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AHON AIKA

Yksi tämän lehden jutuista on joukkueemme uuden
päävalmentajan Jyrki Ahon haastattelu. Minulle jäi tuosta
juttutuokiosta kuva rehdistä lätkäjätkästä, joka tekee
työtään suurella sydämellä ja rakkaudesta lajia kohtaan.
Olen varma että Jyrki Aho on juuri oikea mies vaalimaan
Bluesin tavaramerkiksi muodostunutta taistelevaa ja
periksiantamatonta peli-ilmettä. Olen todella iloinen siitä,
että Jykä saatiin Espooseen valmentamaan.

Ne jotka jääkiekkoa ammatikseen harjoittavat sekä me
fanit elämme ja hengitämme tästä lajista ja tästä seurasta.
Silti on paljon isompia asioita kuin jääkiekko. Jyrki Aho
ilmoitti jo viime syksyn puolella lähtevänsä Jyväskylästä
ja viittasi henkilökohtaisiin syihin. Elokuussa saimme
lukea, että hänen puolisonsa oli menehtynyt
pitkäaikaisen sairauden murtamana. Blueskannattajat
ottavat osaa Jykän suruun ja toivottavat voimia jaksaa
arjessa eteenpäin.

Takaisin peliin. Millainen on Jyrki Ahon Blues?
Pelaajahankinnat Siim Liivik, Olli Malmivaara, Kalle
Kaijomaa ja Daniel Widing antavat jonkinlaista osviittaa.
Bluesiin on hankittu kokoa, vauhtia ja jonkin verran
ilkeyttäkin. Kim Hirschovitsin muodossa myös peliälyä.
Oma veikkaus on, että viime kauteen verrattuna kauden
2013-14 Blues on joukkue, jota vastaan on vaikeampi tehdä
maaleja ja joka antaa mielellään vastustajalle mustelmia.
Siis joukkue, joka tekee vastustajan olo jäällä
epämukavaksi.

Fanikatsomo sijaitsee samassa oikeassa päädyssä kuin
viime kaudellakin. Tifoja on tulossa ja ääntä pyritään
pitämään vähintään samalla volyymilla kuin viime
kaudella, jolloin Bluesin fanit keräsivät kehuja ympäri
Suomen. Toki tavoitteena on, että peleissä kannustava
joukko kasvaa entisestään. Väkeä pyritään myös saamaan
vieraspelimatkoille tukemaan joukkuettamme eri puolilla
Suomea. Uusi yhteistyökumppanimme BD`s Bar
Tapiolassa on myös erinomainen kokoontumispaikka
vieraspelien katseluun.

Petri Mustakallio
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Taas syksy saa ja kausi alkaa.
Tähän kauteen lähdetään jotenkin
rauhallisemmin asetelmin ja
kepeämmin mielin, kuin viime
kauteen, jolloin joukkueen
myynnistä ja ehkä muistakin syistä
johtuen tuntui tulevan hoppu vähän
kaiken kanssa.

Alkavaan kauteen oman
lisävärinsä tuonee Jokereiden
siirtyminen itänaapurin
ruplaliigaan vuoden kuluttua,
mutta ainakin omaa elämääni se
tuntuu hetkauttavan yllättävän
vähän. Suurinta mielenkiintoa
herättää ehkä tulevat
yritysjärjestelyt ja keplottelu, koska
Suomen verottajalle ei varmasti
haluta noita ruplia tilittää.
Urheilullisiin seikkoihin olen
oppinut olemaan ottamatta
etukäteen kantaa, koska veikkaan
aina hanurilleen kuitenkin.

Joitakin vuosia olen erinäisissä
Fan News –teksteissäni kehottanut

Blueskannattajia lisääntymään.
Harkkapelissä tekemäni huomion
mukaan kehotus on otettu melko
kirjaimellisesti.
Kannattajakatsomossa
seisomapaikoista kauimmas
jäävän kulman sisäänkäynnillä oli
neljät vaunut ja todella monella
rivillä vaahtosammuttimen
kokoisia faneja, kuulosuojaimet
korvillaan. Siellä ne mini-fanit
tuntuvat tapittavan tiiviimmin
seisomakatsomoon kuin kentälle.
Eläväinen, riehakas, hyppivä,
laulava ja lippujaan heiluttava
joukko on nuorimmille
ehdottomasti mielenkiintoisempi
kuin pieni, musta kumilätkä.
Kannattajakatsomo elää tunteella –
tunteesta ja juuri niin sen on
mentävä. Minä olen varautunut
selittämään pojalleni
tulevaisuudessa mahdollisia
ylilyöntejä niin kentällä kuin,
toivottavasti todella harvoin, sen
ulkopuolellakin. Muistakaa

kuitenkin ystäväni, toverini, te
joiden joukoissa seison ja joiden
kanssa yhdessä kaadun ja yhdessä
nousen: nämä lapset ovat
Blueskannattajiksi syntynyt
sukupolvi. Heille kentällä pelaava
joukkue on kohde, te se todellinen
tekijä. Teillä on valta ja vastuu
muokata heistä haluamanne
kaltainen joukko. Käyttäkää tuo
valta ylpeyden ja seurarakkauden
rakentamiseen, unohtamatta
kuitenkaan koskaan sitä, että
samanlaisia lapsia ja nuoria on
jokaisen jääkiekkojoukkueen
takana ja me voimme vaikuttaa
ainoastaan omaan toimintaamme
ja suhtautumistapaamme.
Annetaan esimerkki hienosta
espoolaisesta elämäntavasta, jonka
piiriin voi rohkeasti tuoda niin
lapsensa kuin äitinsäkin.

Maaria Hytönen

PPUUHHEEEENNJJOOHHTTAAJJAANN PPAALLSSTTAA

EESSPPOOOOLLAAIINNEENN EELLÄÄMMÄÄNNTTAAPPAA

BD's Bar & Grill on alun perin
vuonna 2004 Hong Kongissa
perustettu urheiluravintolaketju,
jonka menestys perustuu
erinomaiseen asiakaspalveluun,
perhekeskeiseen ilmapiiriin,
hyvään ruokaan ja viihtyisyyteen.
Kesällä 2013 BD's avasi

ensimmäisen ravintolansa
Suomeen EspoonTapiolaan.

BD's on monipuolinen
urheiluravintola jossa tarjolla on
niin lounasbuffet, á la carte
-ruokalista, myöhäisillan välipalat
sekä todella laaja valikoima
erilaisia juomia janoiselle urheilun

ystävälle. Ravintolassa voi seurata
urheilua monipuolisesti isoilta
screeneiltä ja paikan päällä pääsee
nauttimaan myös elävästä
musiikista viikonloppuisin.

Bluesin kausikorttilaisille ja Fan
Clubin jäsenille 10% alennus
kaikista tuotteista!

EESSPPOOOONN BBLLUUEESSIINN VVIIRRAALLLLIINNEENN RRAAVVIINNTTOOLLAA!!
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Mennyt kesä oli tälle Blueskannat-
tajalle ikimuistoinen monestakin
syystä, mutta epäilemättä suurim-
massa roolissa olivat omat häät ja
tietysti polttarit. Polttareiden järjes-
telykomitea oli hienosti huomioinut
jääkiekollisen suuntautuneisuuteni
ja järjestänyt päivälle varsin vauh-
dikkaan alun hoitamalla minut
maalivahdiksi Bluesin vapaille aa-
mujäille (joukkueharjoittelut eivät
olleet heinäkuussa vielä alkaneet)
Yllätys olikin melkoinen, kun side
silmiltäni poistettiin ja löysin itseni
Barona-areenan pukukopista maa-
livahdinvarusteiden edestä. Edelli-
sestä kerrasta varusteet päällä oli
vierähtänyt aikaa yksitoista vuotta,
joten jännitystäkin oli havaittavissa.
Sain kuitenkin kamat päälle omin
avuin ja ei kun jäälle katsomaan,
miten miehen käy.

Jäällä minua vastassa olivat Blue-
sin nykymiehistöstä Tommi ”Hotsi”
Huhtala ja Joonas ”Jallu” Jalvanti,
sekä lisäksi kesäkuntoaan ylläpitä-
mässä, Ruotsiin siirtyneet,Ville La-
junen ja Ville Varakas. Alun
lämmittelylaukausten jälkeen ym-
märsin nopeasti, ettei kuntoni ehkä
”aivan” riittäisi koko kauden tai

edes tunnin treenin läpiviemiseen,
joten ohjelmaa ”vähän” kevennet-
tiin. Parikymmentä lämäriä viivalta
ja loppuhuipennuksena nivusen/si-
säreiden mieto venäytys läpiajois-
sa. Harjoituksen kokonaiskesto noin
25 minuuttia. Hauskaa kuitenkin
oli!

Erityiskiitokset Bluesorganisaa-
tiolle myönteisestä suhtautumisesta
temapaukseen. Erityisesti järjeste-
lyt hoitaneelle Jasonille, meitä
emännöineelle Jennille sekä tietysti
pelaajille!

Tommi Pätäri

PPOOLLTTTTAARRIIYYLLLLÄÄTTYYSS BBAARROONNAALLLLAA
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Bluesin kasvattajaseurojen kau-
den päätöstilaisuus järjestettiin
5.52013 Linnanmäellä. Myös faneil-
la oli tilaisuus lunastaa 10 euron
ranneke aamupäiväksi ja lisäksi
mitellä taitojaan liigajoukkueen
edustajia vastaan ”mini-säbässä”.
”Mini-säbä” siksi, että meille osoi-
tettu pelikenttä oli noin 4x10m ko-
koinen.

Väkeä itse tapahtumassa riitti sa-
teisesta ja viileästä säästä huoli-
matta todella paljon – kannattajia
sen sijaan oli totutun hankala saada
rohkenemaan maila kourassa pe-
laajia vastaan. Ennakkoluulottomat
ja sisukkaat katsomon komeimmat
ja kauneimmat pioneerit kuitenkin
saatiin kerättyä yhteen ja edessä oli
2x7 minuuttia kestänyt peli kolmel-
la kolmea vastaan.Vaiherikkaan ja
runsaasti kontaktia sisältäneen en-
simmäisen erän jälkeen kannatta-
jat saivat riveihinsä
yllätysvahvistuksena Mika Raution.
Tästä huolimatta varsinainen pe-
liaika päättyi Bluesin edustusjouk-
kueelle 10-6. Koska kyseessä oli
lähes tasapeli päätettiin ampua vie-
lä rankkarit. Raude oli sen verran
kesäterässä (ja pelaajilla ehkä jo-
tain hampaankolossa), että rankka-
reiden jälkeen julistettiin
lopputulokseksi 12-8.

Tunnelma pelaajien kesken oli
loistava ja kaikin puolin rento. Eh-
dottomasti kannattaisi rohkeammin
ja useamman lähteä mukaan, kun
erilaisia yhteispelejä järjestetään.
Raudekin lupautui jo seuraavassa
koitoksessa kannattajien joukkuee-
seen, oli laji mikä hyvänsä.

Maaria Hytönen

””MMIINNII‐‐SSÄÄBBÄÄÄÄ”” KKAASSVVAATTTTAAJJAASSEEUURROOJJEENN

KKAAUUDDEENN PPÄÄÄÄTTÖÖSSTTIILLAAIISSUUUUDDEESSSSAA
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Tapasin Jyrki ”Jykä” Ahon alkuke-
sästä Barona-areenalla joukkueen
harjoitusten jälkeen. Hän oli vastas-
sa areenan valvomon luona ja ohja-
si Bluesin pukuhuonetiloihin
tekemään haastattelua, tuumien et-
tä ”on teemaan sopiva ympäristö”.
Ei siis muuta kuin läppäri penkille
ja rupattelemaan.

TÄYSILLÄ MENNÄÄN

Mitä kuuluu Espoon Bluesille juu-
ri nyt? Mitä liigaseurassa tapahtuu
tähän aikaan vuodesta? ”Meillä on
nyt takana pitkä ja aika raskaskin
harjoittelurupeama. Kahdeksan
viikkoa. Arki on käytännössä ollut
sellaista että päivittäin on treenattu
kello yhdeksästä kolmeentoista.
Ensimmäisten neljän viikon aikana
ei käyty jäällä kertaakaan, nyt ol-
laan käyty sielläkin noin kolmesti
viikossa. Fysiikan kehittämistä.
Ajoittain tosi raskastakin treeniä ol-
laan vedetty. ” Jyrki toteaa ja kiitte-
lee sitä miten vastaanottavaisia
pelaajat ovat olleet kovillekin har-
joituksille.

Kuntopohjan lisäksi toinen iso asia
on ollut pelaajien hitsaaminen yh-
teen joukkueeksi.”Porukka on tänä
aikana jonkin verran elänyt johtuen
siitä, että toisten kausi kesti pidem-
pään kuin toisten. Tässä vaiheessa
on erityisen tärkeää kiinnittää huo-
miota ryhmädynamiikkaan ja po-
rukan yhteen hitsaantumiseen. On
oma prosessinsa se, että jätkien
luottamus toisiinsa ja yhteiseen te-
kemiseen rakentuu – mikä on sitten
iso asia siinä vaiheessa kun aletaan
pelata liigapisteistä.”

JYPINKYLÄSTÄ ESPOOSEEN

Palataan ajassa taaksepäin. Jyrki
Aho valmensi edelliset kaudet
JYP:iä, ensin Risto Dufvan apuval-
mentajana, sittemmin kaksi vii-
meistä kautta päävalmentajana.
Tulokaskausi huipentui Jyväskyläs-
sä mestaruusjuhliin ja menneellä
kaudellakin joukkueen tie vei pit-
källe: lopputuloksena kaulaan
pronssimitaiit. Ehtikö Jyrki nollata
lainkaan ajatuksiaan jääkiekosta
vai tapahtuiko vaihto JYP:istä Blue-
siin lennossa? ”Aika lennosta ta-
pahtui. JYP:issä kausi venyi taas
pitkäksi ja täällä oltiin jo harjoiteltu
kun pesti siellä päättyi.Toin kamp-
peeni Jyväskylästä tänne ja hoidin

vähän asioita. Alkuviikosta olin jo
täällä palavereissa kun kausi oli
siellä loppunut edellisellä viikolla.
”

Joukkueen rakentaminen yhdessä
Vuorisen Jannen ja Aholan ”Pets-
kun” kautta alkoi toki jo ennen
siirtymistä Bluesin palvelukseen.
Tulevalle kaudelle tehtiin jatkoso-
pimukset esimerkiksi Miro Aalto-
sen,Tommi Huhtalan,Tomi Sallisen
ja Juuso Ikosen kanssa, nostettiin
liigarinkiin joukko A-junioreita se-
kä hankittiin uusina pelaajina Mik-
ko Koskinen, Olli Malmivaara,
Kalle Kaijomaa, Siim Liivik ja Da-
nielWiding.

Onko tämän hetkinen joukkue
Jyrki Ahon näköinen Blues? ”Pe-
laajavalinnat on tehty yhdessä val-
mennusringin sekä Vuorisen ja
Aholan kanssa Tietysti päävalmen-
tajana olen itsekin ollut yhteydessä
kaikkiin uusiin pelaajiin. Ja tässä
tapauksessahan kun itsekin tulee
uutena, on lähes koko porukka mi-
nulle uusia tuttavuuksia. Onpa täs-
sä joukkueessa sellaisiakin nimiä,
joita olen joskus yrittänyt saada
omaan joukkueeseeni. Uuteen po-
rukkaan tarttuminen on haastavaa
mutta myös todella mukavaa ”Jyrki
valottaa, että joukkueessa on myös
pelaajia joiden kanssa hänellä on
yhteistä historiaa pitkältäkin ajalta.
”Laatikainen, Malmivaara ja Kai-
jonmaa ovat pelanneet joukkuees-
sani Jypissä. Kossun (maalivahti
Mikko Koskisen) kanssa tehtiin töi-
tä jo ensimmäisellä Espoon visiitil-
läni kun valmensin täällä junnuja.”
Aholla tosiaan on taustaa myös es-
poolaisesta kiekkoilusta, sillä hän
toimi 2000-luvun alussa kolme
vuotta valmennuspäällikkönä ja ju-
niorivalmentajana Bluesissa ja
EKS:ssa.

MENESTYSTÄ RAKENTAMASSA

Nimi Jyrki Aho yhdistetään var-
masti monien mielissä ensimmäi-
senä tulokaskauden mestaruuteen
JYP:issä. Saldo Jyväskylän ajalta
apuvalmentajana ja päävalmenta-
jana on suorastaan huikea: Kaksi
kultamitalia ja yksi pronssi.Tiedos-
taako Jyrki että menestys myös
nostaa häneen kohdistettuja odo-
tuksia? ”En minä mieti sellaisia
asioista. Minulle tärkein asia val-
mennushommissa on se arkinen
työ mitä pelaajien kanssa tehdään.

Se että ryhmässä tehdään enem-
män asioita ja yhdessä Tottakai sitä
aina haluaa voittaa.”

Menneellä kaudella Jyrkin val-
mentama JYP hävisi välierissä Äs-
sille, joka sittemmin eteni aina
Kanadamaljaan saakka. Ässissä
tapahtui hyvin vähän vaihtuvuutta
siihen joukkueeseen, joka edelli-
sellä kaudella putosi JYP:ille puoli-
välierävaiheessa 4-0. ”Meillä
JYP:issä kauden 2012-13 aikana
runko eli melko pitkään. Ässistä
aisti silloin sen, että he ovat tiivis
ryhmä ja että he uskoivat omaan
tekemiseensä ja siihen että voivat
mennä päätyyn asti. Se oli tiukka
sarja joka ratkesi Ässille pienellä
marginaalilla: lopun kaiken ehkä
siihen että he olivat hivenen yhte-
näisempi joukkue”.

Ässien mestaruuden myötä Jyrki
intoutuu muistelemaan omiakin
kokemuksiaan ”muutaman kerran
olen saanut mestaruusjunassa olla
mukana ja voin sanoa että ne ovat
todella mielenkiintoisia kokemuk-
sia. Se on mahtava matka joka siinä
tulee kuljettua. Enkä nyt puhu pel-
kästään voitosta vaan siitä joukku-
eesta ja yhdessä tekemisen
ilmapiiristä jonka silloin aistii. Ja
siihen tietysti pyritään että joukkue
ja organisaatio täällä Espoossakin
kehittyy sellaiseksi että se on mah-
dollista saavuttaa täälläkin.”

BBLLUUEESS FFAANN NNEEWWSSIINN HHAAAASSTTAATTTTEELLUUSSSSAA

PPÄÄÄÄVVAALLMMEENNTTAAJJAA JJYYRRKKII AAHHOO
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TYÖTELIÄS JA TAISTELEVA BLUES

Millainen on Jyrki Ahon Blues?
Millaista kiekkoa nähdään Espoos-
sa tulevalla kaudella? ”Nähdään
varmasti työtätekevää ja taistelevaa
jääkiekkoa. Sellaista kiekkoa mis-
sä pelaajat pelaavat yhdessä ja toi-
silleen. Tämä on se perussapluuna
ja sen sisään mahtuu sitten miljoo-
na asiaa, joita opetellaan päivittäi-
sessä tekemisessä.Tietysti pelitapa
varmasti myös jonkin verran elää
tarinan mukana. Blues tulee ole-
maan tyly joukkue ja iskuja anne-
taan vastustajalle. Tämä jääkiekko
on nopea kontaktilaji”, Jyrki muis-
tuttaa.

Millaisena Jyrki näkee kannatta-
jatoiminnan merkityksen ja millai-
sia terveisiä hänellä on Bluesin
faneille? ”Fanien merkitys on mie-
lettömän tärkeä.Viime kädessä ne
joille me tätä työtä tehdään ovat ne
uskolliset kannattajat jotka elää ja
hengittää tästä lajista ja seurasta.
Täällä Barona Areenalla vierailles-
sa on ollut hieno huomata katsomo-
meiningin kasvu. Mä toivon että
espoolainen kiekkoyleisö myös tu-
levalla kaudella innostuu meidän
porukasta ja jaksaa kannustaa läpi
vaiherikkaan kauden. Me ihmiset
tehdään yhdessä näitä ottelutapah-
tumia: joukkue pyrkii saamaan
yleisön mukaan ja yleisö myös an-

taa energiaa joukkueelle.Jääkiekko
tarjoaa välillä elämyksiä, välillä
taas pettymyksiä. On iso ja hieno
asia että, että tänne meidän pelei-
hin tulevat ihmiset kokevat tunte-
muksia. Se että tässä eletään
tunteella on äärimmäisen tärkeää”.

Entä miten Jyrki Aho rentoutuu
vapaa-ajalla? ” Vapaa-aikaankin
kuuluu paljon liikuntaa, erityisesti
mailapelit ovat mukavia pelata.
Rentoudun myös mielelläni hyvän
ruuan ja hyvän elokuvan parissa”.
Kysyin seuraako Jyrki mitään
muuta urheilua? ”Enpä juuri ole
sen jälkeen kun valmentamisen
aloitin. Nuorena muistan kannatta-
neeni Liverpoolia mutta en ole
vuosikausiin katsonut kokonaista
valioliigan ottelua. Joskus tulee tie-
tysti seurattua MM-kisoja ja olym-
pialaisia, sellaisia tapahtumia
joissa pysyy ajan hermolla siitä
mitä tapahtuu. Saksan valmennus-
pestin aikana Jyrki muistaa kui-
tenkin käyneensä
käsipallo-ottelussa. ”Se oli omassa
mielessään iso kokemus, käydä
paikalla katsomassa peliä, joka on
meillä Suomessa marginaalilajin
asemassa ja siellä oli katsomossa
kymmeniätuhansia ihmisiä ja to-
della suuren maailman meininki.
”

Petri Mustakallio
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Viime kaudesta on talossa käynyt
melkoinen myllerrys vähän joka
portaassa. Kauden päätteeksi toi-
mitusjohtaja Petri Pusa korvattiin
Mika Rautiolla. Pitkän päivätyön
espoolaisessa kiekkoilussa tehnyt
Lauri Marjamäki jatkaa uraansa
Oulussa ja apuvalmentajana sekä
viimekauden lopun kymmenkunta
viimeistä peliä päävalmentajana
toiminut Mikko Saarinen palasi ko-
tiseudulleen Tampereelle. Vanhasta
valmennusporukasta jatkavat apu-
valmentaja Timo Hirvonen sekä
maalivahtivalmentaja Marko Tore-
nius. Uusia nimiä Bluesissa ovat
päävalmentaja Jyrki Aho sekä apu-
valmentaja PetteriVäkiparta.

Seuraavassa käydään läpi joukku-
een pelaajistoa:

MAALIVAHDIT

1. MIKKO KOSKINEN

s.Vantaa 18.7.1988. 200 cm/87 kg/L. Sopimus

2015

Kolmen metrin Koskinen on Es-
poossa hyvin tuttu mies. Torjujana
liigan ehdotonta eliittiä, joskin nap-
pisuoritus pudotuspeleissä odottaa
vielä itseään.Ehkä ensi keväänä?

31. LARS VOLDEN

s. Oslo (NOR) 26.7.1992. 190 cm/86 kg/L. So-

pimus 2014

Edustukseen A-nuorten kautta

noussut norjalainen sai viime kau-
della jo kohtalaisesti liigapelejä ja
otteetkin olivat aiempaa varmem-
pia. Nyt tämä tulevaisuuden huip-
pumaalivahti lähtee tosissaan
haastamaan ”Kossua” ykkösmaali-
vahdin paikalta.

30. KAAPO KÄHKÖNEN

s.16.8.1996.186 cm/85 kg/L.Sopimus 2016

Vasta 17-vuotias maalivahtilupaus
pelannee kauden A-nuorissa. Lii-
gapeleihin tulevalla kaudella kor-
keintaan luukkuvahdin roolissa.

PUOLUSTAJAT

5. JOONAS VALKONEN

s.Vantaa 3.6.1993. 183 cm/80 kg/L. Sopimus

2015

Nuori mies, mutta päävalmentaja
Aho on jo kuvannut peliotteita ”äijä-
mäisiksi”. Hyvä etenkin oman
puolustusalueen pelissä. Nouseeko
jo puolustuksen vakiokokoonpa-
noon?

6. SANTERI AROUSVA

s. Pori 9.3.1993. 176 cm/80 kg/L. Sopimus

2014.

Porilaisen kiekkokoulun kasvatti.
Viime kausi meni pipariksi kauden
alussa tapahtuneen loukkaantumi-
sen vuoksi. Oletettavasti hakee pe-
likokemusta Mestiksen kautta.

KKUUKKAA PPÄÄÄÄSSTTII KKOOIIRRAATT UULLOOSS??
BBLLUUEESS KKAAUUDDEELLLLAA 22001133‐‐22001144
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9. JOONAS JALVANTI

s. Lahti 9.9.1988. 182 cm/87 kg/L. Sopimus

2014.

Viime kaudeksi Lahdesta Espoo-
seen siirtynyt puolustaja nousi mo-
nien yllätykseksi jopa Bluesin
johtavaksi kiekolliseksi pakiksi.
Erinomainen pelinlukutaito. Lau-
kauskin kohtalainen, joskin käyttää
sitä turhan säästeliäästi. Potentiaa-
linen maajoukkuedebytantti.

56. KALLE KAIJOMAA

s.Joensuu 1.6.1984.187 cm/96 kg/L.Sopimus

2015

Kokoa, vahvuutta ja liikettäkin
löytyy. Vahvuudet omassa päässä
mutta nousee ajoittain mielellään
mukaan hyökkäyksiin. Viime kausi
Ruotsissa, sitä ennen Tapparassa ja
JYPissä jossa vyölle tarttui liiga-
mestaruus.

19. MIKKO KUUKKA

s.3.11.1985 Hämeenkyrö. 190 cm/95 kg/L.

Sopimus 2014.

Yleispuolustaja joka pelaa useim-
miten kolmospakkiparissa. Viime
kaudella vakiomiehistössä, mutta
jos otteet heittelehtivät voi tällä kau-
della joutua tosissaan kilpailemaan
peliajasta.

42. ARTO LAATIKAINEN

s. Espoo 24.5.1980. 181 cm/85 cm/L. Sopi-

mus 2014.

”Lada” palasi viime kaudelle Es-
pooseen ja otti kokeneimpana
Bluespelaajana kapteenin viitan
harteilleen. Pelillisesti kausi oli iso
pettymys. Loukkaantumisen jäljiltä
varsinkin liike oli luvattoman heik-
ko. Vieläkö pystyy tason nostoon?

64. OLLI MALMIVAARA

s. Kajaani 13.3.1982. 198 cm/104 kg/L. Sopi-

mus 2016

Ahon järkälemäinen luottopakki
tuo Bluesiin kokemusta ja koke-
musta voittamisesta. Ei esitä hie-
nouksia mutta hoitaa oman
puolustavan roolinsa moitteetto-
masti illasta toiseen. Perusvarmaa
pakkia tarvitaan aina, siksi sopi-
muksen pitkä kesto oli iloinen yllä-
tys.

55. NIKLAS TIKKINEN

s. Espoo 1.6.1994. 181 cm/78 kg/L. Sopimus

2015

Espoolaisen kiekkokoulun suurin
puolustajalupaus. Väläytteli jo vii-

me kaudella. Nyt paikka vakio-
avauksessa ei ole ainoastaan
mahdollinen vaan jopa todennäköi-
nen. Hyvä etenkin kiekollisessa
pelissä.

HYÖKKÄÄJÄT

44. KIM HIRSCHOVITS

s.9.5.1982 Helsinki. 185 cm/89 kg/L. Sopi-

mus 2014

Taustansa ja historiansa vuoksi
ristiriitaisia tuntemuksia Blueskan-
nattajien keskuudessa aiheuttanut
hankinta. Voi voittaa kannattajien
sympatiat puolelleen vain hyvällä
asenteella ja kovilla tehoilla. Lähtö-
kohtaisesti ykkössentteri, jonka pe-
likäsitys on kovaa luokkaa.
Erityisesti ylivoimapelistä on Hir-
son myötä lupa odottaa parempaa
kuin mitä viime kaudella Espoossa
nähtiin.

15. MIRO AALTONEN

s. 7.6.1993 Joensuu. 179 cm/77 kg/L. Sopi-

mus 2015

Erittäin lupaava hyökkääjä, joka
oli viime kaudella kovassa maalin-
tekovireessä kunnes harmittava
loukkaantuminen nuorten MM-tur-
nauksessa pilasi loppukauden. Tai-

tava pelaaja ja joukkueen
selkeimmin maalintekijäksi profi-
loituva pelaaja. NHL-varaus kesäl-
tä. Varmuudella tulevaisuuden
maajoukkuepelaajia.

8. ROBERT ROOBA

s. Tallinna 2.9.1993. 191 cm/90 kg/L. Sopi-

mus 2014 (optio 2015)

Eesti Mafiamme nuorempi jäsen.
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Energistä liikettä ja miehekkäitä ot-
teita harjoituspeleissä osoittanut
Bluesin junnujen kasvatti taistelee
tosissaan paikasta joukkueen ne-
loskentässä.

16. JUUSO IKONEN

s. Espoo 3.1.1995. 175 CM/77 kg/R. Sopimus

2014

Ikäluokkansa taitavimpia pelaa-
jia, erityisesti luistelu huipputasoa.
Monien yllätykseksi ja pettymyk-
seksi jäi kesällä vaille NHL-varaus-
ta. Kunnon näytöt liigakaudella ja
paremmalla menestyksessä ensi
kesän varaustilaisuuteen.

21.VALTTERI VIRKKUNEN.

s. Espoo 18.2.1991. 176 cm/76 kg/L. Sopimus

2014

Kova taistelija joka on lähtökohtai-
sesti nelosketjun sentteri. Pieneen
kokoonsa nähden yllättävän vahva
vääntäjä. Harmittava loukkaantu-
minen harjoituskaudella pitää ”Val-
don” sivussa liigapeleistä pitkälle
loppusyksyyn.

24. JERE ELO

s.7.3.1992 Helsinki.191 kg/82 kg/R. Try Out

Espoolaiskasvatti pelasi viimeiset
kaksi kautta SaiPan A-junnuissa.
Mukavat maalimäärät junnusar-
joissa. Hakee try outin kautta paik-
kaa Bluesista.

29. NICO NYBERG

s.7.9.1993 Espoo. 184 cm/76 kg/L. Sopimus

2014

Oma kasvatti, joka teki viime kau-
della liigadebyyttinsä ja pelasi
Mestistä KooKoossa.Tällä kaudella
voi tulla jo isompaakin vastuuta lii-
gamiehistössä.

36.TEEMU RINKINEN

s. 7.3.1987 Hollola. 185 cm/87 kg/L. Sopimus

2014

Viime kausi alkoi hirmutehoin,
mutta päättyi melkoisessa kipsissä.
Energinen liike ja hyvä maalivainu
takaavat kovan pistepotentiaalin.
Pelipaikka mahdollinen periaat-
teessa kaikissa kentällisissä.

39. PETER TIIVOLA

s.5.9.1993 Helsinki. 192 cm/91 kg/L. Sopi-

mus 2015 (Optio 2016)

Junioreista edustukseen nostettu
isokokoinen sentterilupaus. Virk-
kusen loukkaantuminen voi antaa
peliaikaa neloskentässä.

40.TOMI SALLINEN

s. 11.2.1989 Espoo. 185 cm/78 kg/L. Sopimus

2015

Sape ”Jumalan poika” on viimei-
nen Bluesissa jatkava Petri Mati-
kaisen aikana junnuista Bluesin
luottopelaajiin noussut pelimies.
Kahden vuoden jatkosopimus oli
tärkeää Espoolaiselle kiekkoidenti-
teetille. Nousi viimekaudella ylem-
pien ketjujen sentteriksi.
Kapteeniainesta.

41.DANIEL WIDING

s. 13.4.1982 Gävle. 183 cm/91 kg/R. Sopimus

2014

Lähtökohtaisesti ykkös- ja kak-
kosketjujen voimalaituri. Hyvä lii-
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ke. Laukoo mielellään paikasta
kuin paikasta. Twiittailee på svens-
ka tilitäWidde41.

61.TOMMI HUHTALA

s. 7.12.1987 Tampere. 183 cm/87 kg/L. Sopi-

mus 2015

Rämäpäisen pelityylinsä ja perik-
siantamattoman asenteensa joh-
dosta noussut kannattajien
suosikkipelaajaksi. Vahva mutta
myös taitava pelaaja, mistä kertoo
viime kauden komea maalimäärä:
25. Pelityyli on välillä johtanut yli-
lyönteihin ja pelikieltoihin, joihin
Huhtalan tasoisella maalintekijällä
ei olisi varaa. Sopimus kahdelle
seuraavalle kaudelle mutta vie-
däänkö rahakkaampiin kaukaloi-
hin jo ennen sopimuksen
päättymistä?

71. MATTI JÄRVINEN

s.4.10.1989 Lontoo. 193cm/93kg/R. Sopimus

2014 (Optio 2015)

Viime kaudella ajoittain hyviäkin
liigapelejä, pääosin kuitenkin Mes-
tiksessä. Onnistuuko ”Massimo”
tällä kaudella vakiinnuttamaan
paikkansa liigamiehistössä?

72. SIIM LIIVIK

s.14.2.1988 Paide. 187 cm/89 kg/L. Sopimus

2015.

Bluesin Eesti Mafian vanhempi
jäsen. HIFK:ssa jo pienoisen seurai-
konin asemaan nousseen ”Märkä-
Simon” siirtyminen Espooseen ai-
heutti hämmennystä niin Bluesin
kuin IFK:nkin fanien keskuudessa.

Veikkaukseni on, että Liivikin tais-
telutahtoinen pelityyli sekä ajoittai-
nen vastustajan provosointi tulevat
tekemään hänestä melko nopeasti
suositun pelaajan Espoossa.

73. ILMARI PITKÄNEN

s.18.7.1990Viljakkala. 181 cm/83 kg/L. Sopi-

mus 2014

Liigauraa aiemmin Jokereista,
josta päätyi välillä Mestiksen Joki-
poikiin. Hyvät otteet viime kaudella
lainalla Espoossa toivat sopimuk-
sen kaudelle 2013-14. Jarruketjujen
laituri joka vääntää ja agitoi.Twiit-
tailee maanläheisiä huomautuksia
nimellä Don Punkero.

79. EETU PÖYSTI

s.18.1.1989 Helsinki. 183 cm/87 kg/r. Sopi-

mus 2014.

Saapui viime kaudelle epäilemättä
hakemaan isompaa kiekollista roo-
lia, mutta olemattomat tehot va-
kiinnuttivat paikan nelosketjun
raatajana. Tärkeä profiilipelaaja
varsinkin rikkovassa roolissa ja
alivoimapelissä

Petri Mustakallio
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Minun piti kirjoittaa lyhyt artikkeli
vuosikokouksen päätöksistä. Sitä
varten kaivoin esiin Vuosikerto-
muksen ja toimintasuunnitelman.
Lyhyt juttu ei enää onnistunutkaan,
koska ”Haloo, ihmiset! Me tehdään
oikeasti hienoa työtä! Kiitos kaikil-
le!”

Vuosikokous järjestettiin tänä
vuonna jo hyvissä ajoin ennen kesä-
lomia 5. kesäkuuta. Tilikausihan
yhdistyksellä päättyy huhtikuun lo-
pussa, joten hyvin ehdittiin saada
paperiasiat kuntoon ennen kokous-
ta. Barona Areenan kokoustilaan
saapui yhteensä 13 yhdistyksen jä-
sentä kantamaan vastuunsa siitä,
että edustamme joukkuettamme si-
ten kuin päätämme. Bluea Fan Club
ry:n hallitukseen valittiin puheen-
johtajan lisäksi 10 jäsentä ja 1 vara-
jäsen, lisäksi Petteri Laine jatkaa
tietoliikenneasioiden hoitamista.

HALLITUS 2013-2014:

Puheenjohtaja Maaria Hytönen
Varapuheenjohtaja ja jäsenasiat
Heidi Liukkonen Sihteeri ja valoku-
vaus Toni Tukiainen Fanimatkat
Jenny Wiktsröm (Tuula Vauhkonen)
Fanipiste Siiri Mulari ja Minna Lai-

tinen (voivat tarvittaessa osallistua
myös Fanimatkojen valvontaan) Ra-
hastonhoitaja Jonne Saarinen Kat-
somotoiminta Teemu Ottela
Tapahtumat ja päivitykset SamiVii-
tanen

Kokouksessa käytiin läpi myös vi-
ralliset vuosikokousasiat, kuten ti-
linpäätös, toimintakertomus ja
toimintasuunnitelma. Tässä niistä
tärkeimmät asiat:

Tilinpäätös: Jäseniä yhdistyksessä
kaudella 2012-2013 yhteensä 748
hlö. Edellisen kauden päätteeksi oli
budjettiin arvioitu 600 jäsentä. Li-
säksi kausi päättyi jo runkosarjaan,
joten pudotuspeleihin varatut kan-
nattajamatkarahat jäivät seuraavan
kauden käyttöön.Tilit ovat siis kai-
kin puolin plussalla ja otettu jo hy-
vään käyttöön kaudelle 2013-2014
(esim. tuettu uusia katsomolippuja
seisomakatsomoon ja tultu melko
isosti vastaan Tukholman pelimat-
kan kustannuksissa jäsenille).

Tärkeimmät poiminnat vuosiker-
tomuksesta: Kausi 2012-2013 oli yh-
distyksen toiminnan 21. Jääkiekko
Espoo Oy:n ostettua Bluesin jää-
kiekkotoiminta alkoi yhteistyö
uusien ihmisten kanssa. Kesällä

kannattajakatsomo siirrettiin ta-
kaisin Bluesin hyökkäyspäätyyn.
Ennen kauden alkua kannattaja-
katsomoksi sovittiin osittain kul-
makatsomot 207-208. Lokakuussa
kuitenkin todettiin, ettei tämä kat-
somokapasiteetti ole välttämättä
riittävä, eikä kaikkein toimivin, jo-
ten kannattajakatsomo laajennet-
tiin käsittämään osittain tai
kokonaan katsomot 206, 101, 102 ja
207 katsomon 207 ollessa kokonaan
seisomakatsomona. Katsomovaih-
don yhteydessä Blues myös tarjosi
jokaiselle kausikorttilaiselle toisen
kausikortin ilmaiseksi. Bluesin or-
ganisaation puolelta yhteistyötä ru-
vettiin tekemään aktiivisesti Jason
Nikkisen kanssa ja myös BB-07 otti
seisojien edustajana aktiivista roo-
lia kaikessa päätöksenteossa. Toi-
miva yhteistyö näkyi katsomossa
välittömästi huikeana profiilin nos-
tona. Kesällä pelattiin edustusjouk-
kuetta vastaan Street Hockey
näytösottelu ja tehtiin matka Rii-
aan, joulukuussa järjestettiin
”Kannattajan juhlapäivä” ja kau-
den päätteeksi saatiin joukkueelta
kiitokseksi taulu hienosta kannus-
tuksesta. Kuitenkin esimerkiksi
päätösristeily jäi jälleen kerran jär-
jestämättä. Fan News jäsenlehti il-

BBLLUUEESS FFAANN CCLLUUBB RRYY::NN SSÄÄÄÄNNTTÖÖMMÄÄÄÄRRÄÄIINNEENN

VVUUOOSSIIKKOOKKOOUUSS 55..66..22001133
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mestyi kauden aikana 3 kertaa ja
lehti on myös ladattavissa BFC:n
nettisivuilta.

Seisomakatsomo ja BB-07 tekivät
paljon ja hyvää työtä sekä perus-
kannustuksen että tifojen suhteen.
Loppu kannattajakatsomosta sekä
muut katsomot lähtivät toisinaan
erittäin hyvin mukaan kannustuk-
seen. Parasta kotikannustuksessa
oli sen periksiantamattomuus ja
sinnikkyys – tappiokaan ei hiljentä-
nyt hienoa joukkoa. Näin ollen ko-
konaisvaltaisen katsomokulttuurin
kannalta kausi oli todennäköisesti
Bluesin kannattajien näkökulmasta
hienoin.

Kauden aikana BB-07 järjesti usei-
ta tifoja, joilla joko kehotettiin kan-
nustamaan kotikaupungin seuraa,
muistutettiin pelaajia kannattajien
uskosta ja luottamuksesta tai otet-
tiin kantaa vallitsevaan tilantee-
seen.Täysin muista poikkeavan oli
tifo, joka järjestettiin Camilo Mietti-
sen TPS:ään siirron jälkeiseen TPS
peliin, koska vastaavanlaista kiitos-
ta toisen joukkueen pelaajalle ei ai-
nakaan Suomalaisessa
jääkiekkoilussa ole aiemmin jär-
jestetty. ”Kannattajan juhlapäivän”
yhteydessä toteutettu koko alakat-
somot hyödyntänyt tifo oli tiettävästi
toistaiseksi Suomen suurin.

Kaudella 2012-2013 Blues Fan
Club ry järjesti yhteensä 10 matkaa
vieraspeleihin, joista viimeinen jär-
jestettiin Hämeenlinnaan A-nuorten
SM-liigan finaaliotteluun. Elokuus-
sa Fan Club osallistui bussikustan-
nuksiin, joilla varmistettiin

Bluesfaneille kuljetus Tallinnasta
Riikaan ja takaisin Railway Cupis-
sa. Osallistujia vieraspelimatkoilla
oli yhteensä 549 henkilöä (ei sisällä
Railway Cupin bussikuljetukseen
osallistuneita). Lisäksi lippuja han-
kittiin 4 Helsingin oteluun, yhteen-
sä 226 kpl. Fanimatkojen
osallistujista yhdistyksen jäseniä
oli 86,3% ja mielenkiintoisena lisä-
tietona:naisia 28,4%.

TOIMINTASUUNNITELMAN JOHDAN-

TO:

Kauden 2013-2014 taloudellisesti
tärkein tavoite on pyrkiä pitämään
jäsenmäärä vähintään nykyisessä
noin 700 henkilössä. Haaste tulee
siitä, että niin monet liittyivät men-
neellä kaudella jäseniksi ilmaisen
”tuplakausikortin” innoittamina
(jokaista Fanikausikorttia kohden
on oltava 1 jäsen). Toiminnan tar-
koituksen kannalta ensisijaisena
tavoitteena on olla näkyvä ja kuulu-
va osa espoolaista jääkiekkokult-
tuuria ja luoda yhteinen
toimintakenttä kaikille samanhen-
kisille ihmisille. Kotikannustus ja
tifot ovat merkittävin osa kannatta-
jakulttuuria, mutta heti sen jälkeen
tulee kannustaminen vieraspeleis-
sä. Fanimatkat ovat ehdottomasti
Fan Clubin ydintoimintaa myös
kaudella 2013-2014. Toivomme BB-
07 ja seisomakatsomon jatkavan
katsomotoiminnan positiivista ke-
hittämistä myös jatkossa.

Tapahtumiin pitäisi onnistua saa-
maan enemmän väkeä, sillä ne

ovat tärkeä osa yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja kannattajien sitoutta-
mista joukkueeseen. Tavoitteena
olisi tämän kauden aikana saada
myös pelaajien ja kannattajien yh-
teinen risteily. Myös kunnolliset
Pikkujoulut olisi tärkeää onnistua
järjestämään usean vuoden tauon
jälkeen.

Yksi tärkeä tavoite on myös saada
organisaation kanssa luotua sellai-
nen suhde, että Fan Clubille jää riit-
tävästi aikaa hoitaa sovitut tehtävät
laadukkaasti ja palkkatöiden tai lä-
heisten kärsimättä. Innostus osal-
listua vapaaehtoiseen toimintaan
kärsii, jos asiat tulevat usein hoi-
dettavaksi liian tiukalla aikataulul-
la.

Meillä on kaikki edellytyksen
historiamme hienoimpaan kauteen
2013-2014.Tehdään siitä näköisem-
me ja kokoisemme ja vähän ylikin.
Otetaan pelin jälkeiseksi mantrak-
si, iltaisin, peilin edessä: ”Hyvä mi-
nä, hyvä me, hyvä meidän
joukkue”(heh – tai sitten jotain ihan
muuta. Pääasia, että ollaan ylpeitä
siitä mitä tehdään).

Maaria Hytönen
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TUKHOLMA HALTUUN JA SINISEKSI

Alkukesällä Fan Club sai kuulla
harjoituspelistä Tukholman AIK:ta
vastaan, ja heti heräsi kiinnostus
lähteä isommalla porukalla reis-
suun. Hiukan lyhyeksi jääneestä
valmistautumisajasta huolimatta
reissulle saatiin kaiken kaikkiaan
lähemmäs 70 matkaajaa. Myös
Blues kantoi oman kortensa kekoon
hankkimalla faneille alennusta lai-
valipuista ja järjestämällä mahdol-
lisuuden päästä koko peliä
seuraamaan.

Sininen joukko lähti 29.8. laivalla
kohti Tukkholmaa, ja jo menomat-
kalla syntyi varmasti monia uusia
tuttavuuksia, vaikka porukka hie-
man hajallaan olikin. Laivamatkan
jälkeen kukin hakeutui Tukholmas-
sa majapaikkaansa odottamaan ot-
telun alkamista.

Ottelu pelattiin Ritorpin jäähallis-
sa Tukholman lähiössä Solnassa.
Moni matkalainen varmasti häm-
mästyi suuresti saapuessaan pai-
kalle, ensinnäkin siksi että hallin
edusta oli sinisenään Bluesin kan-
nattajia, toiseksi siksi, että halli toi
elävästi mieleen Matinkylän har-
joitushallin… AIK:n nettisivujen
mukaan yleisökapasiteetti oli n.
550, mutta luku tarkoittikin ilmei-
sesti kahta vierekkäistä harjoitus-
hallia yhteensä. Hallissa, jossa peli
pelattiin, olikin vain yksi ”orsi” jol-
le katsojat tuppautuivat.

Kun peli alkoi, tuli heti selväksi,
kenellä on kannustusjoukot paikal-
la. AIK:n alun vyörytyksestä huoli-
matta hallilla raikuivat MEIDÄN
chanttimme ja MEIDÄN huutom-
me, MEIDÄN rumpumme soi ja
MEIDÄN lippumme liehuivat!
Myös joukkue alkoi saada pelin
juonesta kiinni ja selvästi vapautua
pelaamaan. Ensimmäisen erän ai-
kana paikalla olleet AIK:n ”hulina-
siiven” porukka yritti kovasti
provosoida heitellen mm. litran me-
hutölkkejä suuntaamme, mutta
hienosti espoolaiset hillitsivät her-
monsa, eikä sen isompia kahinoita
syntynyt. Ensimmäisellä erätauolla
sitten kyseinen porukka saikin po-
liisikyydin pois hallilta, ja myös ko-
ti- ja vieraskannattajat erotettiin
paremmin toisistaan, joten mitään
ikävää ei päässyt sattumaan.

Pikkuhiljaa ottelu alkoi kääntyä
Bluesille, ja isäntien turhautuminen
alkoi näkyä. Lopputuloshan oli 6-3,
vaikka monen Blues-kannattajan
mielestä oikeat lukemat olivat 7-3,

AAIIKK ‐‐ BBLLUUEESS
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sillä Huhtalan komea maali ensim-
mäisen erän lopussa hylättiin, kun
tuomarin mielestä erä ehti loppua,
toisin kuin monen meikäläisen
mielestä… No, joka tapauksessa
voitto tuli meille, ja halli otettiin
haltuun, joten ei kai voi valittaa. Pe-

lin loputtua porukkamme hajaantui
jokaisen jatkaessa voitonjuhlia par-
haaksi katsomallaan tavalla.

OTTELUN MAALIT:

5.31 1-0Victor Ahlström (Steen) 4 vs.5

5.52 1-1 Miro Aaltonen

17.23 2-1 Esa Pirnes (Nilsson, Liwing) 5 vs.4

31.02 2-2 Ilmari Pitkänen 4 vs.5

37.55 2-3 Daniel Widing (Hirschovits, Tikki-

nen) 5 vs.3

38.32 2-4Tommi Huhtala (Sallinen, Pitkänen)

5 vs.4

49.53 3-4 Michael Lindqvist

50.33 3-5 Kim Hirschovits 4 vs.5

59.21Tommi Huhtala (Widing, Ikonen)TM.

Paluumatkalla laivalla oli diskos-
sa rento ja ikuisesti mieliinpainuva
tilaisuus, kun Bluesin puolelta Ja-
son Nikkinen ja Olli Aro pitivät
Bluesin puolesta erittäin lämpimät
puheet, ja Fan Clubimme puheen-
johtaja Maaria ja Blueskannattajia
edustanut Teemu Ottela puolestaan
esittivät kannattajien tervehdyksen.
Blues tarjosi myös jokaiselle mat-
kalla olleelle juomalipun kiitoksen
eleenä kannatuksesta. Tämän jäl-
keen pelaajat tulivat kannattajien
joukkoon juttelemaan, ja keskuste-
lu oli erittäin vilkasta ja antoisaa.
Mainittakoon, että sittemmin kap-
teeniksi nimetty Hirschovits sai
varmasti monen kannattajan aluksi
varautuneen asenteen varmasti
muuttumaan, ja sovinnon kättäkin
paiskattiin monin paikoin. Pelaa-
jien piti aluksi viettää vain lyhyt
hetki kannattajien seurassa, mutta
loppujen lopuksi juttelua kesti pai-
koin hyvinkin pitkään.

Myöhemmin laivalla pelaajat ja
kannattajat seurustelivat mm. lai-
van yökerhossa ja diskossa, ja aa-
muyöstä taisi tapahtua sellaistakin,
että Bluesin pelaajat ja kannattajat
ottivat yhdessä laivaa haltuun –
chantit raikasivat kävelykannella
kovaa ja pitkään!

Reissu oli ikimuistoinen, ja mu-
kana olleet saivat uusia tuttuja,
”Bluesperheen” yhtenäisyys vah-
vistui, moni uusikin pelaaja tuli tu-
tuksi, ja saimme todellakin
huomata, että myös kannattajia ar-
vostetaan ”uudessa” Bluesissa. Kii-
tos kaikille matkalla olleille, kiitos
pelaajille, kiitos ESPOO BLUESIL-
LE!

Sami Viitanen
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