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PÄÄKIRJOITUS
Kausi on edennyt jo pitkälle ja nyt odotellaan
pudotuspelejä. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä
varmaa, että Blues siellä pelaa, mutta toivossa on
hyvä elää. Suunta on kuitenkin ollut aivan viime
hetkillä nousujohteinen. Nyt Blues on tilanteessa,
missä on enemmän voitettavaa kuin hävittävää, ja
toivottavasti se antaa lisää potkua, ja toivottavasti
saadaan katsomoon intoa samaan tapaan kuin
aikaisemmissa pudotuspeleissä.
Bluesissa on tapahtunut muutoksia organisaatiopuolella, joista esimerkkinä pelaajakoordinaattorin vaihtuminen. Tässä lehdessä onkin
uuden miehen, Janne Vuorisen haastattelu. Blues

teki muutamia tärkeitä jatkosopimuksia keväällä,
ja olikin kannattajan kannalta erittäin mukavaa,
että niistä tiedotettiin jo tässä vaiheessa, eikä
kuten perinteisesti risteilyllä. Näin varsinkin nyt,
kun kausi on mennyt eri tavalla kuin muutamana
edellisenä vuonna, tämä antaa myös faneille uskoa
paremmasta.

ei ehkä ihan lähikaupunkeihin tule. Asiahan on
yleensä niin, että silloin kun joukkue ei ole niin
hyvä, silloin kannustusta tarvitaan aina enemmän.
Valitettavasti se toteutuu harvoin.

Pudotuspeleihin tehdään matkoja tuttuun
tapaan, ja kauden päättyä lähdetään risteilylle.
Tällä kertaa se on hieman lyhyempi kuin tavallisesti, mutta toivottavasti se ei haittaa, vaan innokkaita lähtijöitä saadaan mukaan entiseen tapaan
niin risteilylle kuin fanimatkoille, vaikka niitäkään

MIKÄ ON BFC -BLUES FAN
CLUB?

MITÄ ETUJA BLUES FAN CLUBIN JÄSEN SAA (OHESSA LISTAUSTA TÄMÄN KAUDEN 20092010 EDUISTA)
* Saat jäsenkortin, jolla saat etuja mm ravintolapalveluluista mm Ravintola Chilis -10
% ja etuja Sports Academy Isosta ompusta.
* Saat myös tunnukset Blues fan clubin sivuille. Voit äänestää kuukauden pelaajaa,
jonka BFC palkitsee aina seuraavan kuukauden ensimmäisessä pelissä. Voit osallistua otteluveikkaukseen, jossa parhaat palkitaan kauden lopussa
* Jäsenkortilla saat alennusta Hockey Corner fanituotekaupasta -10 %
* Fanikausikortin päätykatsomoon “puoleen hintaan” 250 e.
* BFC järjestää tapahtumia, fanitapaamisia, pikkujouluja ja päätösristeilyn joukkueen kanssa. Näihin pääset mukaan vain olemalla BFC:n jäsen. Näiden lisäksi mm
minigolf-, pöytälätkä-turnauksia, carting kisoja ja muita tapahtumia.
* Fan news 3-4 kertaa kaudessa (haettavissa fanipisteeltä)
Blues fan club tekee fanimatkoja Bluesin vierasotteluihin. Jäsenet saavat 10-20 %
alennuksen fanimatkoista. Itse fanimatkat maksavat jäsenille 10 - 35 euroa, joka
sisältää bussikuljetukset ja ottelulipun.
Liittyminen on helppoa, joko nettisivujen kautta www.bluesfanclub.net ja sieltä
yhdistys ja liittyminen. Jäsenmaksu on kaudella 2009-2010 ollut 20 euroa. Uusi
kauden jäsenmaksu päätetään vuosikokouksessa kesäkuussa.

MISTÄ ON BLUESIN FANIT TEHTY?
- Lyhyt fani-/joukkuehistoria (BFC “historiikki” -by Maaria Alstela)
Kiekko-Espoo Fan Club ry perustettiin sinä samaisena keväänä jolloin KiekkoEspoo nousi liigaan, eli 1992. Faneja toki oli jo ennen sitä ja samoin sen jälkeen kun
joukkueen nimi muuttui Bluesiksi ja Matinkylän lato LänsiAuto Areenaksi. Nykyään
Fan Clubin virallinenkin nimi on Blues Fan Club ry ja asenne ehdottoman sininen.
Alla aikajana alusta eteenpäin aina kutakuinkin näihin päiviin. Värillähän ei ole väliä
kunhan se on sininen
1998-1999 kaudella Kiekko-Espoon nimi vaihtui Bluesiksi. Alkukausi pelattiin
evakossa Hifkin hallissa ja puolessävälissä kautta siirryttiin omaan Länsi-Auto areenaan. Värillähän ei ole väliä kunhan se on sininen!Vuosituhannen vaihteessa myös
Fan clubin nimi vaihtui Blues fan Clubiksi, kun asiaa oltiin ensin käsitelty hartaasti
patentti- ja rekisterihallituksessa.
2008 luvun loppupuoli jäsenmäärä kasvaa voimakkaasti, jopa 500 jäseneen.
2008-2009 BFC tekee CHL -fanimatkan Ruotsiin Jönköpingkiin 2 bussin voimin.
2009 Hallin nimi vaihtui Barona Areenaksi.
2009-2010 Blues vaihtaa taas logonsa ja fan clubi saa myös oman logon.
Ole tukena ja mukana viimeistään ensikaudella.

3

KUUKAUDEN
PELAAJAT
Joulukuun pelaajaksi valittiin puolustaja Miika
Huczkowski. Normaalisti hänet tunnetaan pelaajana, joka hoitaa oman pään kunnialla, muttei juuri
juhli pisteillä. Joulukuussa asia oli toisin, sillä hän
teki peräti kolme maalia, joista kaksi Kärppiä vastaan
Oulussa. Huczkowski palkittiin 9.1 pelatun BluesTappara-ottelun yhteydessä.
Tammikuun paras pelaaja oli Toni Kähkönen.
Myös koko liigan parhaan tittelin saanut Blues-kapteeni osui kuukauden aikana yhdeksän kertaa, joista
hienoimmat saavutukset olivat kaksi osumaa Pelicansia vastaan ilman maalivahtia ja hattutemppu
Ilveksen vieraana. Kähkönen palkittiin Blues-Ässätottelussa 4. helmikuuta.
Helmikuun paras oli Juuso Puustinen. Kuuden
ottelun aikana hän teki kaksi maalia ja syötti kaksi,
minkä lisäksi hän oli ratkaisemassa myös kahta
voittomaalikilpailua. Puustinen palkittiin Bluesin
kohdatessa Pelicansin olympiatauon jälkeen 2. maaliskuuta.
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VÄLIKAUSI, MIKÄ SE ON?
Tällä kaudella katsomossa on ollut 4 000 katsojan raja tiukassa. Samoin fan clubin järjestämät
fanimatkat ovat kokeneet inﬂaation. Monia matkoja on jouduttu perumaan liian vähäisen ilmoittautumismäärän takia. Tukena pitäisi olla niin hyvinä
kuin huonoina aikoina. Ei se ensikausi ole yhtään
sen ihmeellisempi kuin tämäkään.

ENNÄTYKSIÄ

Kovia on koettu kauden mittaan jo ennen
kauden alkua. Jo harjoituspeleissä loppukesästä
ja ensimmäisissä liigapeleissä loukkaantui aika
läjä pelaajia mm Lammassaari, Alanko, Immonen,
Uhlbäck ja Häppölä. Ottelukiellot mm. Rajamäelle
säestivät vielä tätä. Välillä on tuntunut, että Blues
on yhtä eksyksissä kuin meikä Reeperbahnilla.
Loukkaantumisista huolimatta aivan alkukausi meni siedettävästi Bluesin oltua sarjataulukossa puolessavälissä, samalla kun Jokerit ja
JYP taapersivat sarjan tyvipäässä. Uusia miehiä
haalittiin kovasti joulutauon kumminkin puolin,
mutta paikkailuja otettiin lähinnä mestiksestä ja
nuorista. Vuodenvaihteen tienoilla Bluesissa kävi
kuitenkin näytillä useampikin peluri. Valitettavasti
näytöt jäivät laihoiksi ja he poistuivat maitojunalla vahvuudesta try –out pelien jälkeen. Hieman
ihmetytti, ettei kunnon pelureita hankittu vaikka
jo alkukaudesta pelaajien pitkät sairaslomat olivat
tiedossa. Vuodenvaihteen tienoilla iski tappioputki
ja Bluesin sijoitus valahti suorasta playoff paikasta
toiseksi viimeiseksi.

Jos yleisömäärän pienentymistä viimekauteen
verrattuna ei oteta huomioon, on ihan oikeitakin
ennätyksiä tehty ja ollaan tekemässä. Tasapelejä
on pelattu urakalla ja kaikkien aikojen tasapeliennätyskin lienee vielä ”haarukassa”. Tämä ei paljoa
lämmitä, tämähän tarkoittaa aina että jo yksi piste
on hukattu tasapelissä vastustajalle, huonoimmassa tapauksessa kaksi. Muutama ennätys on kuitenkin tälläkaudella rikottu. Ville Lajunen on rikkonut
Bluesin puolustajien yhdenkauden syöttöennätyksen. Ville on hyvässä vauhdissa rikkomassa myös
puolustajien piste-ennätystä (maalit+syötöt), jonka
jakavat tällähetkellä vielä Jiri Vykoukal (2002-03) ja
Arto Laatikainen (2007-08) pisteillä 13+25=38. Sisäisessä pistepörssissäkin Ville on kivunnut sijalle
kaksi, heti Öhmanin jälkeen. Herrat kilvoittelevat
kumpi voittaa Bluesin sisäisen pistepörssin.
Veikkasin kauden alussa joukkueiden sijoitusta
ja veikkaus oli seuraavanlainen 1) KalPa, 2) JYP, 3)
Blues, 4) Jokerit, 5) Kärpät, 6) HIFK, 7) HPK, 8)
TPS, 9) Lukko, 10) Ilves, 11) Pelicans, 12) Tappara,
13) Ässät ja 14) SaiPa. Jotain sentäs oikein, mutta
suurimmat hudit lienevät pääkaupunkiseudun
joukkueet Blues, Jokerit, Hifk, mutta suurin huti
ennen kaikkea Lukko!

ENSIKAUSI
Bluesilla on uusia haasteita niin toimitusjohtajan etsinnässä, kuin ensikauden pelaajien
sopimusten saralla. Toki lupauksia herättävästi on
solmittu sopimuksia jo ensikaudeksi. Runko kasassa vaan vielä muutama tähti tai supertähti, ehkäpä
kentällinenkin tarvittaisiin.

MESTAREIDEN LIIGA CHL
Mestareiden liiga on nyt sitten kuopattu –lopullisesti(?). Mahtipontisesti kaudelle 2008-2009
Venäjän Gazpromin ja Reebokin rahoilla leveillyt
liiga kuoli taloustaantuman iskiessä. Ensimmäiseltä ja ainoalta kaudelta jäi maksamatta voittobonukset ja huhuista päätellen muutkin bonukset.
Epävarma tilanne keväällä 2009 sai Bluesinkin
varmaan varovaiseksi hankintojen suhteen, kun
edelliskauden rahatkin olivat vielä hakusessa.

VÄLIKAUSI
Moni piti kautta välikautena, varsinkin sen
jälkeen kun kesällä tuli ilmoitus toimitusjohtajalta,
että pelaajat ovat vapaita etsimään uuden seuran.
Mestareiden liigan ”välikausi ja sarjan peruuntuminen. Bluesin uusittu logo aiheutti myötähäpeää,
myös vastustajajoukkueen faneissa. Tiettyä protestihenkeä oli liikkeellä niin kausikorttien lunastamisessa kuin fanituotteiden ostossa. Tämä ikävä
kyllä ajoi Hockey Cornerin lopettamaan Bluesin
fanituotteiden kaupan Barona Areenalla tämän
kauden jälkeen.
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Välikausi tai ei. Niin joka kausi tulee eteen uusia
yllättäviä seikkoja, olivatpa ne nyt sitten taloudellisia, loukkaantumisia, pelaajien siirtymisiä toisiin
sarjoihin / seuroihin Ei voi odottaa, että ensikausikaan olisi millään lailla erilainen. Tänä vuonna
säästyttiin maajoukkuekomennuksilta, vaan miten
ensi kaudella. Kuinka moni lähtee tämän kauden
jälkeen NHL:ään, KHL:ään tai Ruotsiin? Voi myös
olla, että ensikaudella muut joukkueet panostavat
vielä enemmän kuin tällä kaudella ja se on myös
sitten välikausi Bluesin osalta.
Mestareiden liigan CHL:n peruuntumisen
tiimoilta on nyt huhuiltu Ruotsin ja Suomen
yhteisestä sarjasta, vaan eipä taitane ehtiä vielä
ensikaudeksi.
Omia ei tulisi hylätä huonoinakaan hetkinä ja
toisaalla on juttu fan clubin toiminnasta. Toukokuussa tehdään perinteinen Blues –risteily tällä
kertaa Tallinnaan. Ilmoittautuminen on käynnissä,
lisätietoja tässä lehdessä tai nettisivuiltamme. Vuosikokous pidetään kesäkuussa ja aktiiveja tarvitaan
aina mukaan –tule siis paikalle. Vuosikokouksesta
tulee erillinen kutsu, joten seuraa sivujamme www.
bluesfanclub.net ja sähköpostiasi. Tämän kauden
matseihin kaikki mukaan isolla äänellä, kuten myös
ensi kaudella kaikki mukaan.
Bluesilta tuli vielä tiedoite playoff kausareista.
Se siis maksaa 330 euroa ja kun ensivuoden runkosarjan fanikausari maksaa n. 250 e. Blues hyvittää
pelaamattomat ottelut ja palauttaa rahana jos
summa jää tuon 250 e yli.
Tällä kaudella ei juuri kukaan odota Bluesilta
mitään ja voidaan pelata paineetta –niin saattaa
olla, että siniset vielä yllättävät.

Jui Keskinen
Blues Fan Club ry:n puheenjohtaja
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The Chili ´ss
pizzeria & grill


LISÄTÄYTTEET:
0.70
1.40
salami, pepperoni, kinkku, tonnikala,
simpukka, ananas, persikka, aurajuusto,
feta, oliivi, paprika, sipuli, katkarapu,
kebabliha, kapris, broileri, herkkusieni,
tomaatti,mozzarella,chili,jalapeno,pekoni
parsa,bolognesekastike,vuohenjuusto,pesto,au
rinkokuivattutomaatti,pinjansiemen,meetwursti,
maustekurkku

M ankkaantie 6 , 02180 Espoo

21. PITAKEBAB

– 5021966

7.00

kebabliha, salaatti, kastikkeet

22. KEBAB SALAATILLA

1. MARGHARITA

23. KEBAB RIISILLÄ

6.90
8.00

13.80
16.00

aurajuusto, herkkusieni, parsa,
paprika, sipuli

3. BOLOGNESE

7.70

15.40

bolognese-kastike

4. SALAMI

15.00

27. KEBAB
8.50
CHILIJUUSTOPERUNOILLA

8.00

16.00

kebabliha, chilijuustoperunat,
salaatti, kastikkeet

17.00

8.50

17.00

broileri, katkarapu, aurajuusto,
ananas, musta oliivi

8.20

16.40

pepperoni, sipuli, ananas,
chilikastike, jalapeno

8.50

17.00

kinkku, katkarapu, feta, sipuli, chili

12. FRUTTI

8.00

16.00

tonnikala, katkarapu, simpukka,
musta oliivi

13. QUATTRO

8.00

16.00

kinkku, katkarapu, herkkusieni,
ananas

14. OPERA SPECIAL 8.00

16.00

kinkku, tonnikala, salami, aurajuusto

15. FETA

8.00

16.00

fetajuusto, musta oliivi, punasipuli,
mozzarellajuusto, paprika

16. HOUSE SPECIAL 8.80

17.60

kinkku, salami, aurajuusto,
katkarapu, ananas, sipuli, chili

17. DARK ANGEL

8.50

17.00

salami, kebab,sipuli,pekoni,jalapeno

18. KEBAB SPECIAL 8.50

17.00

kebab, salami, aurajuusto, sipuli,
jalapeno

19. FANTASIA

kebabliha, lohkoperunat, salaatti,
kastikkeet

7.50

broileri, aurajuusto, persikka,
punasipuli, herkkusieni

11. BELLA

8.00

15.40

kinkku, katkarapu, aurajuusto, ananas

10. MEXICAN

25. KEBAB
LOHKOPERUNOILLA

7.70

8. HOUSE CHICKEN 8.50
9. CHICKEN SEA

kebabliha, ranskalaiset, salaatti,
kastikkeet

kebabliha, valkosipuliperunat,
salaatti, kastikkeet

kinkku, ananas

7. EMMA

8.00

15.00

7.50

kinkku, tonnikala

6. HAWAIJI

24. KEBAB
RANSKALAISILLA

26. KEBAB
8.50
VALKOSIPULIPERUNOILLA

salami, sipuli

5. OPERA

7.80

kebabliha, riisi, salaatti, kastikkeet

tomaatti, mozzarellajuusto

2. VEGETARIANA

7.50

kebabliha, salaatti, kastikkeet,
uunileipä

PIZZ AT

8.20

16.40

neljä täytettä valintasi mukaan

20. CHEVRE
8.50
17.00
vuohenjuusto,sipuli, pesto, aur.
kuiv.tomaatti,pinjansiemen

28. KEBAB MUUSSILLA

8.50

kebabliha, perunamuussi (kauden
mukaan) salaatti, kastikkeet

29. KEBABRULLA

8.50

kebabliha, uunileipä, aurajuusto,
salaatti, kastikkeet

30. FALAFEL

8.50

8 falafelpyörykkää, lisäkkeet kuten
kebabannoksissa

H A M PU R ILAISET
31. HAMPURILAINEN

3.80 5.80

150g naudanjauhelihapihvi,
maustekurkku, salaatti, kastikkeet

32. JUUSTOHAMPURIL. 4.00 6.00
150g naudanjauhelihapihvi,
cheddarjuusto,
salaatti, kastikkeet

33. JÄTTIHAMPURIL.

5.50 7.50

200g naudanjauhelihapihvi,
tuplacheddar, tomaatti, salaatti,
kastikkeet

34. KANAHAMPURIL.

5.70 7.70

broilerfilepihvi, cheddarjuusto,
tomaatti, salaatti, kastikkeet

35. KEBABHAMPURIL.

5.50 7.50

kebabliha, cheddarjuusto, salaatti,
sipuli, jalapeno, kastikkeet

36. CHILIHAMPURIL.

5.70 7.70

naudanjauhelihapihvi, cheddarjuusto,
chilisalsa, sipuli, salaatti, kastikeet

37. POSSU-BBQ HAMP. 5.80 7.80
170g possunfile, barbequekast. pekoni,
cheddarjuusto, sipuli, salaatti, kastikkeet

38. KALAHAMP.

5.70 7.70

tuplakalapihvi, cheddarjuusto, salaatti,
tomaatti, kastikkeet

Kaikkiin pizzoihin sisältyy
pizzakastike, juusto,
halutessasi valkosipuli ja oregano.
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G R ILLISTÄ
HOT WINGS 10kpl
7.80
HOT WINGS 16 kpl
10.80
PARILOITU BROILERFILE 9.90

K EB AB IT
Puh. 0 9

Hampurilaiset saatavana
ateriana2010
Maaliskuu
ranskalaisilla tai lohkoilla.
Hinta ei sisällä juomaa.
Kaikki hampurilaiset saatavana myös
rukiisena reissumieheen tehtynä.

riisillä tai perunavaihtoehdoilla
currymaustevoi

VUOHENJUUSTO BROILER 11.50
riisillä tai perunavaihtoehdoilla

PARILOITU POSSUNFILE

9.90

riisillä tai perunavaihtoehdoilla
herkkusienikastike

NAKIT (aikuisten annos)

6.00

ranskalaisilla, lohkoilla tai
perunamuussilla, salaatti

NAKIT (lasten annos)

3.00

ranskalaisilla, lohkoilla tai
perunamuussilla, salaatti

LOHKOPERUNAT
pienet / norm./ isot 1.50/2.00/3.00

RANSKALAISET
pienet / norm./ isot 1.50/2.00/3.00

SA LA ATIT
FETASALAATTI

8.00

fetajuusto, salaatti, tomaatti, kurkku,
sipuli, oliivi, kastike, talon leipää

TONNIKALASALAATTI

8.00

tonnikala, salaatti, tomaatti, kurkku,
sipuli, kananmuna, kastike, talon leipää

KATKARAPUSALAATTI

8.00

katkarapuja, salaatti, tomaatti, kurkku,
sipuli, kananmuna, kastike, talon leipää

BROILERSALAATTI

8.00

talon broileria, salaatti, tomaatti, kurkku,
sipuli, persikka, kastike, talon leipää
Kastikevaihtoehdot: majoneesi,
valkosipulimajoneesi, chilimajoneesi
talonkastike, oliiviöljy, sinappikastike,
thousand island,
valkosipulisalaattikastike,vinegrette,
caesarkastike.

JU O M AT
KAHVI
1.40
TEE
1.20
MAITOKAAKAO
1.70
MAITO, pieni/iso
1.00/1.30
LIMU 0.35
1.60
LIMU 0.40
1.80
LIMUT 0.5 / 1.5
2.20 / 4.00
MINUTE MAID
2.20
BATTERY 0.45
3.50
BATTERY 0.33
2.80
LÄHDEVESI
1.50
III-OLUT 0.33 KARHU/KOFF 3.50
MILLER /CORONA 0.33
4.50
BUDWEISER
SIIDERIT
TALON PUNAVIINI
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

BFC:N JÄSENKORTILLA 10% ALENNUS
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JANNE VUORINEN MENESTYSTÄ RAKENTAMASSA
Blues tiedotti marraskuun lopussa palkanneensa Janne Vuorisen uudeksi pelaajakoordinaattorikseen. Suurelle kiekkoyleisölle ainakin vielä toistaiseksi melko tuntematon Vuorinen tuli jatkamaan
Jukka Holtarin seurassa aloittamaa ansiokasta
työtä, vaikka rooli organisaatiossa ei täysin sama
olekaan. Holtarin lähdön myötä urheilutoimenjohtajan tittelistä luovuttiin ja vastuuta jaettiin
tasaisemmin. Entä mitkä asiat jäivät pelaajakoordinaattorin tehtäviksi?
- Työnkuvaan kuuluu edustusjoukkueen rakentaminen yhdessä toimitusjohtajan ja valmennuksen kanssa. Yhteistyössä toimimme ja pyrimme
rakentamaan menestyvää joukkuetta. Pelaajien
tarkkailu ja kartoitus edustusjoukkueeseen ja myös
junioreihin on työn peruslähtökohta, toistaiseksi
voimassa olevalla työsopimuksella Bluesissa työskentelevä Vuorinen selventää.

PELAAJASTA PELAAJATARKKAILIJAKSI
Keravan Shakersissa kiekkouransa aloittanut
Vuorinen pelasi B- ja A-juniorivuotensa Jokereissa.
Mukaan mahtui myös kauden kestänyt visiitti Pohjois-Amerikkaan. Vuorinen pääsi pelaamaan myös
Mestis-tasolla Järvenpään Haukkojen riveissä.
Lopulta pelaaminen sai kuitenkin jäädä erinäisistä
syistä.
- Loukkaantumiset hieman haittasivat pelaamista uran loppupuolella, mutta suurin syy
lopettamiseen oli hyvä mahdollisuus edetä rakastamansa lajin parissa muissa hommissa.
Vuorinen oli jo pelaajauransa aikana mukana
myös valmennustehtävissä ja niistä innostuneena
suoritti Bachelor of Sports -tutkinnon Vierumäellä
pelaamisen ohella.
- Erikoistuin jääkiekon ammattivalmennukseen, joten siinä sain hyvää teoreettista oppia lajista. Käytäntö on tosin se mikä parhaiten opettaa,
sillä ei näitä hommia voi kirjasta oppia.
Opiskelut eivät myöskään jääneet siihen. Tällä
hetkellä Vuorinen suorittaa työn ohella Master of
Sport Management -tutkintoa, joka on ylempi ammattikorkeakoulututkinto.
- Pyrin kehittämään itseäni sitä kautta, jotta
pystyisin auttamaan Bluesia mahdollisimman
hyvin. Pelaajien, valmentajien ja seurajohdon on
pystyttävä kehittymään, jotta pystymme olemaan
kilpailukykyisiä tulevaisuudessakin, Vuorinen
kertoo tavoitteistaan.
Pelaajatarkkailu eli scouttaaminen tuli mukaan
kuvioihin pelaajauran loputtua. Tosin Vuorinen
harjoitteli sitä jo viimeisten pelaajavuosienkin
aikana.
- Olin ollut pelaamisen ohella erilaisissa jääkiekkohommissa mukana jo monen vuoden ajan,
kun NHL:n Euroopan pelaajatarkkailun johtaja
Göran Stubb pyysi minua scoutiksi ja sillä tiellä
ollaan edelleen. Valmentaminen kiinnosti aikaisemmin hyvin paljon, mutta kyllä tämä scouttaus
ja management on vahvimmin mun juttu.

KIIREINEN ARKI
Paikan päällä Vuorinen kävi katsomassa pelejä
kauden aikana n. 220-240 jo ennen töitään Bluesissa. Sen lisäksi kiekkoa tuli seurattua myös televisiosta. Kuinka paljon pelaajakoordinaattorin pesti
lisäsi työmäärää?

- Pelien määrä ei juuri nouse aikaisempaan verrattuna ja aikaa olen aina käyttänyt paljon tähän
hommaan. Kyllä tämä jääkiekko työllistää ihan 24/7
ainakin pelikauden aikana, joten mielestäni tässä
työssä ei voi tunteja laskea. Intohimo lajia kohtaan
on oltava, jotta pystyy hommia tekemään.
Pelaajahankinnoista liigaseurassa vastaavan
täytyy olla kartalla jääkiekon osalta erittäin laajaalaisesti. Suomessa Vuorinen seuraa eniten SMliigaa ja Nuorten SM-sarjaa. Näiden lisäksi myös
Mestis ja B-nuorten SM-sarja ehtivät tulla tutuiksi
kauden aikana. Ulkomailla pääpaino on Euroopan
pääsarjojen lisäksi myös NHL:ssä, AHL:ssä ja KHL:
ssä. Kiinnostavaa seurattavaa löytyy myös U18- ja
U20-maajoukkueturnauksista. Pelejä pelataan kuitenkin niin paljon, ettei Vuorinen yksin ehdi nähdä
riittävästi.
- Pelit menevät melko paljon päällekkäin, joten
aina pitää priorisoida mihin menee. Taustatyöt on
myös tehtävä hyvin, jotta saa parhaan mahdollisen
hyödyn peleistä. Yksi mies ei kuitenkaan voi tehdä
kaikkea itse, joten onneksi meillä on seurassa ammattitaitoiset valmentajat liigassa ja junioripuolella, sekä valmennuspäällikkö Mika Marttila, joiden
kanssa voidaan vaihtaa mielipiteitä pelaajista.

PELAAJAHANKINTAPROSESSI AINA
TAPAUSKOHTAINEN

Uusia pelaajia hankittaessa ei noudateta mitään
kiveen hakattua kaavaa, vaan hankintoja katsellaan tapaus kerrallaan. Agentit tarjoavat pelaajia
jatkuvasti tuleviksi kausiksi ja pitävät hankinnoista
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vastaavat ajan tasalla myös niissä tapauksissa, kun
joku pelaaja on tyytymätön seurassaan ja haluaa
vaihtaa maisemaa jo käynnissä olevan kauden
aikana.
- Mielenkiintoisia pelaajia saattaa tulla markkinoille myös näin, joten on hyvä, että sinulla on
pelaajapankki käytössä, johon olet tallettanut
muistiinpanot pelaajista. Meilläkin on tällainen
pelaajapankki käytössä, jonne kirjaamme raportit
pelaajista tarkkailtujen pelien jälkeen. Voimme
näin ollen tarkastaa, mitä olemme mieltä vapaana
olevasta pelaajasta, kun joku tulee tarjolle esimerkiksi siirtorajan kynnyksellä, Vuorinen kertoo menetelmistään ja lisää, että pelkän muistin varassa
toimiminen ammattimaisesti on liian hankalaa.
Ehdoton lähtökohta Vuorisella on se, että kaikki
pelaajat nähdään henkilökohtaisesti. Joitakin pelaajia on myös seurattu pidemmän aikaa ja heitä
pyritään saamaan joukkueeseen pidemmällä
tähtäimellä sopivan tilaisuuden tullen. Muiden
seurojen kanssa käydään myös keskusteluita mahdollisista vaihtokaupoista, mutta ne ovat Suomessa selvästi harvinaisempia kuin monissa muissa
kiekkokulttuureissa. Vuorinen ei myöskään omin
päin lähde markkinoille ostoksille. Valmennuksen
mielipiteellä on ratkaiseva rooli.
- Joukkueen rakentaminen on jatkuvaa kanssakäymistä valmennusjohdon kanssa ja mielestäni
ei ole kannattavaa hankkia joukkueeseen pelaajaa,
jota päävalmentaja ei hyväksy. Pelaajan onnistumistodennäköisyys on siinä tapauksessa paljon
pienempi.

Fan News - Blues Fan Club ry:n virallinen jäsenlehti
SM-LIIGAJOUKKUEEN RAKENTAMINEN
Liigaseuraan hankintoja tehdessä on syytä
arvioida pelaajan erilaisia ominaisuuksia, jotta
sopeutumista SM-liigaan voidaan ennakoida. Luistelu, pelikäsitys ja kiekolliset taidot ovat tietenkin
itsestäänselvyyksiä niistä ominaisuuksista, joita
pelaajalta katsotaan. Näiden lisäksi Vuorinen painottaa monia muitakin asioita.
- Luonne ja intohimo pelaamiseen ja kehittymiseen on mielestäni kaikista tärkein ominaisuus
jääkiekkoilijalla. Peli myös nopeutuu jatkuvasti,
joten pelaajan on pystyttävä reagoimaan nopeasti
ja uskallettava pelata paineen alla kiekollisena. Siitä
johtuen pelirohkeus ja pelinopeus ovatkin mielestäni hyvin tärkeitä ominaisuuksia nykykiekossa.
Omat vaikutuksensa on myös kaukalon ulkopuolisilla asioilla. Oikeiden pelaajatyyppien löytäminen on monesti ratkaisevaa.
- Pelaajahankinta on aina monen asian summa
taloudellisista reunaehdoista persoonaan ja pelitaitoihin. Hyväkään pelaaja ei välttämättä onnistu
tietyssä paikassa erinäisistä syistä johtuen. Mikäli
homma ei natsaa, pelaajan onkin ajoittain parempi
lähteä hakemaan uutta nostetta uralleen toisesta
paikasta, Vuorinen toteaa.

BLUES KAUDELLA 2010-2011
Tulevan kauden joukkueen rakentaminen on
jo hyvällä mallilla. Blues julkaisi alkuvuodesta erit-
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täin tärkeitä jatkosopimuksia, kun Toni Kähkönen,
Petri Lammassaari, Ville Lajunen, Camilo Miettinen,
Aleksi Laakso, Mikael Kurki, Tomi Sallinen, Jere Sallinen ja Roope Ranta sitoutuivat jatkamaan joukkueessa. Lisävahvistuksiakin kuitenkin kaivataan
ja hankintoja tullaan tekemään. Kuluvan kauden
aikana Bluesilla maalinteko on monesti ollut tervanjuontia. Tämän tiedostaa myös Vuorinen.
- Kun katsoo kylmästi sarjataulukkoa: kolmen
pisteen voittoja ja tehtyjä maaleja on liian vähän.
Niissä on ollut isoja vaikeuksia. Maalinteko on kuitenkin koko kentällisen juttu, joten tarvitsemme
vahvistusta niin puolustukseen kuin hyökkäykseenkin.
Vuorinen on tyytyväinen joukkueen runkoon
ja lisäpisteitä heruu myös espoolaisuudesta. Sen
lisäksi maalivahdit Iiro Tarkki ja Mikko Tolvanen
keräävät kiitosta. Toisaalta Tarkin hyvät otteet ovat
herättäneet kiinnostusta varmasti myös rapakon
takana.

Vuorinen ei halua lähteä tarkemmin spekuloimaan
nimillä. Viime kausien tarkka linja talouspuolella
pelaajahankintojen osalta kuitenkin jatkuu. Pelivaraa jätetään myös loppuvuotta ajatellen.
- Ensi kauden joukkue julkaistaan toukokuussa
siltä osin, kun se on siihen mennessä valmis ja kyllä
meillä on tarkoitus jättää syksylle myös hieman
liikkumavaraa, jos silloin lisätarvetta pelaajiin ilmenee. Taloudellisesti meidän on kuitenkin oltava
tarkkana ja mihinkään hullutteluun emme voi
lähteä pelaajapalkkioissa, Vuorinen kertoo Bluesin
linjauksista.

FANIEN APUA TARVITAAN MYÖS JATKOSSA
Jokainen liigajoukkue tarvitsee fanejaan ja
Blues ei tee tähän poikkeusta. Entä miksi Bluesin
otteita kannattaa käydä katsomassa myös tulevalla kaudella?

- Olen vakuuttunut espoolaisen rungon toimivuudesta joukkueen kivijalkana tulevina kausina.
Maalivahtiosasto on mielestäni tällä hetkellä kunnossa ja olemme tottakai varautuneet parillakin eri
suunnitelmalla Iiron mahdolliseen lähtöön. Kesällä
olemme Iiron suhteen viisaampia ja mielestäni
on turha spekuloida lähdön todennäköisyydellä.
Toivottavasti Iiro kuitenkin jatkaa meidän maalilla
joukkueen kantavana voimana.

- Ensi kaudella Blues tulee taistelemaan menestyksestä SM-liigassa ja uskon, että olemme
mielenkiintoinen joukkue. Espoolaisia pelaajia on
tällä hetkellä sopimuksen alla lukuisia ja olenkin
hyvin tyytyväinen, että olemme saaneet heidät sitoutumaan projektiimme tuleviksi vuosiksi. Toivon
yleisön löytävän hallille ensi kaudella ja pitävän
kovaa ääntä. Joukkue tarvitsee fanien apua tavoitteiden saavuttamiseksi, Vuorinen lähettää terveisiä
faneille.

Uudet pelaajahankinnat ovat aina suosittu aihe
kiekkokeskusteluissa tässä vaiheessa vuotta, mutta

Juuso Matkaselkä
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MINTTU TUOMISEN TIE ESPOOSTA OHIOON JA
OLYMPIAMITALISTIKSI
Vancouverin olympialaisissa suomalaisten mitalisaldo oli varmasti monelle pettymys, mutta jääkiekossa sekä miehet että naiset saivat pronssiset
mitalit muistoksi kisoista. Bluesin/Kiekko-Espoon
liigajoukkuetta uransa aikana edustaneita olympiamitalisteja löytyi miesten puolelta vain kaksi:
Jere Lehtinen ja Niklas Hagman.
Naisten puolella lukumäärä sen sijaan oli yksitoista. Yksi heistä on 19-vuotias kolmen kauden
aikana kolme mestaruutta Bluesissa voittanut
Minnamari “Minttu” Tuominen. Yhdysvaltojen yliopistosarjaan täksi kaudeksi siirtynyt hyökkääjä
kertoo haastattelussa vähemmälle mediahuomiolle jääneestä naiskiekkoilusta, kiekkoilun ja opiskelun yhdistämisestä Ohio State Universityssa sekä
yleisesti tiestään olympiamitalistiksi.

VELJEN PERÄSSÄ KAUKALOON
Ensimmäisen kerran Minttu kokeili jääkiekkoa
viisivuotiaana poikien joukkueessa yhdessä veljensä kanssa. Laji ei kuitenkaan vielä siinä vaiheessa
tuntunut omalta.
- Se into kesti parisen kuukautta. Siirryin ringetteen, jota harrastinkin lähes kahdeksan vuotta.
Pelasin myös jalkapalloa ja koripalloa, Minttu muistelee.
Jääkiekko tuli mukaan kuvioihin uudelleen
Tuomisen ollessa 12-vuotias. Ensimmäisen kauden
aikana ringette oli vielä ykköslaji, mutta sen jälkeen
kiekko vei voiton. Ringette onkin tuttu laji varmasti
myös monelle muullekin huippunaiskiekkoilijalle,
eikä Mintullakaan ole siitä pahaa sanottavaa.
- Mielestäni ringeten pelaaminen on auttanut
minua aika paljon jääkiekossa. Luisteluni on aina
ollut hyvää ja tietysti jos kahta jääurheilulajia pelaa,
niin se auttaa paljon jalkojen voimatason nostamisessa ja sitä kautta kehittää luistelua ylipäätään.
Seuraavat pari vuotta Minttu pelasi KS Nouxissa, ensin B-tytöissä ja sen jälkeen naisten joukkueessa. Siirto Bluesiin tapahtui vuonna 2006.
Samana vuonna alkaneet lukio-opinnot edistivät
myös kiekkouraa lisäharjoitusten muodossa.
- Olin Mäkelänrinteen lukiossa 2006-2009,
jossa valmentajana toimi Bluesiakin valmentanut
Jari Risku. Silloin aamuharjoituksia oli kolme kertaa
viikossa: kaksi jäätä ja yksi kuivatreeni. Illemmalla
oli kolmena päivänä viikossa Bluesin jäät. Lauantai
ja sunnuntai olivat pelipäiviä.

MAAJOUKKUEKUVIOT KUTSUVAT
Ensimmäisen kerran Minttu pääsi mukaan
maajoukkuetapahtumiin viimeisellä KS Nouxin
kaudellaan, kun hänet kutsuttiin mukaan alle
20-vuotiaiden naisten joukkueeseen. Alueelliset
leiritykset olivat toki tulleet tutuiksi jo aiemmin.
Naisten maajoukkueen ilmapiiriä Tuominen pääsi
haistelemaan toisen Blues-kautensa syksynä.
- Ensimmäinen naisten maajoukkueleiri oli
syksyllä 2007, kun Satu Tuominen loukkasi kätensä
niin pääsin sitä kautta leirille kokeilemaan. Ensimmäinen “oikea” maajoukkuekutsu tuli seuraavana
vuonna kesäkuun testileirille.
Alle 18-vuotiaissa Minttu sai kunnian pelata
ikäluokan ensimmäisissä MM-kisoissa, jotka järjes-

tettiin Calgaryssa tammikuussa 2008. Turnaus sujui
heikosti koko joukkueelta ja lopullinen sijoitus oli
kuudes mestaruuden mennessä Yhdysvaltoihin.

KOLME SM-KULTAA JA LÄHTÖ YHDYSVALTOIHIN
Tuomisen ura Bluesissa lähti käyntiin hyvin, kun
heti ensimmäisellä kaudella espoolaiset ottivat
Ilveksellä vuoden lainassa olleen mestaruuspokaalin takaisin haltuunsa. Monille joukkueen pelaajille
menestys oli tuttua sinipaitojen voitettua kirkkaimmat mitalit seitsemän kertaa peräkkäin vuosina 1999-2005. Minttu oli voittamassa mestaruutta
myös kahtena seuraavana kautena Bluesin riveissä,
mutta tämän jälkeen oli aika ottaa kiekkouralla
askel eteenpäin. Iso rooli siirrossa Yhdysvaltoihin
oli Vancouverissakin Suomen kapteenina toimineella Emma Laaksosella.
- Muistaakseni oli vuosi 2004, kun luin Emman

8

artikkelin Kiekkolehdestä. Siinä Emma kertoi tästä
Ohio Staten yliopistosta ja ylipäätään koko kokemuksesta siihen malliin, että silloin päätin haluavani Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja pelaamaan.
Oli mahtavaa, kun myöhemmin Emman kanssa
juteltiin ja hän antoi yhteystietoni joukkueen valmentajalle Jackie Bartolle, Minttu hehkuttaa.
Sopimus syntyi marraskuussa 2008 ja mestaruuteen päättyneen kauden jälkeen matkalaukkuja pakkaili innokas nuori naiskiekkoilija, joka ei
lähtöään ole joutunut katumaan.
- Ehdottomasti yksi elämäni parhaista päätöksistä tähän mennessä!

KIEKKOA JA OPISKELUA OHIOSSA
Columbuksessa sijaitsevassa Ohio State Universityssa Tuominen opiskelee pääaineenaan Human

Fan News - Blues Fan Club ry:n virallinen jäsenlehti
Nutrition and Community Health, joka vastaa
ainakin jossain määrin Suomen yliopistojen ravitsemustieteen opintoja. Sivuaineekseen Minttu on
valinnut Exercise Sciencen eli liikuntabiologian.
- Ravitsemusterapeutin ja personal trainerin
ammattia olen hakemassa. Tavoitteena on valmistua neljässä vuodessa eli kesällä 2013, Tuominen
kertoo.
Opiskeluiden rahoitus tulee pitkälti Mintulle
myönnetyn stipendin kautta, joka kattaa käytännössä kaiken elämisen: koulukirjat, koulumaksut,
jääkiekkomaksut, ruoat, huoneen ja matkustuksen
joukkueen kanssa.
- Itse maksan vain matkat kotiin ja jos vaatteita
käyn ostamassa.
Opintojen ohella myös jääkiekko on isossa
roolissa. Tuomisen joukkue OSU Buckeyes pelaa
WCHA:ssa eli Western Collegiate Hockey Associationissa. Sarjassa on kahdeksan joukkuetta. Ero
Suomeen monissa asioissa on valtava. Suurista
harjoittelumääristä huolimatta myös koulunkäyntiin on pakko panostaa.
- Jääharjoittelumäärät eroavat huikeasti Suomesta. Täällä on normaalia, että on kahden tunnin
jää päivässä ja joskus vielä lauotaan ja pyöritään
omatoimisesti jopa tunti lisää. Kiekkoa täällä on
paljon, mutta kyllä opiskelu menee aina kuitenkin
jääkiekon edelle meidän joukkueessa ja muutenkin koko urheiluosastossa. Jos ei koulussa pärjää
niin ei ole harkkoihin asiaa, Minttu huomauttaa.
Normaali päiväohjelma yliopistossa noudattaa
kaavaa, jossa aamulla opiskellaan muutama tunti,
sen jälkeen käydään jäällä ja illalla opiskellaan lisää.
Pelit pelataan perjantaisin ja lauantaisin.
- Aamulla tunteja on 8.30 alkaen noin kello
yhteentoista asti, vähän päivästä riippuen. 12.30
alkaa jääharjoitus, joka kestää kahdesta tunnista
kahteen ja puoleen. Tällainen ohjelma maanantaista perjantaihin, paitsi peliviikonloppuina maanantaista torstaihin. Kaksi kertaa viikossa käydään
myös punttisalilla treenaamassa. Iltaisin on taas
opiskelua urheilijoille suunnitellussa opiskelukeskuksessa, josta saa varata myös henkilökohtaisia
tutoreita, jos apua tarvitsee.

SUOMEN NAISKIEKKOILULLA PALJON OPITTAVAA
Pelaajien lähtö Yhdysvaltojen yliopistosarjoihin
on aiheuttanut välillä närää, sillä Suomessa naisten
SM-sarjan taso laskee parhaiden pelaajien lähtiessä ulkomaille. Myös joukkueiden väliset suuret tasoerot eivät ainakaan edesauta pelaajien kehitystä.
Parannusta asiaan on kuitenkin luvassa.
- Suurimpia ongelmia Suomessa on ollut se,
että tyttökiekkojoukkueita ei ole paljon ja jääaikaakin on vaikea saada. Täällä kaikki pelit ovat
tasaisia ja sijoituksista on tiukkaa kamppailua, kun
taas SM-sarjassa hyvän tason jääkiekkoa pelataan
lähinnä muutaman kärkijoukkueen kesken. Lähivuosina tyttökiekkoiluun on kuitenkin panostettu
hyvin ja siitä kertovatkin pelaajamäärät, jotka ovat
tuplaantuneet parin vuoden aikana noin 4500:aan,
Minttu tietää Suomen nykytilanteesta.
Jääajan määrän lisäksi eroja Yhdysvaltojen ja
Suomen välillä löytyy myös harjoittelumenetelmissä.
- Syksyllä täällä oli todella paljon harjoittelua, joka tähtää kunnon kohotukseen. Jokaisen
jääharjoituksen lopussa oli enemmän tai vähemmän rankka luisteluharjoitus, jonka kesto oli 15
minuutista vajaaseen puoleen tuntiin. Selkein ero
on kuitenkin äänenkäyttö. Jos täällä ei tarpeeksi
puhuta jäällä ketjukavereille, niin koko joukkue

Maaliskuu 2010

punnertaa/luistelee rangaistukseksi. Äänenkäyttö
on siis todella tärkeää, Tuominen luettelee eroja.

neljä joukkuetta. Sen jälkeen muodostettiin kaksi
välieräparia, joista toisessa Mintun OSU Buckeyes
kohtasi Minnesota Gophersin.

VANCOUVERIN OLYMPIALAISET

- Tiukan kahteen jatkoaikaan venyneen taistelun jälkeen meidän pelit päättyivät siihen välierään lukemin 4-5. Sijoitus kuitenkin parani viime
kaudesta, sillä joukkue ei selviytynyt silloin ensimmäisestä pudotuspelikierroksesta jatkoon.

Joukkueen nuorimpiin pelaajiin kuulunut
Minttu ei etukäteen voinut olla varma mahtumisestaan olympiaryhmään. Lopulta kuitenkin odotettu ilmoitus tuli ja ensimmäiset arvokisat naisten
tasolla olivat edessä.
- Ihan viimeiseen soittoon asti sai jännittää,
onko joukkueessa vai ei.
Kisat olivat nuorelle naisleijonalle unohtumaton kokemus, vaikka vastuuta ei vielä paljon tullut.
- Oli kyllä aika huikeaa, kun ensimmäistä kertaa
luisteltiin jäälle pelitamineissa! Ei sitä tunnetta
oikein voi sanoin kuvailla. Aikamoinen möykkä
kävi ja liput liehuivat. Itse olin vielä enemmänkin
oppimassa, mutta tunnelmaan pääsi todella pelasi
tai ei, Minttu hehkuttaa.
Joukkueen esityksiin Tuominen oli tyytyväinen
ja Ruotsin kaatamisesta pronssiottelussa osattiin
ottaa ilo irti. Myös kisajärjestelyt keräsivät kiitosta,
vaikka ihan täysin ongelmitta kaikki asiat eivät
sujuneet.
- Realistinen tavoite oli mitali ja se saatiin, joten
tavoite täyttyi kaikin puolin! Joka pelissä onnistuimme parantamaan otteita. Unelma ei vielä täyttynyt, mutta olivathan USA ja Kanada toistaiseksi
ihan eri tasolla ja ansaitsivat paikkansa ﬁnaalissa.
Peli Kanadaa vastaan oli joukkueeltamme todella
huikea taistelu, vaikka lukemat eivät ehkä ihan
siltä näyttäneet. Kisajärjestelyt paranivat loppua
kohden, vaikka eivät ne huonoja olleet alussakaan.
Pientä bussihässäkkää oli alussa. Tiukat turvatarkastukset olivat kaikkialla, ettei pommeja tai
vastaavaa pääse kisakylään tai pelipaikoille, Minttu
kertoo.

UNELMANA AMMATTILAISUUS
Tuominen on ehtinyt jääkiekon parissa kokea
jo paljon hienoja asioita. Listaykkösen valitseminen ei kuitenkaan ole helppoa.
- Vaikea nimetä vain yhtä hienoa kokemusta.
Olympiapronssi on tietenkin yksi parhaista. Sanoisin, että kolme SM-kultaa sinisessä paidassa ja
tämä ensimmäinen kausi Amerikan mantereella
kuuluvat myös top-3:een. Oman kokemuksen
kautta voin vielä sanoa sen, että parhaimmat kaverit ovat löytyneet jääkiekon puolelta.
Tulevaisuutta ajatellen tavoitteita on monia.
Pelaamalla tienaaminen ja palkintokaapin täydentäminen ovat myös haaveena pelaajana kehittymisen ohella.
- Olisi hienoa pelata ammattilaisena jääkiekkoa! Siitä unelmoin. Kanadaan ja Yhdysvaltoihin
on huhujen mukaan tulossakin jonkinlainen sarja
jo ensi kaudeksi, kun maiden maajoukkuepelaajat palaavat normaaliin arkeen olympiakauden
jälkeen. En kyllä tiedä minkälaisia rahoja sieltä
saa jos saa, mutta olisi upeaa olla ammattilainen.
Tavoitteena on myös olla aivan toisessa roolissa
seuraavissa olympialaisissa Venäjällä 2014. Olympiakulta, maailmanmestaruus sekä yliopistomestaruus Yhdysvalloissa houkuttelevat tietenkin myös,
Minttu listaa.

KAUSI OHI JA KESÄLLÄ SUOMEEN
Tuomisen joukkue selvitti tällä kaudella tiensä
WCHA:n Final Faceofﬁin, johon selvisi ensimmäisen pudotuspelikierroksen jälkeen lopulta
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Suomessa Tuominen ei ole kuluneen kauden
aikana juuri ehtinyt vierailla. Vaikka pelit päättyivät
jo 6. päivä maaliskuuta, ei kotimaan visiitti ihan
lähiaikoina ole ajankohtainen.
- Syksyn aikana kävin Suomessa pariin otteeseen ja jouluna myös. Nyt keväällä en pääse
käymään, joten seuraavan kerran saan maistaa
ruisleipää kesäkuun puolivälin tienoilla!

Juuso Matkaselkä
Mintun kotisivut löytyvät osoitteesta www.
minttuominen.ﬁ
Jutun kuva Mintun arkistoista

Maaliskuu 2010

Fan News - Blues Fan Club ry:n virallinen jäsenlehti

MEGAMATKA 9.1.2010 LAHTEEN!

TUNNELMAT ENNEN PELIÄ

Matkaan Matinkylän jäähallilta lähti 140 espoolaista kiekon ystävää ja Bluesin kannattajaa, kaikki
oli siis valmista Pelikaanin kaatoon. Ensimmäiset
kaksi bussia ajoivat suoraan Lahteen kun viimeinen bussi kiersi Ison Omenan Sports Academyn ja
Barona Areenan pysäkit, sekä poimi Leppävaarasta
ja Korsosta lisäjoukkoja. Kun laskun tekee uudestaan oli kannattajia jo 150.
Viimeisen bussin Lahteen saapuessa oli jo
suurimmalle osalle jaettu liput otteluun, ne piti
vain enää maksaa. Tämä toimi järjestyksen valvojien ja lipun myyjien loistavalla yhteistyöllä hyvin
ja sujuvasti. Lämmittelyt oli jo lämmitelty ja enää
20 minuuttia pelin alkuun. Katsomomme takana
oleva baari oli täynnä espoolaisia ja Isku Areenan
käytävillä näkyi sini-keltaista kiekkokansaa.
Katsomot olivat jaetut seisoma- ja istumakatsomoihin. Tämä ei kuitenkaan aivan pitänyt
paikkaansa kun istumakatsomon ylimmät reunalla
olevat paikat oli nekin täytetty jo seisovilla espoolaisilla. Ottelu oli valmis alkamaan.

1. ERÄ
Peliä on pelattu 3.46 kun Blues sai ensimmäisen
rangaistuksensa ja pian ajassa 4.32 tulee toinen
kun Branislav Mezein mailasta kiekko pomppii katsomon puolelle. Ja kun ensimmäistä rangaistusta
on jäljellä yksi sekunti saa Pelicans ensimmäisen

maalinsa Iiro Tarkin taakse kahden miehen ylivoimalla.
Ajassa 7.16 saa Blues jo kolmannen rangaistuksena kun Santeri Heiskanen saa sen kampituksesta,
näin on Pelicansin toinen maali alustettu ja kiekko
jälleen Iiron selän takana.
Pian maalin jälkeen on kotijoukkueen aika jäähyillä kun Henri Heino ja Sami Helenius joutuvat
istumaan, ja näin Blues rankaisee kahden miehen
ylivoimalla kun Juuso Puustinen viiva miehenä
viimeistelee 2-1 osuman Ville Lajusen ja Stefan
Öhmanin syötöistä.
Pudi ei kuitenkaan tyydy maaliin vaan ajassa
18.11 hän aloittaa nujakan Juha Uotilan kanssa
ja lähtee suihkun kautta katsomoon istumaan.
Tässä saa vaiheessa saa kyllä ihmetellä että miksi?
Myöhemmin selviää, että itse asiassa Uotila aloitti
tappelun loukkaannuttuaan hetkeä aiemmin. Hän
olisi joka tapauksessa joutunut jättämään pelin
kesken, joten näin hän nappasi pois myös yhden
Blues-pelurin.

VIIMEISET MINUUTIT
Erä alkoi taas Bluesin jäähyillä. Ja tästä kotijoukkue pääsi jo 3-1 johtoon, oliko peli jo pelattu ajassa
32.31?
Kolmanteen erään mentiin siis Pelicansin johtaessa 3-1 ja erä näytti jo menetetyltä, kun Blues ei
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päässyt tolppia lähemmäs ylivoimallakaan.
Iiro Tarkki otettiin pois maalilta ajassa 57.26
ja ajassa 58.11 Kapteenimme Toni Kähkönen teki
kavennuksen 3-2 ja yleisön jännitys nousi. Kähy
teki illasta taianomaisen kun maalasi toisen kerran
ajassa 59.24 taulu näyttää 3-3 ja espoolaisyleisö
sai Isku Areenan kotiyleisön hiljaiseksi. Peli menee
jatkoajalle.
Jatkoajalla kumpikaan joukkue ei päässyt
maalivahdin ohitse ja näin mentiin voittomaalikilpailuun, missä Pelicansin Niko Hovinen ja Markku
Tähtinen vetivät pidemmät korret ja peli päättyi 43 kotijoukkueelle. Näin Blues oli lyöty ja kotimatka
tuntuisi pitkältä.
Parkkipaikalla oli jo espoolaispojat odottamassa lahtelaisia, virkavalta ei ollut unohtunut kotiin
ja olivat hereillä kun nujakka alkoi. Suurimmilta
vahingoilta vältyttiin ja kaikki saatiin kutakuinkin
ehjinä kotiin tai ainakin Espooseen.
Kun te jotka olitte mukana Lahdessa lähdette
joka kerta fanimatkoille saamme varmasti enemmän matkoja järjestettyä ja Espoo Bluesin fanit
edustettua muissa kiekkokaupungeissa.

Enni Niinen
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