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Blues on kaikkien aikojen tukalimmassa tilanteessa. Jokainen jääkiekkoa
vähänkin seuraava on varmasti törmännyt lähes päivittäin ilmestyviin
uutisiin seuran talousvaikeuksista ja niistä johtuneista pelaajasiirroista.
Rosteri on muuttunut alkukauteen verrattuna lähes kokonaan.
Maalivahtiosasto ja valmennus ovat ainoat peruspilarit, mitkä eivät ole
kokeneet myllerrystä. Toki vallitseva tilanne on vaikuttanut heidän
päivittäiseen toimintaansa, mutta henkilöt ovat pysyneet samoina. Vaikka
nykytilanne aiheuttaa varmasti kaikissa meissä lähinnä huonoja ajatuksia,
tässä lehdessä ei kuitenkaan ole tarkoitus keskittyä negatiivisiin asioihin.
Media käsittelee asioita pääasiassa negatiivisuuden kautta ja vaikka niitä
on varmasti lähes jokaisella meistäkin pää pullollaan tällä hetkellä,
yritetään löytää tähänkin hetkeen jotain positiivista. Joku voisi kysyä, että
miten on mahdollista löytää mitään positiivista seuran tämänhetkisestä
tilanteesta. Vaikeaa se onkin, mutta jotain pientä positiivista tämäkin soppa
on aiheuttanut.

BluesinPuolesta-liike käynnistettiin 17.11.2015 Blues-Sport ottelun
yhteydessä ja Bluesin pelastamista korostanut vetoomus keräsi nopeasti
tuhansia allekirjoituksia. Mukana oli heti alusta saakka nykyisiä ja entisiä
pelaajia, jääkiekkovaikuttajia ja myös yrityksiä sekä urheiluseuroja. Bluesin
ympärille nousi pitkästä aikaa positiivinen pöhinä. Uudet sponsorit löysivät
seuran ja kannattajat yhdistyivät tavalla, mitä ei Suomen jääkiekkokartalla
ole aiemmin nähty. Alkuhuuman jälkeen toiminta on toki vähän
tasaantunut, mutta pohja esimerkiksi osakeannin tukemista varten on
luotu. Tuon prosessin nopeuttamiseen kukaan meistä ei pysty
vaikuttamaan.

Bluesin pelaajarunko on nuorentunut huomattavasti alkukaudesta.
Vaikka varmasti jokainen meistä olisi halunnut nähdä esimerkiksi
Hirschovitsin, Rantakarin, Korhosen ja Talajan pelaavan meillä kauden
loppuun saakka, on nykytilanteeseen sopeuduttava. Luovuttaminen ja
seuran hylkääminen ei ole vaihtoehto. Tässäkin tilanteessa on nähtävissä
pieni positiivinen puoli. Nyt seuran tulevaisuuden kantavat voimat
pääsevät paremmin esiin ja saavat tärkeää oppia tulevaa varten. Urho
Vaakanainen, Veeti Vainio, Antti Suomela ja monet muut kokoonpanon
avainrooleihin nousseet nuoret pelaajat tulevat olemaan tämän seuran
selkäranka tulevina vuosina, kunhan tästä suosta ensin noustaan
kantavalle maaperälle.

Espoo on menettänyt viime vuosina useita pääsarjatason urheiluseuroja
konkurssin myötä. Blues on siis kovaa vauhtia päätymässä tämän jonon
jatkeeksi, ellei tilannetta saada korjattua pian. Onneksi kaupunki on viimein
herännyt tukemaan taistelua ja pyrkii omalla tavallaan pitämään Bluesin
pinnalla. Kaupungin tuki on elintärkeää pääsarjatason jääkiekkoilun
säilyttämiseksi Espoossa. Helsingin isot seurat ryöväävät kannattajien,
sekä pelaajien lisäksi myös tulolähteitä Espoon puolelta ja tämä suuntaus
pitää saada kääntymään. Tässä Espoon kaupunki pystyy olemaan omalla
tavallaan vaikuttavana tekijänä, sillä kaupungin tukema seura on
huomattavasti luotettavampi yhteistyökumppani.

Monta asiaa on vielä korjattava, että ensi kaudella voidaan nauttia
espoolaisesta pääsarjatason jääkiekosta. Mököttämällä, valittamalla ja
seuran hylkäämällä ei kuitenkaan tapahdu yhtään mitään hyvää. Jokainen
voi omalla tavallaan tukea Bluesin uutta nousua, joko käymällä peleissä,
ostamalla fanituotteita, levittämällä uskoa paremmasta huomisesta ja
ennen kaikkea, tukemalla nykyjoukkuetta! Pelaajat ovat tähän tilanteeseen
täysin syyttömiä ja jäämällä kotiin ostetusta lipusta/kausikortista
huolimatta rankaiset nimenomaan heitä.

Marko Leppinen
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PPUUHHEEEENNJJOOHHTTAAJJAANN PPAALLSSTTAA

YYHHTTEEIISSÖÖLLLLIISSYYYYSS OONN VVOOIIMMAAAA

Kyllä minä sitten osasin kauden valita
ryhtyä Blues Fan Clubin puheenjohtajaksi –
tuo ajatus on ”muutaman” kerran tullut
tässä kauden mittaan mieleen…

Paljon on kieltämättä tapahtunut. Tälle
kaudelle lähdettäessä ei varmasti kukaan
olisi osannut ennustaa, mitä kaikkea
tuleekaan eteen. Itselläni oli hyvät fiilikset,
kun kerrankin vaihtuvuutta oli kesän aikana
aika vähän, ja odotinkin että jo syksyllä
olisimme alkaneet napsia pisteitä sitä tahtia,
että jopa ihan kärkisijoista taisteltaisiin, sillä
potentiaalia siihen mielestäni kyllä oli. No, jos
kesällä vaihtuvuus oli pientä, niin kauden
aikana sitten vaihtuvuutta onkin riittänyt!

Juuri tällä hetkellä tuntuu vaikealta
kirjoittaa mitään varmaa, koska seura on
varmasti historiansa pahimmassa kriisissä.
Kuitenkin merkkejä paremmasta näkyy
edelleen. Tämän lehden ilmestyessä
osakeanti on jo käynnissä ja toivottavasti
hyvässä vauhdissa, tai ainakin varmaan
tiedetään taas hiukan enemmän kuin tätä
kirjoittaessani. Tässä yhteydessä onki

vaikeaa spekuloida tulevaisuudella. Silti
ainakin tällä hetkellä minulla on vielä uskoa
espoolaisen liigakiekkoilun jatkumiseen.
Virheitä on matkan varrella tehty, mutta se
ei tarkoita, etteikö tätä saataisi toimimaan.
Seuran johtoon on tullut uutta osaamista ja
hihat on kääritty ylös. Tulevaisuus voi olla
välillä kivikkoinen, muttei toivoton. Uskon
vakaasti, että Espoossa on potentiaalia, jota
ei vain ole aiemmin osattu hyödyntää
kunnolla. Tuolla potentiaalilla ja kunnon
osaamisella Blues voi tulevaisuudessa olla
taloudellisesti vakaalla pohjalla ja nousta
todelliseksi huippuseuraksi. Sen vuoksi aion
itse merkitä osakkeita annissa. Toivon, että
muutkin Bluesin ystävät heräävät, sillä nyt
on aika toimia.

Kausi on ollut vaikea, mutta silti hyvääkin
on tapahtunut. #BluesinPuolesta-liike sai
hienosti espoolaisen kiekon ystäviä
taakseen, kaupunkikin saatiin herätettyä
tilanteeseen, espoolainen
kannattajakulttuuri on edelleen ollut
voimissaan, ja vieläpä sellaisella vahvuudella
jota ei tässä tilanteessa varmaan monessa

muussa paikassa nähtäisi. CHL:ssä Blues
selvisi Euroopan kahdeksan parhaan
joukkoon, ei sekään mikään huono saavutus.
CHL-vierasreissu oli yksi elämän hienoimpia,
myös tuplamatka Jyväskylään ja Kuopioon oli
aivan huikea. Espoolaisten matkalle tuli
hienosti porukkaa ja hieno meininkimme
noteerattiin Rauman paikallislehdessäkin.
Kannattajan juhlapäivää vietettiin taas, ja
vaikka yleisöä ei hirveästi ollut, niin
tunnelma oli hieno ja tifo jälleen kerran upea.
Paljon hyvääkin on siis mahtunut mukaan –
vaikka kukaan ei varmasti väitäkään, että
tämä olisi ollut mikään hyvä kausi. Kuitenkin
tälläkin kaudella on osoitettu selvästi, kuinka
hieno jääkiekkokulttuuri Espooseen on luotu,
ja tämä kulttuuri on mielestäni ehdottomasti
säilyttämisen arvoinen. Tällä kaudella
entisestäänkin lujittunut yhteisöllisyys on
voimavara, jota ei saa päästää kuolemaan;
tällaista ei nimittäin rahalla saa, eikä
hetkessä luoda, jos sen annetaan tuhoutua.
Siis eteenpäin nyt Espoo!

Sami Viitanen

VVAASSTTAAAA BBLLUUEESS

SSHHOOPPIINN

AASSIIAAKKAASSKKYYSSEELLYYYYNN JJAA

VVOOIITT VVOOIITTTTAAAA

YYLLLLÄÄTTYYSSPPAALLKKIINNNNOONN!!

Lue alla oleva koodi puhelimella tai

tabletilla tai surffaa osoitteeseen:

tinyurl.com/hxpu4zn

Hienoa ollut seurata teidän työtä.

Jotenkin fanien, joukkueen sekä

kaikkien #BluesinPuolesta touhuavien

työhön pätee tuo slogan Believe &

Never Give Up! Pidetään peukkuja ja

ollaan hengessä mukana, loppuun

asti!

Camilo Miettinen

Hengessä mukana!

Br Tami lion #79

It would be such a tragedy to lose a

team in community like Espoo. Me and

my family have the best memories

from Espoo. Bluesin puolesta, this is

my cheer for you "Save Espoo Blues!".

With a Blue Heart, yours always

#17 Ladislav Kohn, Espoo Blues

Allekirjoitin Bluesinpuolesta! Seurasta

itselläni hyviä muistoja ja paljon

ystäviä jotka ansaitsevat tuen.

Tarvitsemme vahvan naapurin

jatkossakin!

Teemu Ramstedt

Hei vaan kaikki Blues-fanit. Me täällä

Porissa toivomme, että homma jatkuu

siellä Espoossa. Kaikkea hyvää teille.

Terveisiä Porista.

Veli-Pekka Ketola

Ikuisesti onnellinen ja ylpeä, että

seitsemän kauden ajan sain edustaa

omaa kasvattajaseuraa. Ensimmäinen

tunne kun sai junnuissa Kiekko-Espoo

pelipaidan ensimmäistä kertaa pukea

ylle ei unohdu ikinä. Sama fiilis tuli,

kun ensimmäisen kerran Bluesin Liiga-

pelipaidan sain ylle laittaa. Uran

ensimmäinen kotiottelu, ensimmäinen

Liiga-maali Bluesin paidassa,

ensimmäinen Hopea-mitali Bluesin

kanssa, sekä upeat fanit ovat usein

mielessä, kun oma aktiiviura on

loppunut. Kiitos fanit, kiitos Blues-

perhe ja iso kiitos koko

organisaatiolle, että sain "omaa kylää"

ylpeydellä edustaa!!!

Sininen sydän ei koskaan anna periksi

Niko Nieminen

##BBLLUUEESSIINNPPUUOOLLEESSTTAA
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SSIINNIINNEENNDDRREEAAMMTTEEAAMM

AARRTTOO LLAAAATTIIKKAAIINNEENN

Moi,

Hienoa että #BluesinPuolesta-liike on saanut niin paljon nimiä taakseen.
Vaikka Bluesin historia ei ole vielä kovin pitkä niin seurassa on pelannut
lukuisia hyviä puolustajia. Valintani lämmittää mieltä ja olen hyvin otettu.

Kiitos!

Oman kotikaupungin joukkueessa pelaaminen on merkinnyt minulle aina
paljon.

Vuosia ja tarinoita on paljon takana. Ensimmäisenä tulee mieleen mistä
kaikki lähti kausi 98-99. Kiekko-Espoon nimi vaihtui Bluesiksi ja uusi tarina
alkoi. Mahduin alkukauden jälkeen joukkueeseen ja pelasin varsin
onnistuneen avaus kauden. Helsingin hallista lähtenyt kausi päättyi
hienoihin playoffs peleihin uudella LänsiAuto areenalla.

Muistiin painuvin kausi 07-08. Pelasimme hyvän runkosarjan ja pääsimme
hyvistä asetelmista playoffseihin. Kaadoimme muut pääkaupunkiseudun
joukkueet ensin Hifk:n ja sitten Jokerit. Lopussa matka osottautui liian
raskaaksi ja hävisimme kunniakkaasti finaalit. Saavutimme kuitenkin
Bluesin historian ensimmäisen mitalin. Meillä oli hieno joukkue ja annoimme
kaikkemme. Mielestäni voitettu hopea.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia Bluesin faneja hyvästä tuesta kaikkina
vuosina. Hienoa huomata että teillä on edelleen homma hallussa.

Terveisin. Arto Laatikainen

BBEERRNNDD BBRRÜÜCCKKLLEERR

Thanks for the great news. Here is my story of my time in Espoo:

It was January 28th, 2006. I was a young and hopeful goaltender arriving
in Finland full of energy. It turned out that the next 3 1/2 seasons would be
some of the best hockey I ever played and also the best time I ever had in
my life. We had success on the ice and it felt as if the team was getting
better every year. The fans were great and I really enjoyed my time in the
Espoo Blues organisation.

In fact, I also met my wife Veera in my first year in Finland and now my
son Niklas plays hockey for Espoo Blues Juniors. We still live in Espoo as
well and I will always cherish the many friendships made during those
years. Thank you.

Bernd Brückler

JJIIRRII VVYYKKOOUUKKAALL

Hi, to every fan of Blues Espoo

First of all, I would like to express my thanks for being voted
as one of the best players in the history of this club. I am
truly grateful to the very extent and glad that the fans of
Espoo didn't forget about me. On the other hand, I am very
sorry to hear about the circumstances that Espoo Blues is
currently finding itself in. I don't know much at the moment,
but Marko attempted to explain the situation to me. There's
nothing I can think of other than write a few lines about the
club and the country that will stay in the hearts of me and
my family forever.

I was lucky to be in Blues Espoo during the point when the
new arena was built and I found myself surrounded with
supportive and enthusiastic fans. At that time, my son Max
was nearly one year old and we are still remembering the
nice walks in Kauniainen. My daughter, Ema was born in
Espoo in 2001 and up to this day she supports Finland in all
competitive sports. When ice hockey is being broadcast on
the television, she always ask how "we" are doing and of
course she means Finland. She was especially happy when
the U20 Finnish team recently won the World Championship.

To conclude, I have lived five wonderful years in Espoo and
two equally wonderful years in Turku which me and my
family will never forget. It's hard to express how many great
people and players I have met during these times, this letter
wouldn't be enough to list them all. Every summer I was
looking forward to returning to Finland's magnificent
environment and nature, Czech Republic has a lot to learn
from your country. That being said, If it wasn't for the offer
from my parent club, the Czech HC Sparta Praha, I would
most certainly stay playing in Finland.

Therefore, through this letter, I would like to call upon all
that are involved in pointing Finnish hockey in the right
direction to expend all their efforts to prevent Espoo Blues
from vanishing from the ice hockey world. It would be a
shame to lose a club that had given us so much.

With regards and wishing the very best,

Jiri Vykoukal

Bluesin kannattajilla oli mahdollisuus äänestää
kaikkien aikojen Sinistä Dream Teamia 4. joulukuuta
2015 BluesPuolesta-facebook sivulla käynnistyneessä
äänestyksessä. Äänestys kesti 10.12. saakka ja
lopputuloksena saimme upean kentällisen espoolaisen
kiekon sankareita. Hyökkääjien osalta äänestys oli
tasainen ja sen takia lopulliseen kentälliseen tuli myös
yksi varamies Ryan Kellerin ja Ben Eavesin päätyessä
tasaääniin. Puolustuksessa oli kaksi aika selkeää
suosikkia ja valmentajissa Petu päätyi myös
suhteelliseen selkään voittoon. Seuraavassa on
äänestyksen voittajien omat kommentit tästä
kunniasta sekä hieman muisteloa heidän ajastaan
Bluesin paidassa. Ihan kaikkia äänestyksen voittajia
emme valitettavasti saaneet kiinni kommentointia
varten.
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LLAADDIISSLLAAVVKKOOHHNN

I'm humble and honored to be included in such a great company of
players by all you Espoo Blues Fans!!

Been part of Espoo Blues history means great deal to me and my
family as we often talk about our memories from time we have
spend there. We have met so many wonderful people not just in
hockey community in Espoo, but all around Finland. Everybody
always welcome us in with their open hearts and many of them are
still our friends to this day.

Just one quick story about my time there. Besides scoring goals and
playing in front of the best fans was that Espoo Blues was the only
team I ever played for that had the Team Owner (Jussi Salonoja) GM
(Christian Ruuttu) players and coaches on ice at the same time
during practices!! ! Never ever I've seen that before and probably
never will :-) Anyway we would always make sure they got couple of
goals during scrimmages to keep them happy. With that been said
they were both very good hockey player especially Christian who
was a big star and well respected, but we just wanted to make sure
our paychecks were always on time :-) And nobody got traded :-) ! ! !

That's what I call hockey, great time, great memories.

Thank you all,

Sincerely your,

#17 Ladislav Kohn

PPEETTRRII MMAATTIIKKAAIINNEENN

Hienoa kuulla että fanit jaksaa olla siellä niin aktiivisia. On iso kunnia
minulle että äänestitte minut parhaaksi valmentajaksi. Aikani
Espoossa oli hienoa, sain toteuttaa omaa valmennusnäkemystäni ja
joukkue oli hyvin rakennettu! Koin isoja hetkiä siellä! Mestareiden liiga
ja kaksi finaalipaikkaa olivat hohtavia hetkiä. Samoin se kehitys, kun
näki Espoon omien poikien kehittyvän ja ottavan isoja rooleja
joukkueessa. Kiitos myös teille faneille kaikesta tuesta!

Terveisin Petu

RRYYAANNKKEELLLLEERR

It is great to hear about being voted into that group of players. I
loved my time in Espoo and it's nice to hear that I am still
remembered by some of the fans.

There are many memorable stories I remember from being in
Espoo. Both seasons we had many people playing jokes on each
other during the season. I remember one player putting a fish
under the hood of Bernd's car and he couldn't figure out why his
car smelled so bad inside. I'm not sure if he was ever found the
fish.

Thanks again to everyone who voted for me.

Go Blues!

Ryan
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Tämän pitäisi olla tarina omasta
historiastani Bluesin kanssa, jonkunlainen
muistelmateos ehkä. Mutta ei tämä ole.
Pääni on niin sekaisin ja sydämeni särkynyt,
etten pysty pitämään sanojani menneiden
muistelussa, vaan lipsahtelen huoliini ja
murheisiini.

Olen kirjoittanut juttuja Fan Newssiin
vuosien ajan. Itse asiassa parin
vuosikymmenen ajan. Olin viidentoista kun
Suomi voitti maailmanmestaruuden ja
vietettyäni muutaman edeltävän vuoden
Kiekko-Espoon fanikatsomossa päätin
kesäkuun lämmössä lähteä Fan Clubin
vuosikokoukseen. Sille tielleni jäin.
Liimauduin tiukasti kiinni joukkueeseen,
katsomoon, ihmisiin, espoolaiseen kiekkoon.
Monet elämäni parhaat hetket, tunteet ja
ihmiset ovat tulleet luokseni sinikeltaisissa
väreissä, logolla varustettuina.

Tammikuun alussa tein syrjähypyn ja kävin
katsomassa nuorten MM-finaalin, vaikka
Bluesilla oli samana iltana kotiottelu. Olin
ensimmäistä kertaa Hartwall Areenalla
Jokereiden KHL:n siirtymisen jälkeen ja
vaikka olen nähnyt hallissa kymmeniä
Bluesin pelejä, ei mieleeni sinä iltana tullut
kuin yksi. Pystyin helposti osoittamaan
päätykatsomosta paikan jolla istuin, kun Ben
Eaves teki Bluesin jatkoaikamaalin 6.
välierässä vuonna 2008.

Ja sitähän se elämä on. Siitä jää meihin
jäljet, mutta usein muistamme vain ne
hetket, kun pankki on räjähtänyt. Kelatessani
taaksepäin muistan helposti vain upeimmat
jutut: voitot, riemun ja rakkauden. Tietyn
hetken ja tunteen, kun koko maailma, koko
elämä on siinä. Tiedän myös olleen lukuisia
hetkiä, kun olen ollut täynnä surua,
suuttumusta ja pyhää vihaa. Olen huutanut,
itkenyt ja potkinut seiniä. Olen vannonut,

että nyt se on loppu, etten enää jaksa ja
kestä sitä sontaa mitä niskaan on satanut.
Mutta aina olen seuraavaan peliin tullut.
Olen vain ajatellut, että pahinta olisi se, jos ei
tuntisi mitään.

Aho totesi jossain taannoisessa
haastattelussa, että tästä kaudesta jokainen
pelaaja saa tärkeää oppia siihen, että osaa
arvostaa sitä, kun asiat ovat kunnossa.
Joukkueelle Blues on työpaikka. Tällä hetkellä
erittäin huono sellainen. Vaikka
työyhteisössä on näytön tahtoa, huumoria ja
tekemisen paloa - ei työnantaja huolehdi
velvollisuuksistaan millään mittarilla
mitattuna. Ymmärrän työntekijänä jokaista
pelaajaa joka lähtee, kannattajana arvostan
suunnattomasti jokaista joka jää, vaikka voisi
lähteä. Esimiehenä jätän loput mielipiteet ja
tunteet yksityisiksi.

Minä tulen hallille jokaiseen peliin johon
vain pääsen. Aion lähteä mahdollisuuksien
mukaan kannattajamatkoille. Olen valinnut
joukkueeni silloin kun ala-asteen sijaisenani
oli eräs HIFK:n pelaaja, enkä ollut nähnyt
koulussa muuta kuin Jokerit -repun. Uskon ja

luotan sydämessäni siihen, että tavalla tai
toisella saan takaisin kuolevan ja kituvan
rakkauteni kohteen. Tulee uusia kausia ja
uusia riemuja. Oli se sitten tuhkasta nouseva
Feeniks lintu, reinkarnaatio tai jotain ihan
muuta - niin jotain on tultava! Suomalainen
jääkiekko ei kerta kaikkiaan kestä sitä, ettei
yli miljoonan asukkaan pääkaupunkiseudulla
olisi jääkiekonharrastajilla kuin yksi
realistinen reitti eteenpäin (aina voi tietty
lähteä maakuntiin ja parhaat suoraan
yliopistosarjaan, mutta aika monelle
lahjakkuudelle jää sopiva tie löytymättä -
onko siihen ihan aikuisten oikeasti lajilla
varaa?). Silloin riskeeraisimme seuraavien
Teemu Selänteiden, Jere Lehtisten ja Kaapo
Kähkösten löytymisen.

Ei ole väliä miten pitkä tie nyt on kuljettava,
miten monta piikkiä kestettävä, miten alas
vajottava - minä tulen mukana. Minä uskon
espoolaiseen huippujääkiekkoiluun ja siihen,
että sille löytyy ilmaisukanava myös
tulevaisuudessa, ja siellä olen minäkin.

Maaria Hytönen

KKUUNN TTIIEE EEII OOLLEE KKEEVVYYTTKKUULLKKEEAA

Mitä Blues minulle merkitsee? Siinäpä
kysymys. Järjellä sitä on vaikea, ellei
mahdoton selittää. Miksi aikuinen, keski-ikää
lähestyvällä ja suhteellisen täysijärkisellä
(no, siitä voi olla toki montaa mieltä)
ihmisellä voi olla niin vahvoja tunteita seuran
logoa ja nimeä kohtaan, miten tällainen
ihminen seuraa joukkuetta halki
Suomenmaan ja Euroopan huutaen äänensä
käheäksi käyttäen siihen runsaasti rahaa ja
aikaa ja tuntien aivan järjetöntä tunteiden
vuoristorataa? Mitä järkeä on yleensäkään
siinä, että aikuiset miehet jahtaavat mustaa
kumipalaa jäällä?

Niin, ei sitä järjellä voi selittää. Mutta ei kai
rakkaudessa järjestä olekaan kysymys, vaan
tunne tulee ensin. Minä rakastan tätä
seuraa, tätä joukkuetta, ja sen ympärillä
olevia ihmisiä. Tämän touhun yhteydessä
olen saanut kokea aivan mielettömän

hienoja hetkiä. Vaikkapa Game 7 Kuopiossa,
viime kauden syksyllä viime sekunneilla
otettu voitto Kärpistä runkosarjassa, viime
marraskuinen tuplareissu josta nollan
pisteen sijaan otettiinkin kuusi, CHL-
vieraspelireissu, Kannattajan juhlapäivät,
Espoolaisten matkat… Hyvänen aika, näinä
vaikeina aikoina välillä maalikin on tuntunut
mestaruudelta. Itse asiassa nyt kun alkaa
miettiä, hyviä hetkiä on kaikesta huolimatta
ollut niin paljon, että niitä on vaikea edes
luetella! Toisaalta ihan pohjallakin on
fiiliksissä käyty, monet kerrat sitä on
esimerkiksi vieraspelireissuilta palannut
aivan armottoman v***tuksen parissa,
puhumattakaan sitten pleijareista
putoamisia tai finaalin häviämisiä. Ja kaipa
noita pettymyksiä on tullut jopa enemmän
kuin hienoja hetkiä, ainakin viime aikoina,
mutta toisaalta juuri se onkin tehnyt niistä
hyvistä hetkistä entistäkin parempia.

Minulle kuitenkin koko espoolainen
jääkiekko on ollut paljon muutakin kuin
pelejä. Päällimmäisenä varmasti kaikki
lukemattomat hienot ja ihanat ihmiset, jotka
näiden vuosien varrella on oppinut
tuntemaan. Joiden kanssa on koettu ilon ja
surun hetkiä. Joiden kanssa on juhlittu
onnistumisia ja toisaalta murehdittu yhdessä
niitä huonompia hetkiä. Joiden kanssa on
istuttu Grenoblessa ”Muljuvuorella”
helteessä ja hytisty Kuopiossa loskasateessa.
Niin laidasta laitaan ihmisiä, ja silti meillä
kaikilla on jokin suuri yhdistävä tekijä.
Hienoja ihmisiä, joita en olisi ilman Bluesia
oppinut ikinä tuntemaan.

Huipputyyppejä, hienoja hetkiä, suuria
tunteita, niistä on minun Bluesini tehty.

Sami Viitanen

MMIITTÄÄ BBLLUUEESS MMIINNUULLLLEE MMEERRKKIITTSSEEEE
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Ensinnäkin haluan kiittää kunniasta saada
palstatilaa Suomen parhaan fan clubin
lehdestä! Niinkun jo aiemmin olen sanonut:
Olen aina pelannut joukkueelle ja logolle,
mutta suuri osa sydäntä on pelannut aina
myös faneille. Teille, keitä ilman koko
jääkiekko ei pyörisi ja teille, ketkä ihailtavasti
olette jaksaneet vuodesta toiseen matkustaa
joukkueiden mukana niin hyvinä kuin
huonompina hetkinä, millon seuraa on
riepoteltu mediassa ja faneja pidetty
epätietoisuudessa. Kuten myös sillon kun
lunta on tullut tupaan jäällä niin, ettei ole
pelaajana uskaltanut näyttää naamaa kopin
ulkopuolella. Faneissa on se extra voima,
jonka jäällä saa ja minkä itse olen saanut
kokea lämpimänä Espoossa AINA!

LIIGAURA ALKAA

Ensimmäinen muisto tästä lisävoimasta
tapahtui 21.1.2007, jolloin pääsin
ensimmäiseen peliin areenalle, johon
pienestä pitäen olin halunnut päästä
esiintymään! Kirsikka putosi kakunpäältä
rankkareissa, mutta sieltä juontaa
ensimmäiset hienot liigamuistot.

HUIPPUVUODET ESPOOSSA

Sen jälkeen alkoi hienot Petun ja Laten
vuodet. Ehkäpä täydellisin
valmennuskaksikko aikanani. Uskomaton
persoona, joka osasi illasta toiseen yllättää,
sekä taktinen welho. Siitä alkoi myös Espoon
”ydinryhmän” kasvaminen kopissa.
Mielettömiä pelaajia keiden kanssa Espoossa
sai pelata. Kokeneempaa osastoa Rajamäen
Eki, Heiskasen Sane, Bernd Brückler, Arto
Laatikainen, Rami Alanko, Ville Viitaluoma
joilta kuka tahansa nuori pelaaja olisi ottanut
mallia. Samalla samassa kopissa myös hyvät
ystävät Toni Kähkönen, Ville Lajunen, Tomi
Sallinen ja Mikael Kurki (sekä sitten
myöhemmin Petri Lammassaari, Roope
Talaja ja Ville Varakas). Olen siis ollut myös
sikäli onnekas saadessaan pelata miesten
tasolla samojen kavereiden kanssa keiden
kanssa jo junnuissa ystävystyi. Oli helpompi
alkaa rakentaa Bluesin ”nuorta yksikköä”.
Harmittavasti omalta osalta kausi päättyi
loukkaantumiseen HIFK-sarjassa, mutta
tunnelma oli mieletön myös vaikka oli
pakotettuna katsomoon. HIFK sitten Jokerit,
Blues oli tullut jäädäkseen! Kärpät oli
loppuviimein parempi, vaikka siipirikkoinen
Blues pisti kaiken peliin. Se hetki ei unohdu
ikinä, kun Oulun jäähallin parkkipaikalla fanit
lauloivat bussin vieressä ja halasivat hopea
kaulassa yksitellen tulevia, pettyneitä
pelaajia. Sitä laulua jatkui ja jatkui, ja liikutus
oli valtava niin faneissa mutta myös
pelaajissa. Silloin viimeistään ymmärsi miten
tärkeä asia Blues on. Varsinkin faneille,
mutta myös itselleni espoolaisena
jääkiekkoilijana. Miten monet ovat
odottaneet ensimmäisen mitalin
saapumista! Ehdottomasti yksi

mahtavimmista muistoistani.

Seuraavat vuodet oli hieno nähdä
fanijoukon kasvamista ja espoolaisten fanien
kasvua. Seuraavan vuoden CHL oli hieno
kokemus ja fiilis oli mieletön niin jäällä kuin
katsomossa. Hienoin CHL-hetki oli
ehdottomasti Blues-HV71 ottelu Espoossa,
jossa ratkaistiin tavallaan lohkovoitto.
Draamaa ei puuttunut ja sain kunnian
ratkaista ottelun vain muutama minuutti
ennen päätössummeria! Henkilökohtaisesti
seuraavat kaudet olivat henkisesti
haastavia. Kun peli kulki niin silloin sattui. Ja
sitten kuntoutettiin ja katseltiin pelejä. Se on
kuitenkin tämän hienon lajin varjopuoli ja
joku selviää 15 vuoden uran ilman kolhuja,
toisille sattuu enemmän. Yksi hauskimmista
kausista oli muistaakseni 08-09 tai 09-10.
Japanilainen ravintola tarjosi lahjakortin
jokaisessa kotipelissä fanien valitsemalle
nälkäisimmälle pelaajalle. Sain tämän
kunnian monta kertaa, mutta ongelma oli
siinä etten oikein ole kalan ystävä. Silloin tuli
maksettua ainakin ystäville ja perheelle
tuesta hyvällä ruoalla! Kiitos siitäkin kuuluu
faneille siis!

Kevät 2011 oli myös omalta osaltaan
tarunhohtoinen ja ikimuistoinen! Ydinryhmä
oli sama, mutta nyt arsenaalissa oli herroja
Karalahti, Varakas, Tarkki, Korpikari ja Talaja.
Espoo oli toisilleen taistelevia sotureita
täynnä. Sellaista sikermää tuskin koskaan
tulee omaan pukukoppiin enää! Kirkkain jäi
jälleen haaveeksi, mutta kaikkemme
annettiin kentällä ja katsomossa. Enempää
ei voi vaatia. Kovia sarjoja Kärpät jatkoajalla,
Ässät sekä varsinkin JYP-sarja, joka on jäänyt

itselle mieliin pysyvästi. Halli oli sekasin ja
espoolaiset saivat viihdettä sekä taistelua
koko rahan edestä!

Kausi 11-12 oli lupauksia herättävä.
Runkosarjassa peli kulki ja taisi olla ainoa
runkosarja itsellä ilman vammoja.
Historiallinen nousu KalPa-sarjassa jäi
henkilökohtaisesti kokematta neljännen pelin
tapahtumien takia. Mitali olisi pitänyt ottaa
tuonakin vuonna, mutta tyhjin käsin jäätiin.

KOHTI TURKUA

Odotukset olivat kovat kaudelle 12-13.
Jokainen espoolainen haluaa kuulua
kaupungin lippulaivan kapeenistoon ja se
kunnia minulle suotiin. Pelillisesti tuo kausi oli
uran isoin pettymys. Siirto Turkuun tuntui
silloin hyvältä ratkaisulta, sillä salaisuus se ei
ole, että ehkä aika oli kypsymässä Espoossa
ja en kokenut itseäni enää Bluesin
tulevaisuuden suunnitelmiin tuon surkean
alkukauden jälkeen. Myös itsellä oli ajatus,
että ehkä nyt on aika hakea uutta. Ei sen
puoleen, eipä Turussakaan asiat ollut
niinkuin oltiin ajateltu. Ei itsellä eikä
organisaatiossa. Tästä kaudesta kuitenkin
ehdottomasti upeimmat muistot tulevat
22.1.2013 pelatusta ottelusta Espoossa.
Oikeastaan hetket ennen aloituskiekon
pudottamista, sekä ottelun jälkeinen 60-
minuuttinen koppikäytävällä sekä
katsomokäytävällä. Sinä päivänä viimeistään
sain varmistuksen sille, että olen tehnyt uran
parhaimman päätöksen pelata Espoo
Bluesissa ne kaikki vuodet, vaikka välillä tuli
kritiikkiä keväisin miksi haluan jäädä

TTEERRVVEEIISSIIÄÄ RRAANNSSKKAASSTTAA!!
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Espooseen, enkä lähteä muualle. Se kiitos oli
jotain, mitä millään rahasummalla ei voi
saada! Vastaanotto jo ennen peliä sai
tunteet valloilleen, se fanijoukko sekä
”läksiäislahja" BB07 ja koko Fan Clubin
toimesta on edelleen kotona paraatipaikalla,
eikä sieltä liiku ikinä. Mutta vielä tärkeämpää
on mitä se, ja kaikki nämä muut
edellämainitut muistot tekevät sydämessä!
On ollut hienoa saada erityinen paikka
espoolaisten fanien sydämissä.

ULKOMAILLE

Kausi 14-15 olin vielä TPS:n sopimuksen
alla, mutta monen asian summa oli, että
pääsin pois Turusta. Kohteeksi
ykkösprioriteettina ulkomaat. Oskarshamn
tarjosi hyvää paikkaa ja oli aika lähteä
hakemaan ulkomailta kokemuksia.
Allsvenskan oli hyvä kiekkoliiga ja kourallinen
joukkueista pärjäisi varmasti liigassa. Pelit
menivät ihan ok, kunnes jouluna tuli
luistimen viilto ranteeseen ja vähäksi aikaa
sivuun. Viilto osoittautuikin Suomeen
palattua vammaksi, joka tarvitsi välitöntä
leikkaushoitoa. Tämä jäi siis Ruotsissa
näkemättä. Kokemuksena haastava vuosi
ensimmäiseksi vuodeksi ulkomailla, mutta
tuona aikana syntyi Casper-poika, mikä oli
paras muisto tuolta kaudelta. Playoffitkin

jäivät haaveeksi jälleen.

KAUSI 15-16 GAP

Ehdottomasti on sanottava, että päättyy
kausi miten tahansa, olisi ollut uran isoimpia
virheitä jättää tulematta. Oli puhetta, että
haluaisin jatkaa ulkomailla, sillä Suomeen ei
oikeastaan mitään hinkua ollut, ellei
Espoosta oltaisi yhteydessä. Juhannusta
ennen puhelin soi Ranskasta ja Gapin GM
otti yhteyttä suoraan minuun. Konsepti
kuulosti houkuttelevalta, hallitseva mestari,
CHL extrana sekä erittäin vaativa
työympäristö Ranskan tasolla mitattuna ja
tärkeimpänä iso rooli. Heinäkuussa
saavuttiin melkein 40 asteen helteisiin koko
perheen voimin. Joukkueessa oli paljon
edelliskauden mestareita, jonka pystyi heti
aistimaan ilmapiiristä. Ranskalainen
elämäntapa on erittäin avointa ja positiivista,
joten oli suhteellisen helppoa liittyä ryhmään
ja kotiutua kaupunkiin. Auttavia käsiä oli ja
on joka puolella, vaikkei aina ihan samaa
kieltä puhutakaan.

Ranskan kiekkoilun taso on vielä vähän
kehitysvaiheessa osassa organisaatioita.
Gapissa kuitenkin on aika
ammattilaismeininki asiassa kuin asiassa,
kuten noin 2/3 muistakin organisaatioista.

Ottelumäärä on aika jännä (26 ottelua
runkosarjassa), joka tekee sarjasta erikoisen.
Samaan aikaan pelataan kuitenkin syksystä
lähtien Ranskan cupia sekä Ranskan
liigacupia, jossa selvittiin finaaliin. Ensi
kaudella liiga ottaa stepin eteenpäin
nostamalla ottelumäärää 44 peliin. Parhaat
seurat ovat erittäin hyviä, mutta pohjan
joukkueet ovat sellaisia, joille ei
yksinkertaisesti saa hävitä. Pelimatkat ovat
pitkiä johtuen siitä, että lähes joka peliin
lähtiessä joudumme menemään alppien läpi
ainakin osan matkaa, mutta toisaalta
suomalaisena kun ei siihen ole tottunut, niin
silmä lepää. Ottelumäärä antaa toisaalta
myös jokaiselle ottelulle arvoa, ettei auta
nukkua, sillä pisteitä ei voi antaa pois. Tällä
hetkellä olemme toisena sarjassa, mutta
loukkaantumisia on ollut pitkin kautta ja siitä
olen jälleen saanut oman osani
marraskuussa tulleen polvivamman myötä.
Helmikuun alkupäässä pitäisi kuitenkin olla
taas rivissä. Muuten täällä on kyllä saanut
nauttia kiekon ulkopuolisista asioista ja
positiivisesta elämänilosta kaikista
maatakoskevista vastoinkäymisistä
huolimatta.

Camilo Miettinen
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Kun Fan Newsin päätoimittaja Marko heitti
tämän aiheen ilmoille, niin mieleen muistui
heti yksi ilta, jolloin keskustelimme
muutaman kanssakannattajan kanssa, mitä
kaikkea tämän seuran kanssa onkaan
koettu. Muistoja ja kokemuksia tulvi
melkoinen määrä. Nuo hetket kun palauttaa
mieleen, muistaa minkä takia tässä
toiminnassa on ylipäätään mukana. Ne
helposti unohtuu vaikeina aikoina. Emme ole
koskaan oikeastaan voittaneet mitään,
mutta jotain paljon arvokkaampaa on
tarttunut matkanvarrelta mukaan.
Kokemuksia ja muistoja, jotka eivät koskaan
unohdu. On törmätty ihmisiin, joihin olisi
tuskin tutustunut missään muualla. On
syntynyt elinikäisiä ystävyyssuhteita. Syntyi
elämäntapa. Syntyi kulttuuria.

Aikoinaan, kun lapsena alkoi innostua
jääkiekosta ja Bluesista, sitä hurahti itse
peliin ja taitaviin pelaajiin. Voittaminen oli
myös ihan ykkösjuttuja. Monesti hävittyjen
pelien jälkeen lensi fanipaita ja muut
kannatustavarat pitkin huonetta. Hävityn
pudotuspelin jälkeen saattoi muutama
kyynelkin vierähtää poskelle. Silloin 2000-
luvun alussa, kun yläkatsomossa seurasi
otteluita, ei pystynyt edes kuvittelemaan,
millainen tarina tästä omaan elämään
syntyikään.

Vähitellen sitä alkoi kasvaa enemmän ja
enemmän Bluesiin. Oppi tuntemaan sen
historiaa ja polkuja. Syntyi vahvempi
identiteetti ja tunneside seuraan. Jossain
vaiheessa siirryttiin isoveljen kanssa
silloiseen kannattajapäätyyn, jossa alkoi
pikku hiljaa tutustua muihin kannattajiin.
Käytiin fanimatkoilla ja osallistuttiin BFC:n
järjestämiin tapahtumiin. Lopullinen
hurahdus oli tapahtunut. Tuolloin
kannattajatoiminnassa valtaosa oli paljon
meitä vanhempia, luonnollisesti. Kiekko-
Espoon ajoilta asti mukana olleita. Vähitellen
fanikatsomossa ja reissuilla alkoi käydä
enemmän nuorempiakin kannattajanalkuja.

Samaan aikaan Suomessa nousi enemmän
esiin muutamien seurojen kannattajaryhmiä,
joiden toiminnassa oli vivahteita muualta
Euroopasta tutuksi tulleesta
kannattajakulttuurista. Kannustus koostui
myös lauluista ja visuaaliseen ilmeeseen
panostettiin.

Espoon nuoriin kundeihin se teki
vaikutuksen. Monet miettivät varmasti hiljaa
itsekseen, olisiko tuollainen mahdollista
täällä. 2006 sitten rohkaistuttiin ja alkoi
syntyä jonkinlaista liikettä. Vieraspeleissä
osa alkoi seistä ja taidettiin siellä jotain
lauluakin viritellä. Vähitellen homma alkoi
konkretisoitua keskusteluista isompiin
tekoihin ja 2007 perustettiinkin epävirallinen,
reilu kymmenen hengen Blues Brothers 07
–ryhmä. Toiminta herätti aluksi paljon
ihmettelyä ja keskustelua. Puolesta ja
vastaan. Eikä ihme, olihan se varmasti
ulkopuoliselle seuraajalle ajoittain aika
huvittavaa katseltavaa, kun painettiin
eteenpäin nuoruuden uholla ja suuntaviivoja
yritettiin laittaa uusiksi. Kasvukipujen jälkeen
toiminta vakiintui ja palo
kannattajakulttuurin eteenpäin viemiseen
kasvoi. Saatiin myös ensikosketukset
tifokulttuuriin. Blues eli tuolloin pelillisesti
vahvaa aikaa. Ensimmäinen finaalipaikka ja
menestyminen CHL:ssä ovat jääneet
varmasti monille mieleen. Se korvia
huumaava meteli, kun täysi halli seisoo ja
huutaa Jokereiden kaatuessa ratkaisevassa
välierässä. CHL-pelien täydet hallit ja sadan
kannattajan matka Jönköpingiin, josta voisi
kirjoittaa jo oman kirjan. Silloin tajusi, että
kyllä Espoossa on potentiaalia.

Asiat eivät menneet jatkossa kuitenkaan
kuin elokuvissa. Seura ei pystynyt
hyödyntämään menestystä, eikä
kannattajatoimintakaan ottanut sellaista
steppiä ylöspäin, mitä toivottiin. Siirryttiin
toiselle puolelle hallia, avoimeen
seisomakatsomoon. Meininki vain hiipui ja
kävi ajoittain todella raskaaksi, kun paikalle

vaivaantui pahimpina iltoina hädin tuskin
kymmentä enempää. Käytiin keskusteluja
koko kannattajatoiminnan jatkosta. Oliko
meidän toiminta tullut kokonaan tiensä
päähän? Intohimo seuraa ja kannattamista
kohtaan auttoi kuitenkin vaikeimpien aikojen
yli. Vaisujen runkosarjojen jälkeen joukkueen
uskomattomat nousut pudotuspeleissä
nostivat uutta virtaa koko touhuun. Bluesille
alkoi muodostua oma identiteetti
ajokoirakiekosta ja
periksiantamattomuudesta.

Toimintaa haluttiin viedä avoimempaan
suuntaan, joten perustimme
Blueskannattajat-yhteisön. Saimme
enemmän näkyvyyttä ja ihmisiä lähemmäs
kannattajatoimintaa. Seurassa vaihtui
omistus ja toi mukanaan uutta innovatiivista
ajattelua, joka lopulta auttoi meitäkin aivan
uuteen nousuun. Katsomo vaihtui oikeaan
hyökkäyspäähän. Kauden avauksessa IFK:ta
vastaan katsomo oli käytännössä niin
täynnä, ettei kaikki edes kunnolla mahtunut
sinne. Sitä oli vaikea uskoa, vuosien työ
kantoi hedelmää. Espoo Bluesille alkoi
kasvaa vahva kannattajayhteisö, joka on
kantanut tähän päivään asti. Se rohkaisi
yrittämään enemmän ja tavoittelemaan
jotain suurempaa. Tifokulttuuri on ottanut
isoja askelia eteenpäin ja selkeä
kunnianhimo on paistanut tekemisessä.
Kannattajan juhlapäivä ja Espoolaisten
matka ovat myös hyviä esimerkkejä siitä,
mitä määrätietoisella työllä voi saavuttaa.
Vaikkei kannattajamäärät nuorella seuralla
ole vielä sieltä suurimmasta päästä, niin
ainakin elinvoimaista tämä toiminta on ja
siitä täytyy pitää kiinni. Myös
kannattajatoimintaan on juurrutettu asenne
periksiantamattomuudesta ja toivottavasti
meidän tunnetaan jatkossakin siitä.

Aikoinaan sieltä yläkatsomosta pelejä
seurannut räkänokka haaveili vain
mestaruudesta. Nyt, kun tajuaa millaiseksi
osaksi seura voi kasvaa ihmisten elämää ja
mitä kaikkea seura- ja kannattajayhteisö voi
tuoda mukanaan, ajatus pelkästä
voittamisesta tuntuu naiivilta.
Mestaruudesta tietysti haaveillaan, eikä sitä
voi edes käsittää kuinka hienolta sen
voittaminen tuntuisi. Uskon kuitenkin, että
niiden ihmisten ympäröimänä, joiden kanssa
on kulkenut tämän matkan, se tuntuisi
helvetisti paremmalta. Niitä kokemuksia ja
huikeita hetkiä, mitä tämän reilun
kymmenen vuoden aikana on päässyt
kokemaan, on aika mahdotonta pukea
sanoiksi. Se pitää itse kokea.

Espoo Blues on nyt historiansa
kovimmassa paikassa. En voi kuin
sydämestäni toivoa, että tälle tarinalle
saadaan jatkoa.

Teemu Ottela

YYLLÄÄKKAATTSSOOMMOOSSTTAA KKAANNNNAATTTTAAJJAATTOOIIMMIINNNNAANN YYTTIIMMEEEENN
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Vaikka sitä vastaan yrittääkin jossain
määrin vielä taistella, alan olemaan Bluesin
kannattajayhteisössä veteraaniosastoa.
Oma kiekkoinnostus alkoi noin
kuusivuotiaana muuan Teemu Selänteen
toimiessa minun eskariohjaajana. Hänen
kautta me lapset saimme ilmaislippuja
Jokereiden peleihin Helsingin jäähalliin ja
siellä tuli itsekin käytyä useaan otteeseen.
Aloin myös itse harrastamaan jääkiekkoa ja
seurani oli EKS. Tätä kautta omaksi
suosikkiseuraksi alkoi nousta Kiekko-Espoo,
jonka peleihin junnut saivat halvan
kausikortin.

Kiekko-Espoo

Sain ensimmäisen kausikorttini vuonna
1996 eli liiganousua en ehtinyt todistaa,
mutta olin Matinkylä Square Gardenissa
paikan päällä todistamassa, kun Vladimir
Jursinovin luotsaama runkosarjavoittaja TPS
kaatui pienen, mutta piskuisen Kiekko-
Espoon käsittelyssä puolivälierissä vuonna
1998. Tunnelma Matinkylän pienessä hallissa
oli aivan uskomaton ja väkeä oli pakkautunut
sisään taatusti yli sallitun määrän. Osa joutui
seisomaan istumakatsomoiden viereisillä
rappusilla ja seisomakatsomoa pyydettiin
tiivistämään useaan otteeseen. Tämä ei
kuitenkaan haitannut ketään, sillä
jääkiekkohurmos valtasi kaikki läsnäolijat!
Harmittavasti tuo hurmos ei jatkunut enää
välierissä eikä pronssiottelussa, josta
muistan vain sen, että kahdeksas takaisku
oli minullekin liikaa ja katsoin 8-0 lukemiin
päättyneen ottelun loppuun hallin
käytävällä.

Espoo Blues

Seuraavalla kaudella joukkueen nimeksi
vaihtui Espoo Blues ja koko seurayhteisö oli
suuren muutoksen edessä. Matinkylän
jäähalli tulisi vaihtumaan upouuteen
LänsiAuto Areenaan ja samalla koko seuran
nimi sekä logo vaihtuivat johonkin ihan
uuteen. Monille tässä oli liikaa uutta,
varsinkin englanninkielinen nimi, joka viittaa
irvileukojen mukaan surumieliseen
musiikkityyliin, sai suurta vastustusta.
Logossa oleva tekstikin vääntyi osan silmissä
Blegiksi. Osa taisi lopettaa koko joukkueen
seuraamisen tämän muutoksen takia. Itse
en kokenut asiaa ihan näin voimakkaasti,
vaikka toki olin tykännyt nimestä Kiekko-
Espoo. Uusi jäähalli oli varmasti parasta, mitä
edustuskiekkoilulle pystyi kuvittelemaan
tuolloin, niin kauan sitä oli suunniteltu ja niin
kauan oli pelattu poikkeusluvalla Matinkylän
tunnelmallisessa, mutta valitettavasti kovin
pienessä jäähallissa. Itse kävin tutustumassa
areenaan jo sen rakennusvaiheessa ja olihan
se jotain upeaa! Harmi vaan, että otteet
kaukalossa eivät aiheuttaneet suuria hurraa-
huutoja tuossa vaiheessa. Osasyy oli toki
sillä, että iso osa kaudesta pelattiin evakossa
Helsingin jäähallissa, kunnes tammikuussa

1999 uuden areenan ovet aukesivat
ensimmäisen liigapelin muodossa. LänsiAuto
Areena oli jotain aivan uutta ja ihmeellistä,
vaikka Hartwall Areena oli toki valmistunut jo
pari vuotta aiemmin. Espoossa oli nyt yksi
maan hienoimmista ja moderneimmista
monitoimihalleista! Samalla Bluesiin alettiin
pumppaamaan rahaa ihan eri tahtiin, kuin
koskaan aiemmin. Menestystä lähdettiin
hakemaan isolla rahalla.

Hullut vuodet

Itse kutsun näitä Bluesin hulluiksi vuosiksi.
Hullut vuodet alkoivat kaudesta 1999-2000
ja loppuivat oikeastaan kauteen 2004-2005.
Seuran taustalla olleet henkilöt selvästi
uskoivat, että menestystä voi ostaa rahalla,
eli hankkimalla kalliita pelaajia pistepörssi-
scouttaamisella. Samalla valmentajat ja
toimitusjohtajat vaihtuivat vinhaan vauhtiin.
Toiminnassa ei tuntunut olevan ollenkaan
pitkäjänteisyyttä. Toki kannattajan
näkökulmasta oli mahtavaa nähdä omassa
joukkueessa nimekkäitä pelaajia ja jos joku
valmentaja ei onnistunut, oli aina varaa
antaa hänelle kenkää ja ottaa seuraava
kaveri sisään. Vasta hiukan myöhemmin
itsekin aloin ymmärtämään, ettei tällainen
toimintatapa voi johtaa menestykseen. Toki
joukkueessa oli monta todella loistavaa
pelaajaa näiden vuosien aikana ja heidän
takia taustalla olevaa sekoilua pystyi vielä
kestämään. Jan Caloun ja Ladislav Kohn
olivat esimerkiksi sellaisia taitureita, ettei
moisia tulla näkemään Espoon paidassa
ehkä enää koskaan. Yksilötaitoa joukkueessa
oli riittävästi, mutta joukkuepeli oli välillä
pahasti kadoksissa. Tämän takia suurista
panostuksista huolimatta hullujen vuosien
paras suoritus oli kauden 2002-03
runkosarjassa tullut neljäs sija, joka tosin
playoffien jälkeen putosi vielä yhden
pykälän, loppusijoituksen ollessa viides.

Kake

Vuonna 2005 asiat alkoivat muuttua
selvästi parempaan suuntaan, vaikka pientä
hässäkkää seuran taustalla oli edelleen.
Pelilliset asiat alkoivat kuitenkin olemaan
pääasiassa. Päävalmentajaksi tuli Kari
Heikkilä, pelaajatarkkailijaksi Jukka Holtari ja
urheilutoimenjohtajaksi Raimo Summanen.
Tässä oli sellainen kolmikko, että monelle oli
selvää heti alusta alkaen, etteivät he tule
toimeen keskenään. Itse olin vähän samoilla
linjoilla, koska varsinkin Summasesta oli
tullut todella vahvan persoonan kuva.
Uhkakuva oli siis se, että hän alkaa
puuttumaan Heikkilän peluutukseen.
Tärkeimmät rekrytoinnit olivat kuitenkin
Holtari sekä Heikkilän kakkosvalmentajaksi
hankittu Petri Matikainen. Tämä kaksikko
tulisi luomaan Bluesin kaikkein
menestyneimmän pohjan ja Holtarin
ammattitaidosta olemme saaneet nauttia
vielä pitkään hänen lähtönsä jälkeenkin,
hänen Espooseen houkuttelemien
junioripelaajien muodossa. Joukkueessa
nähtiin myös paljon valmiita pelaajia, Arto
Laatikainen alkoi nousemaan aina vain
suurempaan rooliin ja hyökkäyksen
kärkipelaajatkin olivat koko Liigan
mittapuulla kovia tekijöitä. Kariyan veljekset,
Kohn, Joakim Eriksson, Kent Manderville ja
Ville Viitaluoma heiluttivat tahtipuikkoa tällä
osastolla. Samalla muistettiin kuitenkin
nostaa kokoonpanoon omia kasvatteja, joista
tulisi huomisen kantavia voimia. Toni
Kähkönen, Ville Lajunen, Camilo Miettinen ja
Mikael Kurki ottivat ensiaskeleitaan SM-
liigassa Kaken hauiksen aikakaudella.
Muistan todenneeni Heikkilän sopimuksen
myötä, että jos hän ei saa Bluesia mitaleille,
kukaan ei saa. Noh, ihan oikeassa en ollut,
sillä Heikkilän toinen ja samalla viimeinen
kausi Espoossa päättyi pronssiottelutappioon
Hämeenlinnassa. Tulos oli jälleen selkeä
kotijoukkueen voittaessa 7-2. Heikkilä oli
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kuitenkin avainasemassa, kun mietitään
mistä Bluesin seuraavien vuosien menestys
sai pohjansa. Hän antoi Petri Matikaiselle
todella hyvät lähtökohdat ja kallisarvoista
oppia ennen Bluesin päävalmentajan
saappaisiin astumista.

Petu

Petri Matikaisen nimeäminen uudeksi
päävalmentajaksi Kari Heikkilän tasoisen
nimen jälkeen tuntui monesta askeleelta
taaksepäin. Itsekin taisin olla hiukan
pettynyt, kun hyvin tuntematon Matikainen
nousi pääkäskijäksi. Miten väärässä sitä
voikaan olla! Tässä nimityksessä Holtarilla
taisi olla oma sormensa pelissä ja minusta
voidaan täysin selkeästi todeta hänen olleen
tärkein yksittäinen henkilö Bluesin
menestysvuosien takana. Kun Petun
kakkoseksi tuli Bluesin A-junioreiden silloinen
päävalmentaja Lauri Marjamäki, Bluesilla oli
käsissään oma ”Westerlund-Summanen”-
kaksikko, jotka täydensivät toisiaan juuri
oikealla tavalla. Petu hoiti henkisen
valmistamisen, motivoimisen ja toimi
jykevänä kasvona koko Bluesille, kun taas
Late keskittyi taustalla taktiseen puoleen ja
yksityiskohtien viilaamiseen. Kun tähän
loistavaan valmennuskaksikkoon lisättiin
mahtava pelaaja-aines, mikä Bluesin
junioreista oli nousemassa, muutama
avainhankinta ulkopuolelta (esim. Ryan
Keller, Stefan Öhman, Oskar Osala ja Ben
Eaves), oli menestyksen resepti kasassa.
Ihan pienessä roolissa ei ollut sekään, että
Bluesin maalille oli löytynyt jo Heikkilän
aikakaudella yksi liigan parhaista kassareista
Bernd Brücklerin muodossa. Samalla
taustalta oli nousemassa muuan Mikko
Koskinen, joka torjui Liigadebyytissään
nollapelin vierasottelussa Jokereita vastaan.
Kyseisessä ottelussa päähuomion varasti
kuitenkin silloisen Jokeripelaaja Kim
Hirschovitsin kirvesisku Oskar Osalan käteen
ottelun loppuminuuteilla.

Petun aikakauden ensimmäinen kausi
päättyi runkosarjan osalta toiseen sijaan,

mikä oli huikea saavutus! Historiasta
oppineena itse en kuitenkaan lähtenyt
paukuttelemaan henkseleitä tässä
vaiheessa, sillä kovat pelit olivat vasta
edessä. Playoffeissa ensimmäisenä vastaan
asteli HIFK. Ensimmäinen peli kääntyi
punaisille naapureille, mutta Blues vei sarjan
lopulta nimiinsä selvin 4-1 lukemin. Maaliero
koko sarjassa oli lopulta 20-7 Bluesin
hyväksi. Seuraavaksi vastaan tuli toinen
naapuri Helsingistä eli Jokerit. Tästä sarjasta
tuli yksi ikimuistoisimmista Bluesin
historiassa. Sarjan kolme ensimmäistä peliä
ratkottiin vasta jatkoerässä Jokereiden
napatessa kaksi voittoa Bluesin yhtä
vastaan. Kun sarjan neljäs kohtaaminen
päättyi Jokereiden selvään 4-0 voittoon, en
häpeä myöntää, että pelkäsin sarjan olevan
ohi. Onneksi pelaajat olivat täysin eri mieltä,
ja Espoossa nähtiin sisuuntunut kotijoukkue,
joka pyöritti 5-1 voiton kuitaten edellisen
pelin täysin. Ottelusarjan seuraava peli on
piirtynyt varmasti jokaisen paikallaolleen
espoolaiskannattajan muistiin. Ben Eavesin
kiepsahdus irti puolustajasta, röyhkeä nousu
maalille ja kiekko verkkoon! Jälkikäteen on
voitu vielä fiilistellä Petu Matikaisen reaktiolla
vaihtopenkillä. Juuri näin valmentajan pitää
reagoida ison voiton jälkeen! Se osoittaa,
että hänkin on tunteella mukana ja silloin
hän todellakin välittää joukkueesta, seurasta
ja sen pelaajista. Seitsemäs välierä oli sekin
varsinainen näytös, eikä vähiten yleisön
osalta. Tunnelma hallissa oli sanoin
kuvaamaton. Lopputuloksena 5-3 voitto ja
Bluesin historian ensimmäinen finaalipaikka.
Finaaleihin Kärppiä vastaan Blues lähti
haastajana ja ensimmäinen ottelu päättyikin
oululaisten 3-1 voittoon. Toisessa finaalissa
Blues oli mielestäni parempi joukkue ja
hallitsi peliä, mutta kun sitä ei saatu
näkymään tulostaululla, varsinainen peliaika
päättyi 1-1 lukemiin. Edessä oli jatkoerä ja
äkkikuolema-maali tulisi ratkaisemaan
paljon. Maali syntyi vasta toisessa
jatkoerässä ja tapa, jolla se syntyi kaivertaa
mieltä edelleen. Kärppien Antti Ylösen
puolihuolimaton huitaisu maalia kohti kentän
puolivälin tuntumasta lirahti Bluesin

verkkoon ja näin ottelusarja sai lopullisen
sinettinsä. Vaikka Blues onnistui
nappaamaan seuraavasta ottelusta tähän
mennessä ainoa finaalivoittonsa 2-3
jatkoerämaalilla, ei seuraavissa peleissä ollut
enää paljoakaan tehtävissä ja kausi päättyi
hopeamitaleihin. Jostain syystä tuo hopea ei
vieläkään maistu oikein miltään. Kun pääsee
finaaleihin, ainoa tavoite myös kannattajilla
on voitto. Vaikka Bluesin historian
ensimmäinen mitali oli toki upea saavutus,
se on silti hopeamitali. Huikea matka jäi
kesken.

Seuraavalla kaudella Blues oli jälleen
runkosarjassa toinen. Puolivälierissä kaatui
Pelicans seitsemän ottelun sarjassa, minkä
erikoisuus oli, että kaikki kuusi ensimmäistä
ottelua päättyivät vierasvoittoon. Erikoista oli
myös se, että viisi ensimmäistä peliä
ratkesivat maalin erolla ja kaksi viimeistä
selvin lukemiin (2-7, 8-2). Tällä kertaa Kärpät
tuli vastaan jo välierissä ja jälleen oululaiset
olivat isossa roolissa aiheuttamassa
pettymyksiä Bluesin pelaajille ja
kannattajille. Kuuteen otteluun venyneen
sarjan voittaja oli siis jälleen Kärpät.
Pronssiottelussa Blues kohtasi hurmiossa
pelanneen KalPan. Tämä oli ensimmäinen
pronssiottelu, mikä pelattiin Espoossa, mutta
paikalle saapui todella suuri määrä
kuopiolaisia ja täten puntit
kannustusosastolla olivat aika tasan. Blues
meni ottelussa johtoon, mutta tämän jälkeen
liike ja motivaatio voittaa katosi aivan
totaalisesti. KalPa vei ottelun ja mitalit 1-2
voitolla. Paras osa kautta oli kuitenkin
upouusi Champions Hockey League, missä
Blues selvisi välierävaiheeseen asti.
Ikimuistoisin ottelu oli kuitenkin alkusarjan
päättänyt vierasottelu Jönköpingissä HV-71
vastaan, mikä päättyi Bluesin 6-0 voittoon ja
ruotsalaisten totaaliseen turhautumiseen.
Jostain syystä heidän raivoamistaan oli
nautittavaa katsoa, vaikka toki pelkona oli,
että he telovat jonkun Bluesin pelaajan
sairastuvalle. Tämä alkuperäinen CHL oli
hieno kokemus kaikin puolin ja olin erittäin
pettynyt, että se jäi vain yhden kauden
mittaiseksi ihmeeksi.
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Petun aikakauden viimeinen osio oli

runkosarjan osalta aikamoista
taapertamista. Blues sijoittui yhdeksänneksi
ja sääliplayoffeissa vastaan asteli jo monena
edellisvuotena Bluesin kauden
pettymykseen päättänyt Kärpät. Tällä kertaa
voittajaksi nousi kuitenkin Blues Petri
Lammassaaren jatkoerämaalilla sarjan
kolmannessa ottelussa. Jo tämän
ottelusarjan voitto aiheutti tyytyväisyyttä
allekirjoittaneessa, sen verran monena
vuonna Kärpät oli ollut pilaamassa Bluesin
kevättä. Myös joukkue tuntui olevan
poikkeuksellisen riehakas voitosta ja se
osattiin kanavoida oikealla tavalla
seuraavaan sarjaan, jossa Blues meni Ässiä
vastaan jo 3-0 johtoon. Sitten tuli pieni
huoahdus ja Ässät pääsi nappaamaan pari
voittoa, kunnes sarja saatiin päätettyä
onnellisesti. JYP oli tällä kertaa Bluesin
välierävastus ja tämäkin sarja sai lentävän
lähdön Bluesin voittaessa kaksi ensimmäistä
ottelua. JYP sai juonesta kiinni hetkellisesti,
mutta sarja oli loppujen lopuksi aika selvästi
Bluesin heiniä ja edessä oli Bluesin historian
toinen finaalisarja. Vastustajaksi tuli
punainen naapuri eli HIFK. Blues oli
vastaantulija oikeastaan sarjan jokaisessa
ottelussa. Materiaaliero näiden kahden
joukkueen välillä oli yksinkertaisesti liian
suuri. Ottelusarja meni puhtaasti 4-0
punaisille ja vaikka HIFK:n päävalmentajakin
kehui ratkaisevan ottelun jälkeisessä
haastattelussa Bluesin historiallista nousua
sääliplayoffeista aina finaaleihin saakka, se
oli aika laiha lohtu. Matka jäi taas pahasti
kesken ja mikä pahinta, vaikka ratkaisuottelu
pelattiin Espoossa, halli oli täynnä punaiseen
pukeutuneita ifk-faneja ja ratkaisun jälkeen
espoolaiskannattajat ohjattiin ulos hallista
takaoven kautta. Asia, mikä on minusta
edelleen häpeällistä kohtelua kotijoukkueen
kannattajia kohtaan, oli syy mikä tahansa.

Late

Petri Matikaisen isojen saappaiden täyttäjä
ilmoitettiin jo hyvissä ajoin ja valinta oli
mielestäni ainoa oikea eli Lauri Marjamäki
tulisi nousemaan kakkosvalmentajan roolista
pääkäskijäksi. Jälleen runkosarja ei tuottanut
monia hurraa-huutoja ja vauhtia lähdettiin
hakemaan sääliplayoffien kautta. Lukko
kaatui voitoin 2-1 ja seuraavaksi vastaan
saatiin runkosarjan voittaja KalPa. Sarjasta
vaikutti tulevan totaalinen floppi Bluesin
osalta. Sarja oli kolmen ottelun jälkeen
katkolla kuopiolaisille ja kolmas peli oli
päättynyt heidän 5-0 voittoon. Ottelussa
tapahtui kuitenkin sarjan kääntymiseen
lopulta johtanut tapahtuma, kun Bluesin
Tommi Huhtala ajoi voimakkaasti KalPan
maalille ja kolasi siinä samassa heidän
maalivahdin Mikko Koskisen. Kolmen Metrin
Koskinen ei tästä tykännyt ja hyökkäsi
Huhtalan kimppuun. Huhtala lensi teostaan
suihkuun ja Koskinen sai kahden minuutin
jäähyn. Jälkikäteen molemmat saivat yhden
ottelun pelikiellon ja näin KalPa oli ilman
selkää ykkösmaalivahtiaan sarjan
neljännessä ottelussa. Vaikka sota ei yleensä
yhtä miestä kaipaa, Koskisen puuttuminen

antoi ihan uutta uskoa Bluesin pelaajille, sillä
tähän mennessä pelatuissa kolmessa
ottelussa Koskisen taakse oli saatu vain yksi
maali. Tämä koko tapahtumasarja johti
KalPan juhlamarssin päättymiseen, Bluesin
sisuuntumiseen ja Liigahistorian
syntymiseen. Bluesista tuli ensimmäinen
liigajoukkue, joka on noussut 0-3
ottelusarjan tilanteesta 4-3 voittoon.
Historian saavuttaminen ei auttanut enää
välierissä ja Pelicans vei sarjan nimiinsä
voitoin 4-1. Pelicans voitti sarjan mielestäni
Bluesin aseilla, eli olemalla röyhkeä, ajamalla
maalille joka tilanteessa ja aiheuttamalla
hämminkiä joka katkolla. Jostain minulle
tuntemattomasta syystä Pelicansin Max
Wärniä ja Ilkka Pikkaraista kunnioitettiin liikaa
ja heitä ei saatu millään kuriin. Näin edessä
oli taas pronssiottelu Jokereita vastaan, jonka
voittaminen olisi ollut iso juttu minulle. Alku
ei luvannut paljoa, kun Jokerit karkasi kolmen
maalin johtoon. Toisen erän lopussa Blues
sai kuitenkin elintärkeän kavennusmaalin ja
kolmas erä olikin täysin espoolaisten
hallintaa. Hallinta tuotti kaksi maalia ja näin
varsinainen peliaika päättyi 3-3 tilanteeseen.
Ensimmäisessä jatkoerässä molemmilla oli
saumat ratkaista ottelu, mutta lopulta
sellainen nähtiin vasta toisessa jatkoerässä
Jokereiden toimesta. Näin kausi päättyi taas
kerran pettymykseen, hienoista vaiheista
huolimatta.

Laten toinen kausi oli täysi mahalasku
pelillisesti. Kausi alkoi lähes maagisesti
tehoketjun Teemu Rinkinen, Teemu
Ramstedt, Niko Nieminen tehdessä tuhojaan
vastustajaa kuin vastustajaa vastaan.
Kauden edetessä tahti vähän hiipui mutta
lopullinen stoppi sille tuli Ramstedtin KHL-
siirron myötä. Vaikka jäljelle jäi Tommi
Huhtalan ja Kristian Kuuselan tapaisia
huippupelaajia, voittoja ei vaan tullut
tarpeeksi. Tuloksena potkut Marjamäelle
helmikuun puolivälissä eli vaiheessa, missä
vain vähän oli enää tehtävissä
pudotuspelipaikan suhteen. Mikko Saarinen
luotsasi laivaa kauden loppuun, mutta
tuloksena oli vaatimaton 12. sija. Marjamäen
sitoutumista Bluesiin kyseenalaistettiin jo
varhaisessa vaiheessa, kun hänen
sopimuksesta Kärppiin alkoi tulla
ensimmäisiä huhuja. Jo ennen kauden alkua
tietyt tahot epäilivät hänen auktoriteettiaan,
mutta itse en usko tämän olleen ongelma
missään vaiheessa. En myöskään usko
hänen sitoutumisensa rakoilleen. Martin
Saarikankaan kommentit, että ”kaikki olivat
tyytyväisiä Marjamäen potkuista” olivat
häpeällisiä, mutta sopivat muutenkin
pannukakuksi kääntyneeseen kauteen.
Lähes ainoat positiiviset asiat olivat seuran
taustalle tulleiden uusien omistajien myötä
lanseeratut upeat pelipaidat ja huimasti
kehittynyt yleinen viestintä-ilme. Myös
kannattajatoiminta oli ottanut harppauksia
eteenpäin.

Jykä

Seuraavaksi oli vuorossa Jyrki Ahon
aikakausi, mutta koska se on vielä kesken,

en lähde perkaamaan sitä kauheasti. Ilme
kaukalossa on hyvä, joukkue on sitoutunut
yhteiseen tavoitteeseen ja runkosarjat ovat
olleet vahvoja tuloksellisesti. Poikkeuksena
tietenkin käynnissä oleva kausi, mikä on
mennyt täysin pilalle taloudellisten
ongelmien takia.

Kun katsoo koko omaa historiaa Kiekko-
Espoon ja Bluesin kannattajana, matkan
varrelle on mahtunut todella monta upeaa
hetkeä, joita on ollut kunnia olla
todistamassa. Monta pelaajaa on jäänyt
ikuisesti mieleen upeilla suorituksillaan,
sitoutumisellaan tähän seuraan tai ihan vain
huikeana persoonana. Kannattajatoiminta
on kehittynyt viime vuosina aivan
suunnattomasti ja voidaankin todeta ilman
mitään värilaseja, että Bluesilla on Liigan
upeimmat ja sitoutuneimmat kannattajat!
Itse olin pitkään ”vain” yksi Fan Clubin jäsen,
joka sai päähänpiston alkaa keräämään
Bluesin gameworn-pelipaitoja. Viimeiset
vajaat pari kautta olen kuulunut myös Blues
Fan Clubin hallitukseen fanilehden
päätoimittajan roolissa ja sen johdosta
kirjoittelen tätä hyvin pitkäksi venähtänyttä
tekstiä. Koin tarvetta alkaa antamaan jotain
takaisin tälle seuralle ja hallitukseen
liittyminen oli mielestäni hyvä keino lähteä
liikkeelle. Nyt rakastamani seura on suurissa
taloudellisissa vaikeuksissa ja olen omalta
osaltani pyrkinyt auttamaan tilanteen
parantumista kaikin mahdollisin keinoin.
Tällä kertaa taistelu ei saa jäädä kesken ja
päättyä pettymykseen. Aion osallistua
Bluesin osakeantiin, mutta millä summalla,
on vielä auki. Tämän myötä aukeaa taas uusi
rooli tarinassani, vaikka pienosakkaalla ei
toki paljoa sananvaltaa olekaan. Tärkeää on
saada mahdollisimman moni reagoimaan
samalla tavalla, eli tukemaan seuraa niillä
keinoin ja niillä summilla, mitkä ovat itselle
mahdollisia. Jos nämä vuodet espoolaisen
jääkiekon kannattajana ovat jotain
opettaneet, se on että yhdessä kun
taistellaan, ei meitä pysty kukaan
voittamaan!

Marko Leppinen
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