Toimintakertomus 2002
MC Mökä

Syksyllä 2001 oli kerholle valittu uusi hallitus, jonka koostumus oli seuraavanlainen:
The Puheenjohtaja
The Rahastonhoitaja
The Sihteeri
The Hallituksen Jäsenet

The Toimihenkilöt
Lisäksi valittiin tilintarkastajat

Toni Poikonen
Tomi Korpela
Matti Dahlbom
Antti Huovilainen
Hannu-Pekka Poikonen
Thomas Sandvik
Juha Torkkel
Karri Suomalainen
Timo Friman
Matias Ärje
Mikko Luusalo varalla Ville Friman
Jukka Suominen varalla Riikka Haasanen

Toimintaa oli tarkoitus järjestää tänä vuonna entistä enemmän. Osittain se onnistuikin, mutta ei
siinä mittakaavassa mitä oli tarkoitus. Tänä vuonna isommat pippalot jäivät väliin edellisten
suurten tappioiden sekä niiden vaatiman suuren työn takia. Oli siis tarkoitus järjestää
pienempää tapahtumaa enemmän. Tapahtumaa olikin edellistä vuotta enemmän, mutta
hallituksen ja etenkin puheenjohtajan opiskelukiireiden takia tämä jäi tavoitetta pienemmäksi.
Tässä listattuna vuoden tärkeimpiä tapahtumia:
vuosikokous 22.2.2002
video-ilta 15.3.2002
tuska-roudaus 12-15.07.2002
otasuunnistus 3.-5.9.2002
bodom-excu 13.9.2002
video-ilta 18.10.2002
vaalikokous 29.11.2002
pikkujoulut 14.12.2002

Video-illat
Video-iltoina olemme roudanneet Smökkiin projektorin, PA-kamat sekä kasan metallimusiikkiin
liittyneitä videoita, joita tuopin ääressä olemme katselleet. Jälkimmäisessä meillä oli myös
esiitymässä Mökä-bändi Varpusparvi, joka soitti 70-luvun hardrokkia.

Tuska-roudaus
Jo kolmatta vuotta olimme Hellsingin keskustassa järjetetyillä Tuska-metallifestareilla
apukäsinä maailman tähdille roudaamassa heidän soittolaitteistojaan. Harvemmin sitä pääsee
rahvastelemaan kavereille backstage-passin kanssa ja jäsenistö on ollut hyvin innokkaana
mukana keräämässä yhdistykselle rahaa, vaikka työ onkin ajoittain raskasta. Varsinkin
purkupäivä, jolloin päälava puretaan sekä sunnuntai-ilta, jolloin molempien lavojen PApuretaan ja telttalava puretaan kokonaan.

Otasuunnistus
Tänä vuonna pyrimme muuttamaan jo muutaman vuoden vanhaa konseptiamme ja
keksimmekin fukseille hieman uutta tekemistä vanha Paranoid-esityksen rinnalle. Ensimmäinen
oli kyseessä olevan kappaleen ensinmäisen säkeistön esittäminen pantomiimilla ja toinen oli
mahdollisimman suuren pentagrammin rakentaminen maahan saatavilla olevista tarvikkeista.
Hauskaa tuntui riittävän niin fukseissa kuin meilläkin, ensi vuonna taas uudestaan.

Bodom-excu
Toista kertaa järjestetyn Bodom-excursion aiheena oli yöpyminen Bodom-järven rannalla,
musiikin kuuntelu sekä viinan juonti. Vaikka ajankohta oli hieman syksyinen, oli paikalle
vaivautunut kuiten reilut parikymmentä Mökäläistä. Mankan virtalähteeksi vuokrasimme
aggrekaatin, jonka hankkiminen oli halvempaa kuin pattereiden ostaminen mankkaamme.
Myös PA-kamojen roudaus kävi mielessä, mutta laiskuus voitti, onneksi.
Muutamia kuvia löytyy osoitteesta http://nexus.tky.hut.fi/kuvia/bodom/

”Pikkujoulut”
Kauden isoin tapahtumamme sekä budjetillisesti sekä ihmismäärällisesti. Tilaisuudessa soitti
kaksi yhtyettä, Greyscale sekä Wasara, joista jälkimmäinen oli erään jäsenen yhtye. Paikkana
toimi ravintola Nousu, joka sijaitsee Nosturissa. Sinänsä hyvän ravintolan huono puoli oli se,
että sitä ei oltu suunniteltu bändien soittopaikaksi, joten sieltä puuttui lava, valot sekä PA, jotka
jouduimme itse tuomaan paikalle. Onneksi PA löytyy omasta takaa, joten sen kanssa ei ollut
ongelmia, loput jouduimme vuokraamaan. Lisäksi ravintolan huono akustiikka aiheutti hieman
ongelmia äänentoistossa.
Lopputuloksena paikalle saapui n. 100 maksanutta ihmistä ja järjestäjillekkin iloinen mieli.

Vaalikokous
Vaalikokous pidettiin tavalliseen tapaan marraskuun saunan yhteydessä. Uuden hallituksen
kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Muut jäsenet

Thomas Sandvik
Matti Dahlbom
Miika Järvenpää
Veera Ala-Keturi
Inga Miettinen
Karri Suomalainen
Mikko Luusalo
Tomi Korpela

Toimihenkilöt:

Matias Ärje
Timo Friman
Toni Poikonen

Muita tapahtumia
Menneenä vuonna pyrittiin saunomaan normaaliin tapaaman joka kuukauden viimeisenä
perjantaina seuraavasti:
pe 25.1.2002
pe 22.2.2002
to 28.3.2002
pe 26.4.2002
ma 13.5.2002 (SAUNAILTA JA TEEKKARIKYLÄN 50V JUHLAT)
pe 31.5.2002
pe 30.8.2002
pe 27.9.2002
pe 25.10.2002
pe 29.11.2002
pe 20.12.2002
Lisäksi tavan mukaan lähdimme porukalla Suomen festareille nauttimaan kesästä, myös
ulkomailla käytiin. Isoimpia festareita, jonne Mökä-leiri kasattiin:
14-15.6.2002 PROVINSSIROCK TÖRNÄVÄ, SEINÄJOKI
21-22.6.2002 NUMMIROCK NUMMIJÄRVI, KAUHAJOKI
12-14.7.2002 TUSKA OPEN AIR HELSINKI, KAISANIEMI
1-3.8.2002 WACKEN OPEN AIR SAKSA, WACKEN
Mökän web-sivut löytyvät osoitteesta http://www.tky.hut.fi/~moka josta löytää myös linkkejä
tapahtumista otettuihin kuviin.
19.12.2002
Toni Poikonen
Puheenjohtaja

