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PÄÄKIRJOITUS
Nyt se alkaa. Kevään 2007 pudotuspelit, joista on ainakin ennakkohehkutuksen perusteella tulossa todella mielenkiintoiset. Puolen vuoden
runkosarja on nyt takana, ja espoolaisittain varsin onnistunut sellainen.
Viides sija on hyvä suoritus, kun ottaa huomioon kaikki vastoinkäymiset
mitä Blues koki. Ja vastaahan sijoitus
myös joukkueen tavoitetta, joka oli
olla kuuden joukossa.
Tuntuu hienolta seurata säälipleijareita sivusta – ei sillä että ne kovasti kiinnostaisivat, mutta hienoa, että
Bluesin ei tarvitse olla siellä mukana.
Viime keväänä, kun mentiin huikean JYP-sarjan kautta puolivälieriin
kohtaamaan Kärpät, niin joukkue oli
jo aika puhki. Sama juttu oli keväällä
2004, kun pudotettiin sääleissä Tappara ja otettiin sitten TPS:ltä pataan.
Nyt joukkue pääsee lepäämään puolitoista viikkoa.
Runkosarjan päätösottelu Espoossa oli hieno kokemus varmasti jokaiselle Bluesia kannattavalle. Ennen
kaikkea 5-1-voitto varmisti paikan
puolivälierissä, mutta sen lisäksi päästiin juhlimaan muun muassa Martin
Kariyan historiallista pistepörssin
voittoa ensimmäisenä Blues-pelaajana ja Ladislav Kohn nousi sadannella
runkosarjamaalillaan kaikkien aikojen maalintekijäksi Espoossa ohi Joonas Jääskeläisen.
Niin ja nostettiinhan siellä se yksi
paita kattoon.
Timo Hirvosen pelinumeron
jäädyttäminen oli ehdottomasti yksi
hienoimmista hetkistä espoolaisessa
kiekkohistoriassa. Uskomaton ﬁilis,
kun koko halli nousee seisomaan ja
osoittamaan suosiotaan. Ravintolan-

kin pukumiehet nousivat ylös taputtamaan; katkaravut eivät olleet sillä
hetkellä oleellista saati tärkeää.
Ennen kaikkea paidannostopäätöksellä kunnioitettiin hienoa pelaajaa, hienoa taistelijaa ja hienoa ihmistä, todellista seuraikonia siis, mutta
paidannosto symboloi myös sitä, että
Blues muistaa edellisen elämänsä,
piskuisen Kiekko-Espoon ja Matinkylän kylmän jäähallin. Se on hienoa se.

Sininen numeroa 33 ja Hirvosen
nimeä kantava viiri näkyy todella hyvin fanikatsomoon. Jäälle katsoessa
se pilkottaa väkisinkin silmäkulmassa. Se on hyvä muistuttaja nuorelle
kannattajasukupolvelle siitä, että on
ollut elämää ja jääkiekkoa jo ennen
Tapiolan areenaa ja Bluesia.
Voi kuvitella, että kun hallille
saapuu uusia nuoria faneja, heidän
ensimmäinen kysymyksensä on: ”Hei,
mikä toi viiri on? Kuka toi Hir-vo-nen
oli?”
Kertokaa se tarina. Tarina Timo
Hirvosesta ja Kiekko-Espoosta. Sillä
tavoin on varmaa, että espoolaisen
jääkiekon perintö jatkuu.
Jäädytyspäivän iltana, tiistaina
6. maaliskuuta siis, fan clubin puheenjohtaja Antti Halkon kännykkä
piippasi yllättäen. Yksi viesti vastaanotettu. Se oli Hireltä.

”Kiitos hienosta vastaanotosta!
Terveisiä kaikille Faneille. Hire”
Hieno pelaaja ja hieno mies, totta
tosiaan, joskin nyt on jo pakko kääntää katseet tulevaan Tappara-sarjaan.
Kalavelkoja tosiaan riittää keväältä
2003, jolloin Tappara meni jatkoon
seitsemännen pelin jatkoajalla, varsin halvalla maalilla. Nyt olisi paikka
maksaa takaisin, eikä seitsemän peliä tähänkään sarjaan ole mitenkään
mahdoton variaatio.
Bluesin huikea vire helmikuussa
antoi merkit siitä, että potentiaalia
tästä playoffs-kevään mustasta hevosesta löytyy. Jokainen joukkue on pystytty voittamaan, mutta kieltämättä
Tappara on ollut yksi niistä vaikeimmista vastustajista. Luvassa onkin
todella kovatasoinen ottelusarja. Voisin melkein mennä niin pitkälle, että
väitän tämän puolivälieräsarjan voittajan juhlivan Suomen mestaruutta
tänä keväänä. Niin tapahtui viimeksikin, kun Blues ja Tappara kohtasivat
neljännesﬁnaaleissa.
Tämä kauden kolmas lehti tulee
keskittymään melkeinpä täysin alkaviin pudotuspeleihin. Puhutaan pudotuspelien katsomokulttuurista, espoolaisesta pudotuspelihistoriasta ja
sen sellaisesta. Kaikki liittyy osaltaan
tähän kevääseen, jolloin Bluesilla on
oikeasti, ensimmäistä kertaa neljään
vuoteen, mahdollisuudet mennä pitkälle. Tästä voi tulla jotain kaunista.

SASHA HUTTUNEN
Päätoimittaja
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FAN CLUBIN KULTTUURISHOKKI
Hieno kevät! Tipattoman tammikuun jälkeen Blues on jälleen löytänyt hyvän pelivireen kentällä, mikä
enteilee huikeita pudotuspelejä. Myös
Blues Fan Clubilla menee hyvin. Avoimen toimintamme ansiosta voin myös
perustella tätä väitettä, esimerkiksi
tässä kirjoituksessa. Lisäksi kauden
viimeisessä Fan Newsissä on luvassa
täydellinen tilastopaketti Fan Clubin
toiminnasta, mutta tässä hieman esimakua.
Tämän hetken jäsenmäärä on 38
jäsentä vähemmän kuin viime kaudella, mutta se on silti 270 prosenttia
enemmän kuin toissakaudella. Huikea kasvu, johon pessimistit jo toteavatkin sen johtuvan halvasta kausikortista. Tämä on osittain totta, mutta
hämmästykseksi myös jäsenistömme
aktiivisuudessa on tapahtunut vähintään tuo 270 prosentin parannusliike.
Kiitos siitä kuuluu teille kaikille, jotka
olette tähänkin asti jaksaneet lukea
kirjoitustani!
Parannusliikkeeksi voidaan laskea vaikkapa katsomotoiminta. Meteliä ja meininkiä on enemmän kuin
aikoihin. On isoja lippuja, kaulahuiveja, desibelimittaria ja ties mitä. Uskon myös, että tällä kaudella Bluesin
erilaisten kannustushuutojen kirjo on
vähintään kaksinkertaistunut, joten
eteenpäin ollaan menty katsomotoiminnan joka osa-alueella. Tammikuussa piti järjestää myös Fan Clubin
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historian ensimmäinen tifo (jos et
tiedä mikä tifo on, niin otapa selvää
esimerkiksi Internetin Wikipediasta),
jonka paloviranomaiset valitettavasti kielsivät. Pudotuspelien alkuun on
kuitenkin luvassa savuton, muttei hajuton ja mauton, tifo, joka järjestetään
fanikatsomossa ottelun alussa. Tifoasiaan onkin kommentoitava, että
Blues-fanit ovat ﬁksua sakkia, kun
tällaiset palotarkastajan lupa-asiatkin
hoidetaan kuntoon etukäteen. Bluesin turvallisuuspäällikön Mikko Kemiläisen sanoja lainatakseni: ”Näin
tätä fanikulttuuria kuuluu kehittää!”.
Kemiläisen sanoihin on helppo yhtyä,
sillä ei-järkiporukoiden fanikulttuurista saamme lukea vaikkapa Ilta-Sanomista.

Aktiivisuutta on ollut myös fanimatkojen suuntaan. Aikaisemmin
kahden bussin matkat ovat olleet harvinaisia, mutta tälläpä kaudella pistettiin vielä paremmaksi ja Hämeenlinnaan lähdettiin jopa kolmen bussin
voimin. Myös kahden bussin matkoja
on ollut enemmän kuin koskaan. Fanimatkoilla onkin käynyt jo ennen
pudotuspelejä enemmän ihmisiä kuin
koskaan aikaisemmin. Kohta olemme
varteenotettava kilpailija Finnmatkoille ja Tjäreborgille. Tällä kaudella
myös matkojen kokonaismäärässä

tehtäneen uusi ennätys, ja Lahden
suunnalla ovatkin jo ehtineet ihmetellä espoolaisten kovaa matkustusintoa. Kaikkien näiden faktojen sekaan
on muistutettava, että Blues Fan Club
tarjoaa jäsenilleen SM-liigan halvimmat fanimatkat! Halvoista runkosarjamatkoista huolimatta fanimatkojen
taloudellinen tilanne on hyvä, niinpä
myös Fan Club on valmiina alussa kuvaamiini huikeisiin pudotuspeleihin,
joten bussissa nähdään!
Lopuksi voidaan puhua vaikkapa
jäsenlehdestämme. Taso on parempi
kuin koskaan aikaisemmin ja lehtemme kestää helposti vertailun minkä
tahansa muun Fan Clubin jäsenlehden kanssa. Tulen aina hyvälle tuulelle huomatessani, kuinka aktiivisesti
ja innoissanne tulette kyselemään
uuden jäsenlehden perään. Samoin
on ilo huomata heti lehden ilmestymisen jälkeen kaikkien fanikatsomolaisten lukevan julkaisuamme. Nämä
ovat hallituksellemme niitä merkkejä,
jotka saavat meidät panostamaan lehteemme ja josta ammennan voimaa
tämänkin kirjoituksen kirjoittamiseen.
Kaikkien edellä listattujen asioiden varjossa on turha väittää etteikö
meillä ole sitä fanikulttuuria. Hitto
vie, kyllä meillä on – et vain ole huomannut sitä aikaisemmin.

ANTTI HALKO
Blues Fan Clubin puheenjohtaja
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TOSIPELIT
Atlantin takana NHL:ssä pudotuspelejä kutsutaan simppelisti nimellä Stanley Cup. Niissä kun pelataan
kiekkomaailman arvostetuimmasta
palkinnosta, Stanley Cupista.
Suomen mestaruuden taas nappaa joukkue, joka voittaa keväällä kolme tai neljä ottelusarjaa. Niin helppoa
se on - teoriassa.
Todellisuudessa mestaruus vaatii
pelaajilta äärimmäistä antaumusta,
sitoutumista ja hiukan tuuriakin. Hikeä, kyyneleitä, onnekkaita pomppuja. Ja ennen kaikkea on oltava paras
Joukkue, The Team.
Bluesin peli on parhaimmillaan
tällä kaudella ollut Suomen parasta.
On Itävallan sininen muuri maalissa - napaten kiekon vaikka hampaillaan, on espoolainen puolustus
kiekollisella taidolla ja antautuvaisella
puolustuksella, on maaginen hyökkäys, jossa ykkös- ja kakkosketju häikäisee taidoillaan, kolmosketju jäädyttää
pelin ja nelosketju sekoittaa vastustajan pasmat räjähtävillä taklauspelillä.
Näitä kaikkia elementtejä on Bluesissa nähty. Ja nyt pelaajat tekevät kaikkensa, että ne kaikki saadaan samaan
otteluun. Ja seuraavaan, ja seuraavaan…

Mutta kuinka fani vastaa huutoon?
Blues-faneille pudotuspelit ovat
aina olleet hienoa aikaa, kun sinne on
päästy. Mahdollisuus ottaa(vihdoin
se menestymisen kulttuurin ensiaskel, Poika Espooseen. Se sytyttää ja
yllättää allekirjoittaneenkin varmasti
tänäkin keväänä, sillä tunnelma on
keväällä ollut aina ainutlaatuista. Jos
runkosarjassa fani on antanut 80-100
%, pudotuspeleissä luku on ollut 110.
Kaikki - ja vähän extraa. On ollut kasvomaalia, lakanoita, uusia lauluja ja
hienoja hetkiä.
Voitonnälkä on kova.
Joka vuosi Blues on kompastu-

Play-Off -huumaa keväältä 2004

nut viimeistään puolivälierissä, Kiekko-Espoo tosin kerran pääsi hienosti
välieriin asti. Bluesilla ei ole vielä
yhtään SM-mitalia, mutta paikka välierissä antaisi teoriassa tähän hyvin
todennäköisen mahdollisuuden.
Voitonnälkä on kova.
On turha arvioida, miten yleisö
reagoi jos puolivälieristä mennään
jatkoon. Aiemmat vuodet ovat vakuuttaneet, että Tapiolan areenan
katto nousisi vähintään pari metriä.
Voitonnälkä on kova.
Saatat jo alkaa epäillä yllä olevaa
väitettäni, joten tässä argumenttini:
Pelaajat ovat kesästä 2005 treenanneet kuin hullut, vain yksi tavoite
mielessään. Valmentaja Heikkilä jättää joukkueen kauden jälkeen, mutta
miltä näyttäisikään meriittilistassa
Bluesin ensimmäinen mestaruus.
Kake näytti jo Kärpissä, ettei kautta
jätetä puolitiehen ja poistui kultamitali kaulassaan.
Kritisoitu
fysiikkavalmentaja
Vikeväinen haluaa näyttää, että treenaaminen kannatti ja painottaa metodejaan entistä vahvemmin. Vaativa
kakkosvalmentaja Matikainen haluaa Bluesin päävalmentajakaudelleen

varmasti lentävän lähdön, ja luoda
menestyvän espoolaisjoukkueen, ensimmäisenä maailmassa.
Huoltotiimi, ikiespoolaisen Juha
”Candy” Pikkasen johdolla, on nähnyt
espoolaiskiekkoilussa kaiken - paitsi
mestaruuden.
Puhumattakaan Teistä, arvon fanit, jotka olette odottaneet kukaties
kuinka monta vuotta tätä ainutlaatuista tilaisuutta. Enkä halua missään
nimessä myöskään sivuuttaa edesmennyttä Reino ”Reiska” Korpelaa,
fanien fania, jolle joukkue ja fanit pelaavat ja kannustavat tätä kautta.
Aiemmin puhuin kuinka tulisi
rohkeasti uskaltaa kannustaa ja jälleen voin todeta, että eteenpäin on
menty.
On aika ottaa seuraava askel. Pyydän, uskaltakaa innostua. Martin Luther Kingin sanoin: ”I have a dream.”
Elämme hienoa aikaa.
Unelma mielessä,

JOEL LINGMAN
Katsomotoimintavastaava
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BLUES-FANIT VIERASRUNDILLA – TALVI JA
KEVÄT 2007

Kannustusta Kisapuistoissa, 13.1.2007 SaiPa-Blues 4-2

Kotia kohti, 6.1.2007 HPK-Blues 5-4 ja.

Kiekkokauden toinen puolikas on
jo käynnistynyt ja pudotuspelit ovat
melkein ovella.
Läpi talven Blues-fanit ovat saaneet seurata joukkojensa taistelua
suorasta playoffs-paikasta ja taistelusta auringon alla.
Vauhti kaukalossa ja fanibussin
takapenkillä ei ole osoittanut kovin
suuria notkahduksia pakkasten keskellä, mikä on kevättä silmällä pitäen
hyvä merkki.

kun torstai-iltana Helsingin punaisissa valoissa HIFK isännöi Bluesia. Ylälehtereillä noin 40:n hengen Blueskatras oli todistamassa vauhdikasta ja
fyysistä peliä, jonka ratkaisuksi muodostui Ilkka Pikkaraisen ottama jäähy

Vuodenvaihteen jälkeen matkoja on tehty viidelle paikkakunnalle
mukaan lukien Helsinki kaksi kertaa. Vuoden ensimmäinen etappi oli
reissu hallitsevan mestarin HPK:n
kotiluolaan. Sikakatsomossa menivät
pasmat sekaisin, kun kolme(!) bussillista sinipaitoja ottivat hallin haltuunsa jo ennen ottelua. Huudot raikuivat,
liput liehuivat ja kaksikeppiset nousivat, kun ensimmäiset Blues-pelaajat
liukuivat jäälle.
Myös pelissä Blues liikkui liukkaasti ja kun pelikello näytti aikaa
noin kymmenen minuuttia, paloivat
taululla lukemat 3-1 vieraille. Pelin
edetessä myös Kerho sai juonesta
kiinni ja näin varsinainen peliaika
päättyi 4-4. Jatkoajalla kiekko pomppi Kerholle ja tiukka vääntö päättyi 54 jatkoajan jälkeen.
Seuraava matka osui arkipäivälle,
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Kaken hauis näkyi Lahdessa.

noin kaksi minuuttia ennen loppua.
Kuvio kuntoon, Suhonen viivalla Kohnin kanssa, kiekko tulee kulmasta Suhosen lapaan, joka malttaa vielä siirtää
Kohnille, onetimer ja kiekko maaliin.
Kolmas voitto putkeen Nordikselta
ja iloisin mielin takaisin Espooseen,
voittolukemat tällä kertaa 2-3.
Kaksi hyvin nukuttua yötä ja seuraava matka edessä. Vastassa idän
SaiPa. Tämä matka jäi väliin omalta
osalta, mutta kommenttien perusteel-
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la ei mikään onnistunut reissu. Voitto
sputnikeille lukemin 4-2.
Blues-bussi otti seuraavaksi
suunnaksi hyppyrimäet eli kauden
kolmas ja näin viimeinen matka Lahteen. Tutuksi tullut halli ja sen tarjoamat viihdykkeet eivät enää kaikkia
jaksaneet innostaa ja niin voitto Pelsuille rangaistuslaukauskisan jälkeen
2-1. Erikoismaininta matkasta eräälle
trubaduurille, joka yleisön pyynnöistä huolimatta jätti soittamatta erään
maalilaulun drinkkibaarissa.
Kahden viikon tauko ja sen jälkeen suunnaksi Jyväskylä. Matkalle
lähdettiin vanhasta kaavasta poiketen
varabussilla, kun STA:n ja Lindholmin bussit olivat huollossa rankkojen matkojen jälkeen. Hyvää duunia!
Apuun saapui kuitenkin Freeman ja
matka pääsi alkamaan.
Pitkälle matkalla oltiin varauduttu asiaan kuuluvin eväin ja ohjelmasta vastasi nimeltä mainitsemattoman Blues-fanin hämähäkki-show!
Matkan aikana pysähdyttiin tutuksi
tulleen sympaattisen pandaperheen
luona, joka on löytänyt tien pienimpien Blues-fanien sydämiin. Itse peli
ei sitten ollutkaan kovin kummoista.
Toivosta luopunut JYP antoi espoolaisille oppitunnin asenteesta, jolla se
voitti ottelun luvuin 3-1.

Saalistettu pelikaani

Viikon päästä Pasilaan.
Viimeinen matka lähti käyntiin
ja määränpäänä mediacentrum Pasila
ja Narrit. Jaffalle olikin saapunut mukava joukko Blues-faneja seuraamaan
niin sanottua paikallistaistoa. Ismo
Kuoppala löi ottelulle alkutahdit ja
fanit seurasivat katsomossa perässä.
Kun Bluesilta onnistuivat maalinteossa vielä Laddy Kohn ja Arto Laatikainen Jokereiden yhtä maalia vastaan,
pisteet matkasivat Pasilasta Tapiolaan.

Näin ollaan saatu runkosarjan
fanimatkat kunnialla pakettiin, kun
tämän kirjoituksen jälkeen matkattiin
vielä Tampereelle. Kokonaisuutena
matkoihin voi olla hyvin tyytyväinen,
eteenpäin on menty etenkin kannustuksessa ja sen laadussa. Uskon
kuitenkin, että aina on mahdollisuus
parantaa sen verran, mitä pudotuspeleissä tarvitaan. Pilke silmäkulmassa
kohti kevään ratkaisupelejä ja tämän
kauden viimeisiä fanimatkoja, ehkä
aina 16.4. päivään asti.
Terveisin,

TUOMAS ”STOBE” OTTELA

FANIBUSSIT PLAY-OFFEISSA
Jokaiseen pudotupelien vieraspeliin
järjestetään fanimatka jos lähtijöitä on
tarpeeksi.
Puolivälierien varmat vieraspelit pelataan to 15.3. ja ma 19.3.
Tarvittaessa pelataan myös to 22.3. ja
ma 26.3.
Kahteen ensimmäiseen peliin bussi
lähtee kello 15:oo Matinkylän jäähallilta ja matkan hinta lippuineen on
20/25€ (BFC:n jäsenet/muut). Bussi
ajaa tuttua reittiä Matinkylän jäähalli
-> Ompun Sportti -> LänsiAuto Areena
-> Tampere.

Hämeenlinnassa oltiin kolmen bussilastillisen voimin
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UNELMA ELÄÄ EDELLEEN

Eletään kevättä 1995. Oli ensimmäinen kerta, kun Kiekko-Espoo pelasi pudotuspelejä. Kukaan ei uskonut
meihin, koska vastassamme oli runkosarjassa toiseksi sijoittunut Rauman
Lukko. Yksi bussillinen espoolaisen
jääkiekon seuraajia uskoi kuitenkin
ihmeeseen. Se bussi lähti Matinkylän hallilta kohti Raumaa. Sen bussin
matkustajien suuri unelma oli silloin
todella lähellä toteutumista.
Edellinen kappale kertoi lyhyesti
ensimmäiset kosketukseni pudotuspeleistä. Tietysti sitä oli joskus nähnyt ihan ﬁnaalejakin televisiosta sekä
muutaman kevään takaiset SM-liigan
nousukarsinnat, joiden jälkeinen tun-

8

nelma oli jotain sellaista, mitä ei voi
kuvitella – ellei sitten itse ollut paikalla. Kuitenkin tunnelma sympaattisen
pikkuseuran ensimmäiseen pudotuspeliotteluun matkaavassa bussissa
oli jotain odottavaa ja jännittynyttä

– kukaan ei oikein tiennyt, mitä oli
odotettavissa.
Itse ottelussa Peter Ahola viimeisteli kaikki Kiekko-Espoon kolme
ensimmäistä playoffs-maalia. Viimeinen näistä tasoitti ottelun vain
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muutama sekunti ennen kolmannen
erän päättymistä. Pieni sinikeltainen katsomonosa räjähti riemuun,
suurempi sinikeltainen katsomonosa
suuntasi Äijänsuon jäähallin kulmabaariin. Loppujen lopuksi molemmat
Raumalla pelatut ottelut päättyivät
jatkoajalla Joni Lehdon lämäriin, jotka ratkaisivat ottelun. Kiekko-Espoo
voitti kotona ottelusarjan toisen pelin
Petro Koivusen jyrättyä Boris Roussonin pois maalinsa edestä Jan Långbackan lyödessä voittomaalin vapaasti tyhjiin. Neljäs peli Espoossa päättyi
tasaisten vaiheiden jälkeen Lukon
voittoon, Lukko jatkoi siitä välieriin.
Nälkää jäi kuitenkin – pudotuspelikiekko oli jotain sellaista ”parasta
huumetta”, mitä halusi vain enem-

män ja enemmän. Turha sitä on kieltää, että seuraavaa pudotuspeliottelua
jäi kaipaamaan, vieroitusoireet olivat
ysiluokkalaiselle karvakorvalle todella
kovat. Silloin alkoi oikeastaan tämän
nuoren espoolaisen unelma, joka monien muiden asioiden muuttumisesta
huolimatta elää edelleen.
Unelma sai konkreettista jatkoa
muutama vuosi myöhemmin, kevättä
1997 muistelen erityisen lämpimästi, vaikkakin tulokset olivat heikkoja
jälkikäteen ajateltuna. Tuona keväänä Håkan Nygren oli luotsannut es-

poolaiset hirmuiseen kevätvireeseen.
Iltapäivälehtien urheilusivuilla useampikin liigavalmentaja aivan oikeasti sanoivat, että epämiellyttävin
vastus pleijareiden ensimmäisellä
kierroksella olisi Kiekko-Espoo. Syyt
tähän olivat se, että joukkueessa oli
todella hyvä henki päällä ja Matinkylä Garden ei miellyttänyt pelipaikkana. Kiekko-Espoo sai runkosarjan
kuudentena vastaansa kolmoseksi
yltäneen Hämeenlinnan Pallokerhon.
Tuona keväänä Kiekko-Espoo haki
ensimmäisen vierasvoiton pudotuspeleissä, mutta kotona Matinkylässä
Kerho kuittasi kaksi ehkä jopa ansaitsematonta voittoa, joten taas jäi vain
luu käteen.
Tämä oma espoolainen unelmani
on osittain toteutunut yhden kerran.
Silloin elettiin armon kevättä 1998.
Kiekko-Espoon
pudotuspelipaikka
ratkesi viimeisellä runkosarjan kierroksella Hartwall Areenalla Timo Saarikosken tehtyä voittomaalin Lukkoa
vastaan noin kolme minuuttia ennen
kolmannen erän päättymistä. Lukolle olisi riittänyt yksi piste siihen, että
olisi noussut Kiekko-Espoon edelle ja
aloittanut kesäloman Espoossa. Kiekko-Espoo kohtasi puolivälierissä Vladimir Jursinovin kipparoiman suuren
ja mahtavan Turun Palloseuran, joka
oli voittanut ylivoimaisesti runkosarjan muistaakseni jopa kaikkien aikojen piste-ennätyksellä. TPS:ssä pelasi
myös Kiekko-Espoon oma playoffsikoni Peter Ahola. Jokainen varmasti
muistaa, miten tässä sarjassa kävi. Va-
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litettavasti nuoren seuran takki tyhjeni turkulaisten tiputtamiseen, HIFK
käveli Espoon yli vakuuttavaan mestaruuteen ja Jokerit varmisti pronssipelin tiukkojen vaiheiden jälkeen
paikan European Hockey Leaguessa
eli jo kuopatussa EHL:ssa seuraavalle
kaudelle. Olikohan se 8-0 tai jotain.
Jälkikäteen harmittaa se, että tuona keväänä Kiekko-Espoo pelasi niin
upeaa peliä TPS:ää vastaan, että unelma mitalista tai jopa ﬁnaalipaikasta
olisi ansainnut paremman päätöksen.
Myös Bluesin aikana pudotuspelit ovat olleet tunteikkaita. En muista
koskaan kokeneeni sellaista pettymystä kuin siinä pelissä. Kaikki varmasti
tietävät, mitä peliä tarkoitan. Sinä
keväänä meillä oli joukkue, jolla olisi
ollut mahdollisuudet parempaankin
kuin viidenteen sijaan ja putoamiseen
vakuuttavasti jatkossa pelannutta tulevaa mestaria vastaan seitsemännen
ottelun jatkoajalla. Toisaalta taas, jos
ja jos. Kuitenkin olen sitä mieltä, että
tänä keväänä – vuonna 2007 – meillä
on parempi joukkue.
Nyt Bluesilla on oikeasti mahdollisuus pelata mitaleista. Onko tämä se
espoolaisten kevät, jota olen itse odottanut nyt noin 12 vuotta? Edelleen
on mahdollista – jopa todennäköistä
– että kohtaamme taas runkosarjan
jälkeen Tampereen Tapparan. Yksi
”säälärivoitto” ei vielä riitä siihen, että
kalavelat olisi maksettu. Jos Tappara kohdataan, nyt olisi aika kuitata
kaikki korkojen kanssa. Unelma elää
edelleen.

OLLI VARHIMO
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KUKA PÄÄSTI KOIRAT ULOS
- PÖYTÄLÄTKÄÄ SPORTISSA 11.2.2007
Näin se käy: Keksitään kaveriporukassa tekemistä pelittömäksi kevättalven sunnuntaiksi. Kaveriporukan
nimi on Blues Fan Club. Sitten tahkotaan vuosi vuodelta hommaa läpi reippaan kymmenen hengen kesken vuosi
toisensa jälkeen, kunnes 2006-2007,
meillä onkin faneja, tai siis jäseniä, tai
siis aktiivisia sellaisia.
Kahden kauden halpa kausikorttiko tuottaa hedelmää? Kasvaako Espoossa espoolainen sukupolvi, jolle
Blues on oma juttu? Joka tapauksessa

tai-iltapäivän lätkän korvikkeesta
saapui nauttimaan yli 40 blueslaista.
Sportille kuuluu puitteiden lisäksi iso
kiitos eväistä ja pelejä tuomitsemaan
tulleista pöytälätkän ammattituomareista. Ja kyllä näillä tuomareilla tuntui olevan homma paremmin
hanskassa kuin muutamilla nimeltä
mainitsemattomilla SM-liigan raitapaidoilla. Asiaan kuuluvaa hämmennystä asiansa tuntevassa yleisössä
herätti kylläkin esimerkiksi se, miksei
kentältä poisteta pelaajaa kahden minuutin jäähyn ajaksi silloin, kun kiekko lentää katsomoon - mitä sattuikin
melko usein.
Kuten jo mainittukin, niin Sports
Academy huolehti esimerkillisesti
myös joukkojen tankkauksesta. Loputon varasto Tex Mex -henkistä pikkusuolaista piti näppärästi janoiset miehet ja naiset tiellä.

tällä kaudella niin minigolﬁssa, pikkujouluissa kuin nyt pöytälätkässä on
ollut ilahduttavan paljon porukkaa.
Joku on päästänyt koirat ulos. Hau!

SUOLAA JA HIKEÄ
Tänä vuonna kolmella pelipöydällä taisteli kuusitoista pelaajaa.
Kannustusjoukkoja liiteli Sportin
ovista solkenaan ja yhteensä sunnun-
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Suurin osa pelaajista suhtautui
peliin sunnuntainhikisellä - joissain
tapauksissa tuskanhikisellä - huumorilla. Iso osa niistä tuska-liitteisistä
otti joka pelissä takkiin runsasmaalisesti. Sitten oli se ”välivyöhyke” - kuten puheenjohtaja Halko, joka tuntui
häviävän pelejä ihan vain siksi, että
sellainen putki oli menossa Bluesillakin. Ja sitten oli tietysti voittajat. Jokuhan niitä maaleja teki keskimäärin

7-9 per peli. Siis yhtä aikaa, kun joku
toinen teki koko turnauksessa kaksi
maalia ja niistäkin toisen omiin. On
se maalinteko vaan kaunista katseltavaa. Upeata! Mahtavaa! Kyllä Espoossa osataan.
Kentillä ja niiden laidoilla jännitysnäytelmä seurasi toistaan. Fyysisen
kestävyyden lisäksi testattiin myös
osallistujien henkinen kantti: ”Huono
sä oot pelaa, mut kyl toi yleisöön menee.” Sportin mukaan täysi-ikäisten
osallistujien virallinen kisadoping oli
epämääräinen yhdistelmä Tabascoa
ja Vana Tallinnaa. Tästä syystä douppaus jäikin melko vähäiseksi.

UUTTA VERTA
Yksi riemukkaimmista peleistä
oli varmaankin välieräkamppailu, jossa Lauri voitti pokaalin turhan usein
pokanneen Larin. Espoossa on sattu-
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neesta syystä vahvat perinteet altavastaajan kannustamiselle, eivätkä uudet
onnistujat ole merkki ainoastaan laajentuvasta fanipohjasta, vaan myös
laajentuvasta toiveikkuudesta: ehkä,
kenties, jos vaikka sittenkin. Vaikka
niin usein on kaikin puolin kenttää
totuttu ajamaan puolilla valoilla, niin
kyllä sitä joskus keksitään vielä laittaa
pitkät päälle. Siis sekä pöytä- että siinä toisessa lätkässä.
Pronssista pelasivat Lari ja Mika
ja ﬁnaalissa puolestaan kohtasivat
Lauri ja Kari. Molemmat parit olivat
tiukkoja, tasaisia ja jännittäviä. Lopulta voittoon taistelivat Lari ja Lauri.
Joten uutena mestarina kiertopalkintoon saa nimensä Lauri Liimatainen.
Onneksi olkoon! Palkinnot koottiin
yhteistyössä Sportin kanssa ja lopulta
neljä parasta saivat kotiin viemisiksi
sijoituksesta riippuen muun muassa
Blues Fan Clubin etuseteleitä, Bluesjuustoa, drinkkilippuja ja dvd:n. Iso
käsi osallistujille, kiitos Ison Omenan
Sports Academylle ja kaikille innokkaille katsojille.

KUVIOT JA KIKKAILIJAT:
Osallistujia 16
Kaksi lohkoa, jotka arvottiin
Kaksi tuomaria, kolme pelipöytää
2 x 5 min ottelut
Runkosarja ja pudotuspelit
1.Lauri Liimatainen
2.Kari Lintulaakso
3.Lari Teerisalo
4.Mika Dahl

MAARIA ALSTELA
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BFC SALIBANDY: GLAMOURIA JA
HAALARIHOMMIA
Blues Fan Clubin uljaan salibandyjoukkueen arki on toisinaan samppanjan täyttämää juhlaa, mutta joskus
elämä taas on hikistä haalarihommaa.
BFC:n joukkue juhlisti tammikuussa onnistunutta vuotta 2006, mutta
jo seuraavana päivänä edessä olivat
helvetilliset treenit, joissa ei energiaa
säästelty. SM-hopeajoukkue treenaa
nyt kovempaa kuin koskaan ennen.

LAUANTAI 27.1.2007
Glamouria.
BFC piti joukkueen välisen kehityspalaverin Haagan hulppeissa kokoustiloissa. Polttavina puheenaiheina
käsiteltiin edellistä vuotta, ruodittiin
nykyisiä vahvuuksia ja heikkouksia,
mahdollisuuksia ja uhkia, sekä luotiin
tulevan kauden tavoitteet. Samalla
palkittiin myös edellisvuoden parhaat.
Vuoden aktiivisemmaksi harjoittelijaksi valittiin pitkän linjan pitkä
puolustaja Antti Kauttu, joka on kaiken lisäksi ottanut viime aikoina suurempaa roolia puolustuksessa. Hän
johtaa puolustajien maali- ja pistepörssiä paikallisliigan runkosarjassa.
Kovimmaksi taistelijaksi valittiin
hyökkäävä puolustaja Tuomas Ottela,
jolta voi joka ilta odottaa suurta panosta kentällä. Pukukopissa rauhallinen, mutta kentällä kaiken peliin laittava Ottelan kuuluisan veljessarjan
vanhempi painos pelaa aina korkeimmalla mahdollisella tunnetasolla.
Kauden parhaimmaksi pelaajaksi äänestettiin ykkösmaalivahti Jussi
Kumpuniemi. Oli pitkälti Jusan ansiota, että BFC saavutti marraskuun
SM-turnauksesta hopeaa. Turnauksen
tähdistömaalivahdiksi valittu luottokoppari muistetaan etenkin maagisista rankkaritorjunnoista semiﬁnaaliottelussa HPK:ta vastaan.
Edellä mainittujen lisäksi pelaajavalmentaja Janne Kumpuniemi halusi nostaa esille myös muita onnistujia.
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Tiukkaa keskustelua ensi kauden pelaajahankinnoista.

- Jussi Sulin on esittänyt hienoja
otteita. Paljon maaleja ja kaiken lisäksi joukkuepelaaminen on kehittynyt.
Huttusen Sasha on myös ollut aika
positiivinen uuden mailansa kanssa,
Kumpuniemi kommentoi.

kannalta. Kaikilla tuntuu olevan se
henki päällä, että yhdessä jatketaan
näitä hommia – eli pidetään hauskaa
vekkulilla poikaporukalla, kuten olen
joskus aiemminkin sanonut, Kumpuniemi kertoi.

Kaiken kaikkiaan nykytilanteeseen ei joukkueessa kuitenkaan oltu
täysin tyytyväisiä. Hopeasta huolimatta itse paikallisliigassa sijoitus
on pysynyt alemmassa keskikastissa
koko kauden, mutta paikka pudotuspeleissä lienee todennäköinen.

Kokouksen jälkeen loppuilta sujui rennommissa ja huolettomimmissa merkeissä. Saunomisen ja muun
oheistoiminnan jälkeen maankuulu
joukkue matkasi limusiineilla Helsingin yöhön, tarkemmin sanottuna Luxin yökerhoon, jossa ykkösiin pukeutuneet tähtipelaajat vetivät enemmän
ihmisiä ympärilleen kuin samaan
paikkaan eksyneet Perttu Sirviö ja
Marika Fingerroos, vain muutamia
hang-aroundeja mainitakseni.

- Suoraan sanoen olen ollut pettynyt esityksiimme viime aikoina. Porin
jälkeen ei olla löydetty sitä punaista
lankaa uudelleen, pohti Kumpuniemi.
Pelaajat päättivät yhdessä joukkueenjohdon kanssa, että harjoituksista tehdään fyysisesti rankempia,
peleihin valmistutaan huolellisemmin
ja tavoitteena on nousta pudotuspelien mustaksi hevoseksi.
- Kaikki tapahtui erittäin rakentavassa hengessä, mikä onkin erittäin hyvä merkki joukkueen jatkon

Ilmaista samppanjaa kannettiin
pöytiin kaksin käsin eikä joka puolella häikäisseet timantit VIP-korteista
puhumattakaan jättäneet sijaa arvailuille. Vessassakin tuntui kuin olisi
kussut taideteokseen.

SUNNUNTAI 28.1.2007
Haalarihommia.
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”Seppinen, kentälle nyt sieltä!
Enemmän vetoja, Teemu! Sasha, karvaa kovempaa!” joukkueenjohtaja
Antti Halko huutaa kentän laidalta
pää punaisena.
Whiiiiiit!
Halko puhaltaa pilliin ja kutsuu
koko joukkueen luokseen. Pelaajat
ottavat vettä ja hiljenevät kuuntelemaan, kun joukkueenjohtaja ottaa
taktiikkataulun esiin ja rupeaa piirtämään kuvioitaan.
- Te ette toteuttaneet äskeisessä harjoituksessa lainkaan Kumpuniemen pelikirjaa! Puolustuspelissä
annetaan kulmauksessa pallolliselle
kahden miehen paine viivan kustannuksella! Ei voi jäädä kulmaan yksivastaan-yksi, Halko selittää.
Joukkueenjohto palkitsi Tuomas Ottelan Vuoden taistelijana.

- Niin, sieltä tulee varmasti vastaan hyvä joukkue, Kumpuniemi pohtii.
Sunnuntaiaamun
harjoitukset
jatkuvat kovalla tempolla. Kaikkien
on annettava kaikkensa, mikäli mielivät pelaavaan kokoonpanoon seuraavassa ottelussa. Juomatauot ovat
lyhyitä eivätkä kahden tunnin yöunet
saa häiritä.
Harjoituksissa on kieltämättä
kova meno eikä inhimillisyyttä tunneta, mutta Halko ei vaativana managerina ole kuitenkaan tyytyväinen.
- Taloustilanteemme on välttävä.
Olemme kieltämättä tehneet tappiota
ja aika pienellä budjetilla tässä mennään. Yhdistys ei tue tätä toimintaa
merkittävästi. Liigan talous on kuitenkin hyvä, hyvien sponsorisopimusten ansiosta, Halko toteaa, viitaten
äskettäin solmittuun rahakkaaseen
maakaasusopimukseen.

KOHTI PUDOTUSPELEJÄ
Tätä juttua kirjoittaessa BFC on
sarjataulukossa kahdeksantena – menossa viimeisenä joukkueena kevään
pudotuspeleihin. Jäljellä on vielä kaksi runkosarjan peliä ennen huhtikuussa alkavia pudotuspelejä. Tällä hetkellä vastaan on asettumassa liigakärki,
jota vastaan BFC on pelannut hyviä
otteluita.

BFC:llä on kuitenkin mahdollisuudet.
- Tiiviisti kun pelataan, niin meillä on täydet mahdollisuudet voittoon.
Nämä pudotuspelit ovat hieno asia,
joka nostaa ﬁilistä pelaajien keskuudessa. Olen aistinut pukukopissa jo
pientä pudotuspelihenkeä, kolmatta
kauttaan BFC:tä valmentava Kumpuniemi sanoo.

BFC:N LOPPUKAUDEN
OTTELUT:
To 8.3. klo 21.00 BFC – SC Gudu
Pe 23.3. klo 19.30 BFC – Trombi
Ke 4.4. klo 21.00 1. puolivälierä
Pe 20.4. klo 19.30 2. puolivälierä
Su 6.5. klo 20.00 3. puolivälierä
Ottelut pelataan Ruskeasuo Areenalla
ja otteluihin on vapaa pääsy Blues Fan
Clubin jäsenkortilla.

Pudotuspeliottelut pelataan paras kolmesta –menetelmällä, joten
yllätykseen tarvitaan vain kaksi voittoa. Edessä saattaakin olla maaginen
kevät, kun mitä tahansa saattaa tapahtua. BFC:llä on yksi vahvuus, joka
todella tekee siitä pudotuspelien mustan hevosen.
- Asenne. Kun on tosi kyseessä,
niin tämä joukkue pelaa aina täysillä,
potentiaalinsa maksimirajoilla. Se on
hyvän joukkueen merkki, Kumpuniemi kiteyttää.

SASHA HUTTUNEN
Kirjoittaja on BFC:n puukätinen laitahyökkääjä
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GALLUP: BRÜCKLER ON TÄRKEIN!
Blues Fan Club järjesti helmimaaliskuun vaihteessa verkkosivuillaan gallupin, jossa kysyttiin fan
clubin jäseniltä kolme visaista kysymystä. Kysymyksistä kaksi liittyi alkaviin pudotuspeleihin ja yksi Blues Fan
Clubin katsomotoimintaan. Gallupiin
osallistui noin 50 vastaajaa.
Bluesia koskevissa kysymyksissä
kysyimme mielipidettä siihen, kuka
tulee olemaan Bluesin tärkein yksittäinen pelaaja tulevissa pudotuspeleissä ja mikä joukkue olisi vaikein
mahdollinen vastustaja espoolaisille.
Tärkeimmäksi pelaajaksi nousi ylivoimaisesti maalivahti Bernd
Brückler, joka sai peräti 55 prosenttia

annetuista äänistä. Kaukana takana
toiseksi sijoittui kapteeni Kent Manderville 20 prosentin äänisaaliilla.
Kolmas oli Martin Kariya ja neljäs Ladislav Kohn.
Vaikeimpana vastustajana nähdään hallitseva mestari HPK. Lähes
joka kolmas vastaajista näkee Kerhon
pahimpana vaihtoehtona, eikä ihme:
Blues ei ole voittanut Rinkelinmäellä
aikoihin. Lähes yhtä pahana vastustajana nähdään runkosarjavoittaja
Kärpät, vaikka Blues onkin kyykyttänyt oululaisia tällä kaudella. Seuraavaksi haastavimpina nähtiin Tappara
ja HIFK. Jokereita sen sijaan pelkäsi vain yksi vastaaja, eikä sekään ole

ihme, sillä Jokerit on Vantaalta.
Katsomotoimintakysymyksessä
kysyimme tämän hetken kuuminta kysymystä: katsomossa seisomista. Vastausten perusteella viesti on selkeä:
fanikatsomo ei ole tarkoitettu pelkästään istumiseen. Vain neljä prosenttia
oli sitä mieltä, että fanikatsomossa ei
saisi seisoa pelin ajan. 40 prosenttia
oli sitä mieltä, että kaikkialla fanikatsomossa saisi seistä. Yleisin vastaus
oli, että fanikatsomoon pitäisi rajata
alue, jossa seisominen on sallittua – ja
samalla käytännössä pakollista. Tätä
mieltä oli 56 prosentin enemmistö.

ILMOITUSTAULU
BLUES-FANIEN KARTING-KILPAILU!
Kiinnostaako mikroautoilu? Nyt olisi mahdollisuus päästä ajamaan kilpaa muita Blues-faneja vastaan.
Olemme järjestämässä mestaruuskilpailua toukokuussa Hangossa sijaitsevalla Silversand Circuitilla. Matinkylästä lähtisi bussi aamulla ja paluu olisi iltakahdeksalta. Hinta tulee olemaan arviolta noin 20 euroa.
Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä fanclub@bluesfanclub.net.

KIINNOSTAAKO HALLITUSTYÖ?
Blues Fan Clubin asioita hoitaa hallitus, joka valitaan kesäkuisin järjestettävässä vuosikokouksessa.
Ensi kaudeksi hallitukseen on tulossa muutoksia, joten rekrytointityö on aloitettava hyvissä ajoin. Jos sinulla on siis kiinnostusta vaikuttaa asioihin ja tehdä töitä yhteisen hyvän nimissä, mieti ihmeessä asiaa. Sinun
tarvitsee vain olla täysi-ikäinen Blues Fan Clubin jäsen.

KAULALIINAT MENIVÄT KAUPAKSI!
Blues Fan Club järjesti helmikuussa kampanjan, jolla pyrittiin lisäämään kaulaliinojen määrää katsomossa. Syksystä asti kannustuslaulujen yhteydessä on heilutettu näyttävästi sinisiä kaulaliinoja, joita haluttiin enemmän. Fan Club solmi Bluesin kanssa yhteistyösopimuksen, jolla BFC sai yhteensä 50 kappaletta
kaulaliinoja, joita myytiin puoleen hintaan faneille. Kaikki kaulaliinat myytiin yhdessä päivässä!

FAN NEWSIN SEURAAVASSA NUMEROSSA…
Kauden neljäs ja samalla viimeinen Fan News –lehti ilmestyy toukokesäkuussa.
Silloin pohditaan päättynyttä kautta, vedetään fan clubin vuosi pakettiin ja suunnataan katseet kesään,
joka ei sekään tule olemaan pelkkää hiljaiseloa Blues-fanien osalta.
Luvassa on jälleen kova lukupaketti, sillä päätoimittajan pitää nostaa osakkeitaan vuosikokouksen
alla!
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