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MC Mökän puheenjohta ja 2006

MC Mökän vuoden 2006 hallitus valittiin marraskuun 2005 vaalikokouksessa, ja sen kokoonpano oli seuraava:

Puheenjohtaja: Juha Karjalainen
Sihteeri: Erkki-Juhani Lämsä
Rahastonhoitaja: Minttu Hietamäki
Varapuheenjohtaja: Ville Friman
Saatana (tiedottaja): Veera Ala-Keturi
Muut jäsenet: Mika Helminen, Matti Kotiniemi

Tilintarkastajat: Johanna Kallio (varalla Tomi Korpela), Erja Korpela (varalla Miika Järvenpää)

Toimihenkilöt:
Virallinen vittuilija: Thomas Sandvik
Historiatoimihenkilö: Tomi Korpela
Saunatontut: Janne K. Jokinen, E-J Lämsä, Kaisa Pohjonen, Paula Päivike,
Thomas Sandvik

Vuonna 2006 Mökällä oli paljon toimintaa. Toiminnan perusrunko oli aiempien vuosien tapaan kuukausittaiset saunaillat, samoin perinteisiä bändija videoiltoja Smökissä pidettiin taas kaksi. Tänä vuonna isompia keikkatapahtumia järjestettiin niin ikään kaksi, molemmat Helsingin Gloriassa.

Kevät
Vuoden alkajaisiksi tammikuuta piristettiin yhteistyössä Helsingin Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävien eli HYRMYn kanssa Return of the Pagan
Might -nimisen bändi-illan merkeissä. Esiintyjäkaartin muodostivat Latviasta ponnistava Skyforger sekä kotoiset Moonsorrow, Noumena ja Evilion. Tapahtuma järjestettiin yhteisvoimin edellisen vuoden hallituksen kanssa ja oli
yleisömäärässä mitattuna selvästi Mökän kaikkien aikojen suurin - maksaneita katsojia oli paikalla yli 400. Kulttuuriareena Glorian katto natisi liitoksissaan folk metalin pauhatessa täpötäydelle, hurmioituneelle salille. Iltama oli
myös sikäli ensimmäinen laatuaan, että se tuotti taloudellista voittoa, joka
jaettiin Mökän ja HYRMYn kesken tasapuolisesti.
Vuoden ensimmäinen reissu kohdistui maaliskuun alussa lappeen Rantaan sisarkerho Pikametallimiesten 12-vuotissynttäreille. Reissu oli kaksipäiväinen, perjantaina otettiin lauantaita varten vauhtia vastikään kaupunkiin
avatun Night Life Ro k -ravitsemusliikkeen tiloissa. Esiintymislavalla määräsi Suomen hevibändien ehdottomaan parhaimmistoon kuuluva Ma hine Men.
Perjantaina ei ollut vielä Pikametallimiesten puolesta virallista ohjelmaa,
mutta tilanne korjaantui lauantaina, kun ravintola Iltatähdessä soittivat So-
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le Convert, Never End, Soul Havo

sekä Chaos Creation. Ohjelmaan kuului-

vat myös jo todelliseksi legendaksi muodostuneet saunomissessiot Ylioppilastalon kellarissa. Paikalla oli perinteiseen malliin Mökä-edustuksen lisäksi
muidenkin hevikerhojen jäseniä, ainakin HYRMY:stä, Turun TYRMY:stä,
Vaasan Jyrästä ja tietysti Pikametallimiehistä. Reissu onnistui jälleen kerran
loistavasti.
Seuraava tapahtuma oli maaliskuinen bändi- ja videoilta Smökissä. What
a Night for a Death Metal Fight -nimeä kantaneessa tapahtumassa esiintyivät pääkaupunkiseudun ylpeydet, suurella Mökä-vahvuudella porskuttaneet
Surma ja Carnal Creation. Yleisöä oli paikalla kohtalaisesti, ja todistettiinpa
Smökissä ensimmäistä kertaa hyvännäköistä pittitoimintaakin. Onnistuneen
iltaman äänentoisto hoitui tuttuun tapaan Mökän jäsenten Toni ja HannuPekka Poikosen PA-laitteilla.
Mökä-kevääseen mahtui vielä paljon toimintaa. Huhtikuun lopussa Tampereen sisarkerho TTYkitys kutsui luokseen Crystali ia, Farmakonia ja Heavy Metal Persettä katsomaan. Vapun korvilla TKY järjesti hieman Otasuunnistuksen kaltaisen Hullu Jussi -rastikierroksen, johon Mökä luonnollisesti
osallistui Gorsun luona pidetyn heavy metal -aiheisen tehtävän merkeissä.
Toukokuun puolivälissä kerho vieraili Helsingin Kallion räkälöissä Hell Raisin' Beer Drinkin' in Kallio -baarikierroksen puitteissa. Olutta juotiin edellisen vuoden malliin todella raskaalla kädellä. Viikkoa myöhemmin järjestettiin jo neljättä tai viidettä kertaa MC Mökä Deströys Tallinn -reissu. Tallinnan Ro kstar's-klubilla esiintyivät suomalaiset Heavy Metal Perse ja The
Carnival sekä virolainen Nitrous. Matkan ohjelmaan kuului keikkojen lisäksi
terasseihin tutustumista ja hostelliyöpyminen.

Kesä
Kesällä Mökällä oli jälleen vahva edustus festareilla, näistä tärkeimpinä mainittakoot Sauna Open Air, Nummiro k, Tuska Open Air Metal Festival,
Wa ken Open Air, Pellavaro k ja syksymmällä järjestetty Jalometalli. Nummiro kissa ja Wa kenissa Mökän leiri oli taas kerran edellisvuotta isompi,
ja lähes kaikilla festivaaleilla heilui tänä vuonna ensimmäistä kertaa Mökän
arvokkuutta henkivä festarilippu. Tuskassa Mökä oli töissä seitsemättä kertaa peräkkäin. Mökäläiset toimivat roudareina ja alueen purkajina yhteensä
neljän päivän ajan. Töissä olleille korvauksena oli kolmen päivän ilmaislippu
festivaalille yhdistyksen saadessa rahallisen korvauksen, joka oli toimintamme taloudellinen kulmakivi. Viikko Tuskan jälkeen mökäläiset suuntasivat
Suomenlinnaan piknikille.
Mökä järjesti jo kolmatta kertaa peräkkäin bussikuljetuksen Wa ken Open
Airiin Saksaan. Yhteistyötahojen kanssa järjestetystä reissusta päävastuun
otti Olli Rämö, joka hoiti niin valmistelut kuin matkanjohtajan tehtävänsäkin todella mallikkaasti. Järjestelyjen taustapiruna hääräsi Thomas Sandvik.
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Sekä bussireissu että itse festivaali onnistuivat todella loistavasti! Sää suosi
jatkuvasti, ja kaikki kerta kaikkiaan meni nappiin. Tunnelma bussissa nousi
parhaimmillaan aivan käsittämättömiin sfääreihin, ja Mökä sai reissusta paljon positiivista palautetta sekä hyvää mainetta.

Syksy
Syksyllä hallitus panosti entistä voimakkaammin uusien jäsenien rekrytoimiseen, minkä se itse asiassa katsoi vuoden tärkeimmäksi tehtäväkseen. Mökällä oli tuttuun tapaan rasti Otasuunnistuksessa ja ständi Kampusriehassa.
Lisäksi syyskuussa järjestettiin erityinen, huiman suosion saanut fuksisaunailta. Uusia jäseniä saatiinkin syksyn mittaan kymmeniä, joista ennenkuulumaton määrä myös lähti välittömästi aktiivisesti toimintaan mukaan. Niin
Mökä-paitoja kuin uutuutena esiteltyjä hihamerkkejäkin myytin erityisesti
syksyllä runsain määrin.
Syyskuun muihin tapahtumiin kuului perinteinen Bodom-järven ex ursio. Reissu sujui samaan tapaan kuin aiempinakin vuosina. Juodun viinan
ja kaljan määrä oli täysin järjetön, hevi soi korvia huumaavalla volyymilla
aggregaatin ja mankan ansiosta, ja murhapaikallakin käytiin taas. Kyseessä
oli jälleen erittäin onnistunut reissu. Syyskuussa käytiin myös parinkymmenen mökäläisen voimin Savossa Mikkeli Metal Madness -matkan puitteissa.
Ohjelmaan kuului S oopro k-jäähallifestivaalin lisäksi saunomista, uimista,
grillausta ja kaljoittelua.
Lokakuussa järjestettiin vuoden toinen bändi- ja videoilta Smökissä. Power
metal -painotteisessa tapahtumassa esiintyivät kajaanilais-helsinkiläinen Gamma Ray -tribuuttibändi

Guardians of Mankind sekä pääkaupunkiseudun

Crystal Blaze. Porukkaa oli paikalla jälleen kohtalaisesti, ja bändit vetivät
kelpo setit. Marraskuussa järjestettiin vielä Total Thrash Metal Holo aust bänditapahtuma Gloriassa. Baltia-edustus jatkui kolmatta kertaa peräkkäin,
kun virolainen Must Missa esiintyi yhdessä suomalaisten URNin, Spirit Diseasen ja Hateformin kanssa. Pääesiintyjäksi kaavailtu Death hain joutui
sairastapauksen vuoksi perumaan keikkansa viime tingassa, mutta onneksi URN saatiin pikaisesti korvaajaksi. Yleisöä oli paikalla parisataa, mutta
meininki oli silti kohdallaan bändien esitysten ollessa yksiä kaikkien aikojen
mieleenpainuvimmista Mökä-tapahtumien saralla. Tapahtuma tuotti jonkin
verran taloudellista tappiota, muttei liiaksi.
Mökä-vuosi 2006 huipentui syksyn lopussa, kun TKY vuokrasi yhdistykselle kerhotilan Jämeräntaipaleelta. Tila otettiin välittömästi aktiiviseen
käyttöön kerhon päämajana sekä kokoustelu- ja ajanviettopaikkana.
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Yhteenveto
Kokonaisuutena katsoen vuosi 2006 sujui erittäin hyvin. Toiminta oli monipuolista ja sitä oli paljon. Bänditapahtumissa soitti monien metallimusiikin alalajien edustajia; kevään folk- ja death/bla k-iltoja täydensivät syksyn power- ja thrash-tapahtumat. Mökän jäsenmäärä oli vuoden lopussa yli
kahdeksansataa. Uusia, aktiivisia jäseniä saatiin värvättyä aiempia vuosia
enemmän, mikä oli vuoden tärkein päämääräkin. Mökän mutkikas rekisteröitymisprosessi jatkui edelleen, ja maaliviiva häämöttää vuonna 2007. Kerho
kunnostautui myös urheilun saralla; salibandyjoukkueemme taisteli kauden
2006-2007 runkosarjan tappioitta todellisten koitosten odottaessa keväällä
2007.
Suurkiitos koko hallitukselle, erityisesti oman toimensa ohella jälleen aktiivisesti asioita hoitaneelle Veera Ala-Keturille sekä niin ikään oman toimensa ohella uusien jäsenien rekrytoimisessa suurena apuna toimineelle Minttu
Hietamäelle. Lisäksi kunniamaininta aktiivijäsen Thomas Sandvikille ja Olli
Rämölle, joka nohevalla toiminnallaan teki Wa ken-reissusta onnistuneen ja
ikimuistoisen.

Vuoden 2007 hallitus valittiin marraskuun vaalikokouksessa, ja sen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja: Salum Abdul-Rahman
Sihteeri: E-J Lämsä
Rahastonhoitaja: Minttu Hietamäki
Varapuheenjohtaja: Vesa Isokauppila
Muut jäsenet: Markus Ervasto, Juha Holm, Kari Runonen, Kimmo Sääskilahti

Tilintarkastajat: Erja Korpela (varalla Juha Karjalainen), Markku Suokko
(varalla Thomas Sandvik)

Toimihenkilöt:
Viralliset vittuilijat: Juha Karjalainen, Riku Lehto
Saunatonttu (Otaniemi): Kimmo Sääskilahti
Saunatontut (Heinävaara): Vesa Erähalme, Thomas Sandvik
Kerhohuonemöröt: Juha Holm, Kimmo Kokkila, Pauli Koski
Saatana (tiedottaja): Otto Trygg
Tuskan ruhtinas: Juha Karjalainen
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