeri 2010, ulkoministeri 2011–2012 ja puhis 2013.

Parin edeltävän puheenjohtajan tapaan ehdin viettää jo
usean vuoden hallituksessa ennen puheenjohtajaksi lähtemistä. Jo pitkään kerhon toimintaan vihkiytyneenä olin
saanut melko hyvän käsityksen siitä, miten hallituksen pitäisi toimia, ja vuosien varrella myös roolini oli pikkuhiljaa
kasvanut melko suureksi. Lopulta, kun alkusyksyllä 2012
alettiin puhua 15-vuotisjuhlista ja saatiin idea Mökäfestistä, olin jo aika varma siitä, kenelle kyseinen projekti lankeaa. Niinhän siinä kävi, että vaalikokouksessa jäsenistö
(tai siis noin kymmenen paikalle vaivautunutta) siirsi vastuun minulle, mutta onnekseni sain avuksi hyvän joukon
uusia ja vanhoja aktiiveja. Ainakin alkuvuoden perusteella
tällä joukolla selviää kyllä festarista ja muistakin tehtävistä.
Jo alkusyksystä oli tiedossa, että edessä olisi toistaiseksi
haastavin vuosi hallituksessa, sillä 15-vuotisprojektit veisivät normaalia enemmän rahaa ja aikaa. Vastapainona
FME:tä ei järjestetty, joten roudaustuloihin oli odotettavissa roima notkahdus. Mikäs sen mukavampi lähtökohta
kuin enemmän menoja ja vähemmän tuloja. Onneksi pari
edellistä vuotta oli otettu hyvin maltillisesti ja hieman ylimääräistä oli päässyt kertymään, joten melko pian todettiin, että tappioihin on varaa. Hyvä niin...
Hallituksemme otti pienen varaslähdön jo joulukuun puolella ja alkoi juonia alkuvuoden kuvioita ja Mökäfestaria
kohtuulliselle mallille. Joulukuun aikana saatiin jo luon-

Paras biisi: Mahdoton sanoa, vaihtelee niin usein. Sentencedin ja Agallochin tuotanto on
kuitenkin vahvoilla.
Miten harrastaa musiikkia: kuuntelen ja käyn keikoilla.
Mistä muut muistavat: Toivottavasti hyvin tehdystä työstä kerhon eteen, mutta luultavasti kannan ikuisesti Sabatonin vihaajan leimaa ihan vain siksi, että huomautin, ettei kyseistä bändiä
tarvitsisi kuunnella ihan joka saunaillassa.

nosteltua muun muassa 15-vuotismerkkiä melko pitkälle.
Reipas ennakointimme meni kuitenkin osaksi hukkaan, sillä AYY onnistui tyrimään vuokrattavien tilojen varausjärjestelyissä oikein huolella. Normaalisti kevään tilat on varattu joulukuussa, mutta ilmeisesti silloiselta edustajistolta
jäi huomaamatta, että joulukuussa on yllättäen joitain pyhäpäiviä, sillä tilat saatiin lopulta varmistettua vasta kuukautta myöhemmin. Tämän harmittavan viivästyksen takia
vuoden ensimmäisestä saunasta päästiin tiedottamaan vain
viikon varoajalla.

Kevät vietettiin melko tutuissa merkeissä saunoen, kertsillä
silloin tällöin jumittaen, ja muutama keikkaetkoilukin saatiin aikaiseksi. Kevään kohokohta oli Aate-keikka, jolla
soittivat In Process, Droptide ja Rankkuri. Päällisin puolin keikka sujuikin hyvin, ja myös jatkot Rantsulla saivat
kiitosta. Erityisen ilahduttavaa oli päästä arpomaan keikan
kävijöille lähes parikymmentä uutuuslevyä, jotka eräs antelias jäsen oli lahjoittanut kerholle, koska ei itse enää omistanut levysoitinta. Kiitos, Juuso.

Minulle kyseinen Aate-keikka oli kenties tuskastuttavin
Mökä-tapahtuma näin järjestäjän näkökulmasta. Pieniä
vastoinkäymisiähän nuo olivat vaikkapa vuoden 2008
säätöihin verrattuna, mutta ehkä ärsyttivät siksi, kun oli
tottunut, että kaikki sujuu ongelmitta, sillä Otaniemen keikat ovat normaalisti hyvin helppoja järjestää. Perjantai alkoi mukavasti Rankkurin soittaessa, että eräs jäsenensä ei
pääsekään ajoissa paikalle, joten kysyivät, perutaanko vai
vaihdetaanko soittojärjestystä. Droptide pelasti kuitenkin
tilanteen, joten Rankkuri vaihdettiin viimeiseksi esiintyjäksi ja viime hetken tiedotus laitettiin liikkeelle. Seuraavaksi,
kun pakukuskimme odotti Rankkurin treeniksellä bändin
myöhässä ollutta yhteyshenkilöä, kyseinen kaveri soitti, että on jumissa junassa, sillä koko VR:n Etelä-Suomen
verkko kaatui hetkellisesti. No, siitäkin selvittiin ja paku
ei lopulta ollut pahasti myöhässä. Muutaman tunnin odotuksen jälkeen saatiin myös Pelmun pelastavilta enkeleiltä
pari mikkiä, joita Aatteelta puuttui. Tässä vaiheessa päänsärky alkoi olla jo tuntuva. Sitten saatiinkin se loppusilaus:
kahden bändin tavaroita jäi lukkojen taakse. Aate sijaitsee
OUBSin entisissä tiloissa, joten varastoina toimivat sivuhuoneet ovat aiempia soluhuoneita eikä yleistilan avain siksi käy niiden oviin, vaan ne pidetään aina auki. Paitsi että
meidän keikalla joku jostain syystä laittoi sen oven kiinni.
Hajosin aika pahasti tuoliini, kun tajusin tilanteen, ja tot-

ta kai ympärillä oli muun muassa kolme edellistä puheenjohtajaa heti valmiina antamaan palautetta. Keikat saatiin
onneksi vedettyä ja ovikin auki seuraavana päivänä. Ei siitä
kertynyt kuin kuusi tuntia ylimääräistä säätöä. Kiitos vielä
Rankkurin ja Droptiden jätkille ymmärryksestä.
Kerhoyhteistyön lisääminen oli yksi vuoden tavoitteista,
ja sitä toteutettiin useallakin rintamalla. Ensimmäisenä
tietysti Mökäfestarille kutsuttiin muidenkin hevikerhojen
jäsenistöä vieraiksi ja keikkavaihtojakin suunniteltiin. Keväällä Pikametallimiehet ilmoittivat toteuttavansa kerhojen
yhteistapahtuman jo aiemmin kuin Mökäfest. Valitettavasti
vappu oli jo niin paljon aiemmin, että Mustan Wapun yhteyteen suunniteltu Akateeminen heviekskursio jäi Mökän
ja Hyrmyn osalta torsoksi, sillä pelkästään Juhani Heinonen oli edustamassa Lappeenrannassa. Erikoisin yhteistyöidea tuli Jyrmyltä, joka pyysi muita kerhoja mukaan järjestämään pienen kiertueen hollantilaiselle Gestaltelle. Pitihän
moista toimintaa lähteä tukemaan, joten Mökä ja Hyrmy
lupautuivat yhdessä järjestämään syksyllä yhden kiertueen
kolmesta keikasta.
Toukokuussa tuli vaihteeksi lisää kylmää vettä niskaan,
kun sähköpostilistat kaatuivat. AYY sai listat toimimaan
viikossa, mutta todellinen vahinko oli siinä, että edellinen

Hallitus: puheenjohtaja Juho Nenonen; varapuheenjohtaja Panu Rautio; sihteeri Sami Nevala; rahastonhoitaja Mikko Parviainen; muut hallituksen jäsenet Markus Linnalampi, Jussi Karelehto,
Samu Nurmi. Toiminnantarkastajat: Erkki-Juhani Lämsä (varalla Pyry Peitso), Jokke Ryynänen (varalla Lassi Seppälä). Toimihenkilöt: kertsimörkö Juhani Heinonen; virallinen turpasauna Lassi
Seppälä; web- ja urheiluvastaava Jokke Ryynänen; Tuskan ruhtinas Samu Nurmi; roudauspiru Tuija Hämäläinen; ulkoministeri Juhani Heinonen; ATK-mörkö Kristian Mört; VV:t Pyry Peitso,
Juhani Heinonen.
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varmuuskopio oli tehty elokuussa. Niinpä kaikki, jotka
olivat liittyneet kerhon jäsenlistalle edellisten kymmenen
kuukauden aikana, pyyhkiytyivät pois listalta. Täten lähes
kaikki edellisenä syksynä tehty työ uusien jäsenien värväämiseksi tuntui valuvan hukkaan. Asiasta toki tiedotettiin
parhaan mukaan, mutta vielä tätä kirjoittaessakin jäsenlistalla on parikymmentä sähköpostiosoitetta vähemmän
kuin ennen listojen kaatumista.
Puhisvuoden ensimmäinen puolikas päättyi tuttuun tapaan
Nummirockiin ja Tuskaan, joissa oli jälleen Mökä-edustus
paikalla. Tuskassa nähtiin myös tietääkseni ensimmäistä
kertaa mökäläinen soittamassa päälavalla, kun Juuso Soinion Battle Beast saapui vain kahden päivän varoitusajalla
paikkaamaan keikkansa perunutta jenkkibändiä. Ilmoittakaa toki, jos olen väärässä tuon suhteen, niin korjaan virheen historiikin seuraavaan osaan 15 vuoden päästä.
Alkuvuosi sujui lopulta nopeasti ja rennosti näin hallituksen puolesta. Valtaosa vastoinkäymisistä oli loppujen lopuksi hallituksesta riippumattomia, eikä niistä jaksettu pahemmin stressata. Vuoden päätähtäin häämöttää jo edessä.
Mökäfestin eteen on nähty paljon vaivaa, ja toivon mukaan
kaikki saadaan kunnialla vietyä läpi.

Raskas tulevaisuus 2008

Raskas tulevaisuus 2013

Vesa Isokauppila, kirjoitettu historiikin ensimmäisen koostamisen aikaan
MC Mökän toiminnan kasvu on ollut huimaa, ja samoin
on laita jäsenmääränkin kanssa. Nykyisillään jäseniä on jo
lähemmäs tuhat ja aktiivejakin melkein 300.
Omalta osaltani koen, että tietyllä tavalla Mökän toiminnan laajuus on alkamassa saavuttaa lakipistettään. Niin virallista kuin epävirallistakin toimintaa on jo todella paljon,
joten kiinnostuneille löytyy kyllä tekemistä pitkin vuotta.
Kun vielä otetaan huomioon kaikki yhdistyksen kautta
löytyneiden ihmisten kautta solmitut ystävyyssuhteet ja se,
että ihmisillä kuitenkin on – ja tuleekin olla – elämässään
muutakin, tunnen tämän nykyisen suuruusluokan toiminnan olevan sopivaa. Mökän järjestämien keikkojen lukumääräkin on koko lailla passeli, sillä talkootyövoimaa on
vielä ainakin toistaiseksi löytynyt hyvin. Nykyisellä määrällä pystymme kuitenkin vielä hyvin promotoimaan jäseniämme sisältäviä tai muuten mielenkiintoisia yhtyeitä. On
myös otettava huomioon, että keikkoja järjestämään löytyy
onneksi maastamme ammattimaisiakin toimijoita.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että pitäisi alkaa polkea paikallaan. On aina syytä vastata ajan haasteisiin niin, että
pystymme järjestämään jäsenillemme mielekästä toimintaa.
Osaltaan tämän edellytyksenä on varmistaa toiminnan rahoitus. Tämä hoituu helpoiten kun jatkossakin hoidamme
Tuska- ja FME-työnakkimme kunnialla. Suuri kiitos nykytilastamme kuuluukin kaikille menneinä vuosina näissä
töissä olleille henkilöille. Toistaiseksi jäsenistöstä on löytynyt paljon vapaaehtoisia hommaan. Toivottavasti sama
linja jatkuu ja työt hoidetaan kuten kuuluu myös tulevina
vuosina! Tavallaan tämä on myös helppo tapa rivijäsenellekin paitsi tienata ilmainen lippu tapahtumaan myös antaa
jotain takaisin yhdistykselle, joka on siunannut meitä monilla ikimuistoisilla ja ikimuistamattomilla tapahtumilla.
Kaiken normaalitoiminnan pyörittämiseen tarvitaan jatkossakin aktiivisia jäseniä myös hallitukseen asti. Muutaman vuoden kestänyt nuorennusleikkaus alkaa nyt saavuttaa lakipistettään, kun viimeisetkin vanhat hallitusparrat

Juho Nenonen

valmistautuvat vetäytymään maatumaan. Toki hommissa
ollaan jatkossakin mukana ja nuorta polvea tuetaan – kuten Wanhojen tapana on ollut tähänkin asti – kannustavin
ottein. Aika aikansa kutakin, silti. Toivottavasti ensi vuodelle ja sen jälkeisillekin löytyy kiinnostuneita, aktiivisia ja
hienoja hallituslaisia ottamaan viestikapulana toimiva Flag
of Hate vastaan!
Tärkeää on myös tulevina vuosina muistaa yhdistyksen
päätarkoitus, joka on kerätä TKK:lla opiskelevia hevin
ystäviä yhteen ja tukea heidän toimintaansa. Eli vaikka
kaikkea isompaakin järjestetään, niin saunaillat ja muut
Otaniemi-tapahtumat täytyy aina pitää mukana ja hoitaa
kunniakkaasti edustaen. Samoin jäsenten bändien tuke-

Ville Valon leijuva irtopää (tietysti)
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minen on tärkeää, joten Smökki-keikoille ja isommillekin
pitäisi aina pääsääntöisesti pyrkiä ottamaan jäsenten bändejä mukaan. Samoin Smökki-keikkojen promootio on tärkeää, sillä kun yleisöä piisaa, on tapahtumien järjestäminen
mielekästä. Ne ovat kuitenkin erittäin helppo sauma antaa
omille yhtyeille esiintymiskokemusta. Tulevaisuutta ajatellen on hallituksen piirissä keskusteltu näiden pienempienkin keikkojen mahdollisesta siirtämisestä Helsinkiin, jotta
saataisiin yleisöä kunnolla paikalle. Toisaalta vuoden 2008
kevään Smökki-keikka oli melkoinen yleisömenestys (tosin
kyllä kuuluikin olla noilla bändeillä), joten jos kävijöitä
vain piisaa kylliksi, olisi Otaniemi-keikkojen säilyttäminen
Mökän arvojen mukaista. Viime kevään kaltaisilla yleisömäärillä tämä taatusti kannattaa.

Näin jälkikäteen katsasteltuna Vesan arvio tulevasta piti
erittäin melko paikkansa. Suurin muutos viiden vuoden aikana on ollut isoista keikoista luopuminen. Hallituslaisista
ei vain löytynyt riittävästi innokkaita järjestämään mitään
isompaa, eikä toki ollut niin tarvettakaan, kun Helsingin
keikkatarjonta oli kasvanut varsin tiheäksi. Toivottavasti
isoista keikoista ei kuitenkaan ole luovuttu pysyvästi ihan
vain koska ”edellinenkään hallitus ei tehnyt”, vaan tulevista hallituksista löytyy silloin tällöin rohkeutta kokeilla rajoja. Säännöllisesti isoja keikkoja tuskin kuitenkaan vähään
aikaan järjestetään.
Keskustan keikoista vetäytymisen jälkeen on toiminta keskittynyt entistäkin vahvemmin Otaniemeen. Tavallaan on

tehty paluu juurille ja keskitytty oleelliseen eli yhteisten
tapahtumien järjestämiseen teekkareille. Lähistöltä löytyy
niin paljon muidenkin järjestämää toimintaa, että Mökän
ei tarvitse itse olla järjestämässä kaikkea.
Toiminnan ydin on edelleen saunaillat, joita järjestetään
välillä paljon useamminkin kuin kerran kuussa. Myös Otaniemen keikat ovat toistaiseksi pysyneet mukana, vaikka
yleisömäärissä välillä toivomista on ollutkin. Toisaalta on
ollut mukava huomata, miten moni aktiivi tulee paikalle,
vaikka lavalla on vain täysin tuntemattomia jäsenten bändejä. Mökä-bändien tukeminen ainakin jatkuu pitkään, sen
verran kannatusta ja kiitosta se toiminta on saanut.

Metallin tulevaisuuden visio?
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Taloudellisesti Mökä on edelleen yhden kortin varassa -–
Tuska-roudaus määrittää harmittavankin paljon kerhon
toimintaa. Toki tulot ovat erittäin hyvät moneen muuhun
Otaniemen yhdistykseen verrattaessa, eikä siinä mielessä
tarvitse valittaa, mutta tietysti useampi tulonlähde vakauttaisi nykytilannetta, jossa koko vuoden budjetti määräytyy
yhden tapahtuman pohjalta. Jatkossakin muita tilaisuuksia pidetään silmällä, mutta oletettavasti Mökä on vielä
pitkään riippuvainen Tuskasta. Ainakaan vapaaehtoisten
vähyyteen roudaushommat tuskin kaatuvat, sillä vieläkin
löytyy kiitettävästi uusia innokkaita avustamaan kerhoa.
Kerhon jäsenmäärä on kasvanut hiljalleen, mutta jäsenten
valmistuessa ei aktiivien jäsenten määrä ole juuri muuttunut. Toiminnan kannalta oleellisinta on kuitenkin ollut, että
ahkerimpien aktiivien joukko on jo usean vuoden pysynyt
muutaman kymmenen kokoisena ja yhtenäisenä. Täten hallituksia ei ole tarvinnut joka vuosi uudistaa kokonaan, vaan
tietty ydinporukka on pysynyt mukana ja kokemuksellaan
opastanut uusia mukaan. Hallituksen toiminta onkin ollut
harvinaisen vakaata, ja ainakin ensi vuodelle voi jo odottaa
saman tahdin jatkuvan. Tietenkin opiskelijayhdistyksissä
väki vaihtuu tiheään, eikä tilanteeseen saa tuudittautua,
vaan jatkossakin on huolehdittava kerhon promoamisesta.

Vammailu sivut: kuinka mökä sinä olet?
Tämän leikkimielisen urpoilun tarkoituksena on tarjota mahdollisuus testata tietouttasi Metal Club Mökästä ja sen jäsenistöstä. Ei kun arpomaan! Jos et halua sotkea kirjaasi, iPadiasi tai näyttöäsi, pistä päälle läpikuultava paperi, esim. voipaperi, ja ympyröi vastaukset siihen. Muista pitää tiukasti kiinni, ettei synny tilastollista virhettä!

Ilmiö metallimusiikissa
Saatana
Korkeat kiljaisut ja laulut
Soiko X radiossa?
Vitusti sooloja ja riffejä
Doomia on...?
Saako X soittaa joka maassa?
King of Pain
Koskettimien käyttö
Madallettu vire
Örinälaulu
Alle 8 min biisi
Helikopteri
Nopeet tuplabasarit
Hevoiset
Käännetyt ristit
Pittiin??!!!
Bodom
X:n myynti ja rahallisuus
Naiset hevissä?
Tuska Festival

Kova jamppa
Homoilua
Mikä on radio?
Perseestä. Black Sabbath ok.
Uudemmista bändeistä Saint Vitus
Mistä minä sen tietäisin, ei kai?
...I’m insane! EVIL!
Turhaa, paitsi ääniefekteissä
Ou jeah, tosta lähtee dödöö!
Toimii aina
Noita kutsutaan introiksi
Vietnamin tappoväline. Napalm!
Aina vitun jees!
Four Horsemen!
Kiva tatskoissa
Luonnollisesti
Puukko mukaan
Jampat asuvat vanhempien siivellä
Jo Bench
Känni
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Tiedottaja ja/tai pelle
Ou jeah! Wictoreyyyy!!!
Rockilla ja erikoisohjelmissa
Käsittämätöntä parhautta, kuuntele!
My Dying Bride myös
Totta kai, eivät ole nisti-idiootteja, näet!
Tuskan ruhtinas?
No hei haloo, Nightwish? Bodomit?
Jenkkipomppumetallistien juttuja
Ihan kiva – jos ei kerran osaa laulaa!
Yli 5 min on progeilua
Hahhaa, katsohan Sandvikia!
Aina vitun jees!
Imperial Horse Cult Armageddon!
Kiva paidoissa
Ei kiitos, minulla on lasit päässä
Grilli mukaan
Jos myy vitusti, niin toki sitä tienaakin
Arch Enemyn Angela
Töitä

20–45 pistettä
Onneksi olkoon, olet erittäinkin METAL! Valitettavasti
tämä samalla vie sinulta pois mökämäisyyttä ja vaikuttaa
varsin mustavalkoiselta ajattelutavalta. Kannattaa jatkaa
tutustumista Metal Club Mökän toimintaan, niin katsantokannat ja typerät vitsit aukeavat. Tytöt eivät pidä sinusta.

46–75 pistettä
Palloilet ultimate ug-metallistin ja Mökä-aktiivin välimaastossa. Kiva juttu, jos koet homman toimivan kohdallasi,
tosin joutunet aika ajoin konflikteihin kahta ääripäätä
edustavien tahojen kanssa, jotka eivät tajua näkökantojasi,
vaikka kuinka itse yrität heitä ymmärtää. Pidät pojista.

76–100 pistettä
Olet true-mökäläinen! Katsantokantasi ovat harvinaisen
rajoittuneet, mutta elät omiesi joukossa, oudoimmatkin
sisäpiirivitsit tuntien. Musiikista et oikeasti tajua hevon
vittua, mutta tiedät, mistä pidät – ja sehän riittää! Ystäviä
piisaa, vaikka et tiedä, keitä he ovat. Kaikki tuntevat apinan, mutta apina ei tunne ketään. Kukaan ulkopuolinen ei
pidä sinusta.

Laske pisteet yhteen ja katso huipputieteellinen kuvaus itsestäsi aukeaman oikeasta laidasta. Tuolta siis »
Jos tulos ei miellytä, huijaa itseäsi muuttamalla valintoja siten, että saat mieluisan tuloksen. Hyviä perusteluja tälle ovat esim. ”tätä mä oikeasti tarkoitin”, ”toi meni tohon kyllä ihan vahingossa”
ja ”no nyt mä vasta tajusin, mitä tossa meinattiin”.
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Tekstiviestien vaihtoa Kurahuoran jäsenten Andreas (Tokio) ja Thomas (Helsinki) välillä 23.7.2013:

Kiitokset!
Tämä historiikki koostuu välittömästi parinkymmenen ja välillisesti usean sadan mökäläisen ajatuksista ja kätten jäljestä.
Erityiskiitokset Toni ”MC Mökä” Poikoselle ja Matias Ärjelle. Ilman Tonia Mökää ei olisi olemassa, ja ilman hänen panostaan
tähän kirjaan kerhon alkuajat olisivat jääneet hämärän peittoon. Ilman Matiasta tekstin rakenne olisi luultavasti ollut täysi
sekasotku, ja hänen taittotyönsä tuo Mökä-brändin kauniisti esille.
Kumarrus niin ikään valokuvien toimittajille, erityisesti Matiakselle, Tonille ja Tuomolle vanhojen otoksien esilletuonnista
sekä Matille, jonka kuva-arkistot kattoivat pitkän ajanjakson. Kirja sisältää valokuvia monilta muiltakin – kiitos teille – valitettavasti emme voineet liittää kuvakrediittejä, koska osa kuvien ottajien tiedoista on kadonnut aikain saatossa.
Kiitokset myös kaikille muille tekstien kirjoittamiseen osallistuneille henkilöille: Hannu, Hanna, Matti, H-P, Timo, Thomas,
Juha ja Hynski, kaikki puheenjohtajat sekä tarinoiden ja anekdoottien lähettäjät. Stuba ja Antti, kiitoksia haastatteluista! Kumarrus niin ikään kuvien toimittajille. Valitettavasti emme voineet liittää kuvakrediittejä, koska osa kuvien ottajien tiedoista
on kadonnut aikain saatossa. Ville Elorannalle paljon kiitoksia oikeinkirjoituksen säntillisestä tarkistamisesta. Asia, thank you
for kindly arranging the printing of this book!

20:01 Andreas: ”How was Hammerfestival? Kuris gig still happening?”

20:13 Andreas: ”So might be worth 1year of daily cup noodies for
lunch, or even more”

20:04 Thomas: ”Hammer was really good! And Kuris is playing @
Mökä-fest still. Tomorrow we fly to Hamburg with Burse and some
friends and on Thursday we go to Headbanger’s Open Air, back
home Mon-night.”

20:23 Andreas: ”Fuck i am excited man. I can buy it, Aug 12-20”

20:05 Andreas: ”When exactly, if i am drunk enough in the couple
next days I might do shit and buy a ticket”
20:05 Andreas: ”Lately i am drubk every night because of good
weather”

20:07 Thomas: ”Ok. :D Great weather here as well, and the forecast
to Germany is even better. Friday night 16th of August is when we
play.”

TKY ja sittemmin AYY on tukenut Mökän toimintaa koko yhdistyksen olemassaolon ajan rahoituksesta saunailta- ja kerhohuonetilojen järjestämiseen – kiitos ja kumarrus! Tuska-organisaatio ja sittemmin Finnish Metal Events, erityisesti Stuba, Outi
ja Hanna, olette käytännössä taanneet kerhon toiminnan jatkuvuuden – suuret kiitokset teille! Teekkaritoiminnan edistämisrahastolle kiitos tämän kirjan tukemisesta. Imperiumi, Inferno ja Miasma, kiitoksia Mökän tunnettuuden kasvattamisesta!

20:08 Andreas: ”Ok i keep chevking tokits”

Lopuksi kiitos kaikille kerhon toiminnassa aktiivisesti mukana olleille mökäläisille: hallituksille, Tuska-roudaajille, matkojen
järjestäjille, luotto-Wacken-kuski Möllille ja tietenkin kaikille tapahtumissa käyneille jäsenille. Olette kaikki auttaneet Mökän
kehittymistä AYY:n kenties suurimmaksi ja eniten jäseniään yhdistäväksi kerhoksi, eikä ilman teitä tätä kirjaakaan olisi.

20:09 Andreas: ”If playlist os decided also let me know Faak my
man, just over a month and i miss my good thamos”

20:08 Andreas: ”Wouldneed to be from monday at lest i guess to
regearse”

20:09 Andreas: ”Im sucha wuss”

Long live Metal Club Mökä.
20:10 Thomas: ”I’ll send you email soon. Miss you too man.”
20:12 Andreas: ”Would 2 day rehearsal be enough?”

Historiikin koostajat
Juha Karjalainen, Vesa Isokauppila ja Juho Nenonen

20:12 Andreas: ”Its shit price but as we talked begore it is a last
stone in our formidable journey”

20:24 Andreas: ”If you give green light i will buy tonight totalllyplastered or tomorrow morning”
20:24 Andreas: ”Prices went down compared to then i searched a
few months ago”

20:27 Thomas: ”You get the green light! But check the email I sent,
something about the rehearsals there.”
21:04 Andreas: ”Close to home, wiill
Buy
Ticket
Soon
Or jack bauer will not be able to stop the bomb”

21:58 Andreas: ”I will try to arrange with boss to do some remote
work so I don’t burn so many holidays. Anyway. Its paid man!”
21:59 Andreas: ”I arrive monday 12 2:40pm! Better start searching
for a guitar”
22:01 Thomas: ”Awesome!! :D Check your emails tomorrow and
let’s continue from that! Malaaariaaaaa...”
22:03 Andreas: ”Fantastic! Its paid! I sent itinerary by email!
Now next step start oracticing, get a guitar in finland, and find
accommodation... In case ms burzum disagrees”
22:05 Thomas: ”Yeah let’s check the accommodation next week,
our and Aki’s place (where we rehearse) should do it. Fri&Sat I’ll
sleep at Smökki, you can do the same.”
22:06 Andreas: ”Haha I think that is the least of problems”

21:44 Andreas: ”Is 2 days rehearsal good eniugh? Flights changed
and few iotions left. About to buy Tuesday aug 13 arives midnight
to HEL
14 Wed practice
15 Thu practice
16 fri gig
...
Fly back 21
21 Wed 7 am
Choices really suck”

22:07 Andreas: ”I think i saw some email mentioning drunkards can
stay there”
22:07 Andreas: ”Anywayman Lets continueby email so you dont pay
.50cen smsma”
22:07 Andreas: ”I dont care since i dont pay my bills”
22:07 Andreas: ”I love you man and I am so super excited we will
do this!!! Kura with serpentor!!!”

21:44 Andreas: ”:-)”
22:07 Andreas: ”And kimmo playing too!!!”
21:45 Thomas: ”It’s fine man! :)”
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21:58 Andreas: ”I got great tickets 50 euro more expensive
Depart Monday Aug 12 arrive 2:40pm
Return Tuesday Aug 20 at 17:15”

20:23 Andreas: ”1450 dollars”

20:24 Andreas: ”3 day rehearsal”
20:06 Andreas: ”Today normitiistai boozing circa 2am in shibuya
despite work tomorrow 9”

21:46 Andreas: ”Ok i buy before itsgone”
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15 vuotta vuohen selässä
Tämä eeppinen kronikka kuvaa Mökän huikean taipaleen ja
ottaa kantaa myös moniin muihin kysymyksiin, kuten mitä
tehdä suihkussa housut jalassa. Kirja sisältää valtavan määrän kauniita kuvia kauniista ihmisistä sekä terävää analyysiä
alakulttuuriyhdistyksen toiminnan eri aspekteista.
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Metal Club Mökä 1998–2013

Metal Club Mökä ry on viidentoista vuotensa aikana
kasvanut muutamien henkilöiden yhdistyksestä Suomen
yliopistojen metallikerhoista suurimmaksi ja kauneimmaksi.
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