MC Mökä
Toimintakertomus vuodelta 2003
Loppuvuodesta 2002 Metalliklubi Mökälle oli valittu uusi hallitus, jonka
koostumus oli seuraavanlainen:
Puheenjohtaja: Thomas Sandvik
Varapuheenjohtaja: Veera Ala-Keturi
Rahastonhoitaja: Miika Järvenpää
Sihteeri: Matti Dahlbom
Muut jäsenet: Henkka Suomalainen, Inga Miettinen, Mikko Luusalo,
Tomi Korpela
Toimihenkilöt: Matias Ärje, Toni Poikonen, Timo Friman
Tilintarkastajat: Johanna Kallio (varalla Jukka Suominen)
Juha Torkkel (varalla Antti Huovilainen)

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, kesällä ei saunottu. Perinteeksi
muodostuneita videoiltoja pidettiin yksi keväällä ja yksi syksyllä. Vuosi
huipentui Mökän 5v. synttäreihin, jotka tosin pidettiin vuoden 2004
puolella heti vuodenvaihteen jälkeen.
Ensimmäinen tapahtuma oli vuosien 2002 ja 2003 hallitusten
tutustumisristeily m/s Cinderellalla 27-28.1. Kaikki vuosien 2002 ja 2003
hallituksien jäsenet pääsivät reissuun mukaan, matka olikin varsin
onnistunut.
Seuraava tapahtuma oli video- ja bändi-ilta Smökissä 11.4. Paikalla oli
livebändinä Imperanon, jonka keikka saikin valtavan suosion. Kyseinen
bändi sai vähän myöhemmin levytyssopimuksen erittäin isolta levyyhtiöltä. 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.

Toukokuussa, 24. päivä oli vuorossa vuoden ensimmäinen varsinainen
Mökän järjestämä keikkatapahtuma, Nuklear Summer. Paikkana oli
joulukuussa 2002 ensimmäistä kertaa testattu Nosturin alakerta Nousu.
Bändeinä tapahtumassa olivat legendaarinen Heavy Metal Perse
Kajaanista, joka soitti ensimmäisen varsinaisen keikkansa tuolla, Seiväs
Jämsästä ja Amoral Helsingistä. Tapahtuma oli käytännössä
loppuunmyyty ja onnistui muutenkin hyvin.
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 henkilöä osallistui rientoihin.
11-13.7. 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 14.7. Töissä olleille jäsenille ei maksettu muuta
korvausta kuin lippu Tuskaan kolmeksi päiväksi, yhdistys sai rahallista
korvausta joka olikin yhdistyksen tärkein tulonlähde vuonna 2003.
9.8. käytiin Suomenlinnassa, viikko Wackenin reissun jälkeen,
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.
12.9. oli vuorossa Bodom-järven excursio kolmatta kertaa. Paikan päällä
vedettiin viinaa, kuunneltiin heviä (tietysti myös Children Of Bodomia) ja
paisteltiin makkaraa ja niin päin pois. Paikalla oli myös jäseniä Helsingin
Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävistä eli HYRMYstä.
15.11. pidettiin vuoden toinen video- ja bändi-ilta Smökissä.
Livebändeinä paikalla olivat Witheria ja Kiuas, jotka soittivat molemmat
mainiot keikat. Paikalla oli ennätyksellinen määrä yleisöä, arviolta yli
sata pitkätukkaa.
Vuosi huipentui MC Mökän 5-vuotisjuhliin 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 nelisen sataa. Alkuillasta oli pahoja ongelmia Stellan miksaajan

kanssa, bändien omat miksaajat eivät saaneet tehdä töitään, ja Stellan uusi
miksauspöytä osoittautui osittain puutteelliseksi. Loppujen lopuksi kaikki
meni kuitenkin hyvin, ja ihmisillä tuntui olevan hauskaa. Tämä oli suurin
keikka mitä Mökä on tähän mennessä järjestänyt, edellinen suuren
mittakaavan tapahtuma oli Gloria Metallo syksyllä 2001. Lauantaina 3.1.
juhliminen jatkui, käytiin porukalla syömässä Cantina Westissa, josta
mökäläiset jatkoivat omille tahoilleen.
Vuonna 2003 Mökä ei tehnyt kovinkaan pahasti taloudellista tappiota
mistään tilaisuudesta, joten vuoden 2004 hallitukselle jäi ensimmäistä
kertaa erittäin hyvät taloudelliset lähtökohdat seuraavan vuoden
toimintaan. Vuoden 2004 hallitus valittiin marraskuussa
vaalikokouksessa, hallitus on seuraavanlainen:
Puheenjohtaja: Sampsa Jaatinen
Varapuheenjohtaja: Veera Ala-Keturi
Rahastonhoitaja: Miika Järvenpää
Sihteeri: Matti Dahlbom
Muut jäsenet: Juha Karjalainen, Henkka Suomalainen, Henrik Kahanpää,
Jussi Knuuttila
Toimihenkilöt: Timo Friman, Toni Poikonen, Matias Ärje, Baris Boyvat,
Mika Helminen ja Thomas Sandvik
Vuoden 2003 lopussa MC Mökässä oli noin 500 jäsentä, eli jäsenmäärä
on kasvanut tasaisesti hyvää tahtia.

Thomas Sandvik, Metalliklubi Mökän puheenjohtaja 2003

