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Hallituksen kokoonpano:
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Jo totuttuun tapaan Metalliklubi Mökän toiminnan runko rakentui kuukausittaisten saunailtojen
ympärille. Paikkana oli jälleen Gorsu ja metalliteekkareita oli poikkeuksetta paikalla parista
kolmeenkymmeneen henkeä. Saunasta otettiin kaikki irti, hevi soi ja aiheeseen liittyviä keskusteluja
käytiin kiivaasti.
Mökän kevään ensimmäinen varsinainen tapahtuma oli metallivideoilta Smökissä perjantaina 23.3.
Perinteikkääseen tilaan hankittiin videoprojektori, valkokangas ja kohtuullisen 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.
Mökän enemmän tai vähemmän organisoituun toimintaan kuuluu väistämättä metallikonserteissa
käynti ja kesän rock-festivaalien kiertäminen. Laajemman edustuksen osakseen saaneita tapahtumia
vuoden varrelta olivat mm. seuraavat:
•

•
•
•

Rammsteinin konsertti Frankfurtissa 29.5.
Tähän aikaan moni ei vielä uskonut näkevänsä Saksan likaisia miehiä Suomessa, joten ryhmä
urheita uskaltautui suoraan suden luolaan ja karhun kitaan nähdäkseen tuon ihmeellisen ryhmän
lavalla.
Kesän rock-festivaalit, mm. Nummirock, Provinssirock, Koria-Roll, Wacken Open Air (Saksa),
Roskilde (Tanska) On jo muodostunut kiinteäksi tavaksi että Mökäläisten ryhmä muodostaa oman
leirinsä Suomen kesäfestareilla sinne, missä metallimusiikkia voi toivoa kuulevansa.
Syksyn merkkipaaluja Suomen metalliväelle olivat jäähalllin tapahtumat Tattoo the Planet 4.8. ja
Rammsteinin konsertti (sittenkin!) 25.12.
Tuska Open Air Metal Fest Helsingissä 13.-15.7.
Mökän jäseniä oli töissä Tuska-festivaaleilla ensimmäis en kerran vuonna 2000. Festivaalin
järjestäjä Elmu oli tyytyväinen työpanokseemme ja niinpä meitä pyydettiin uudelleen töihin
kesällä 2001. Yhteensä 23 mökäläistä toimi lavakäsinä ja roudareina festivaalien kolmena
soittopäivänä sekä 16.7. purkupäivänä. Tuska-työstä ei maksettu tekijöille muuta korvausta kuin
ilmainen pääsylippu festivaalille. Varsinainen rahallinen korvaus oli yhdistyksen tärkein
tulonlähde koko vuonna. Jäsenille työ tarjosi luonnollisesti ainutlaatuisen tilaisuuden päästä
tarkastelemaan suurtapahtuman järjestämistä kulissien takaa.

Children of Bodom-yhtyeeseen liittyvän vitsin myötä Mökä toteutti syksyllä pitkään suunnitellun
ekskursion Bodom-järvelle. Lokakuun viidentenä lämpötila ei ehkä ollut aivan optimaalinen telttailua
ajatellen, mutta hevi lämmittää vaikka pakkasessa.

Metalli soi myös fuksien Ota-suunnistuksissat 5, 6. ja 10.9. Yhdistystä esiteltiin eri päivinä kasvavalla
varustuksella ja lopulta paikalle otettiin jo PA-kamatkin jotta voitiin pistää kampoihin Entropyn
tuottamalle äänellepaineelle. 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 heistä päätyi suoraan
seuraavaan hallitukseenkin.
Metalliklubi ylpeänä esitti: Gloria Metallo 17.11. Kulttuuriareena Gloriassa Helsingissä. Pitkään ja
hartaasti suunniteltuun iltaan saatiin korkealuokkaiset 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. Illan arvoa lisäsi myös uuden Mökä-paidan
julkistaminen. Tunnelma oli hyvä, vaikka Helsingin toinen samalle illalle osunut metallikonsertti
valitettavasti verotti yleisöä. Taloudellisesti tapahtuma tuli yhdistykselle kalliiksi, mutta onneksi rahat
riittivät kesän Tuska-urakan ansiosta.
Yhdistyksen hallituksen vaalit pidettiin joulukuussa 8.12. Jämeräntaival 3 A:n saunatiloissa. Vuoden
2002 hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt (tittelit vahvistettiin myöhemmin):
Puheenjohtaja: Toni Poikonen
Varapuheenjohtaja: Juha Torkkel
Rahastonhoitaja: Tomi Korpela
Sihteeri: Matti Dahlbom
Muut jäsenet: Juha Torkkel, Antti Huovilainen, Hannu-Pekka Poikonen, Thomas
Sandvik
Lisäksi nimitettiin ensimmäistä kertaa kaksi toimihenkilöä:
Webmaster: Matias Ärje
Yleismies: Timo Friman
Vuoden lopettajaisten yhteydessä todettiin yhdistyksen jäsenmäärän olevan
edelleen vakaassa kasvussa. Kolmensadan jäsenen raja rikkoutui syksyllä ja
vuodenvaihteessa jäseniä oli jo 347.
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