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Pääkirjoitus Vuosikokouskutsu
HYVÄÄ KESÄÄ!!

BLUES FAN CLUB ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Maanantai 2.6.2003 klo 17.00

Nyt on kausi suunnilleen pulkassa. Kunhan saadaan vielä MM-kisat
päätökseen niin pääsee nauttimaan
kesätauosta. Toisaalta kyllä sitä olisi
vielä vähän pidempäänkin jaksanut.
Onhan tässä vielä jännityksen aihetta espoolaisille kiekkojännäreille,
kun Blues on luvannut julkaista ensi
kauden joukkueen rungon heti MMkisojen jälkeen.

Paikka: LänsiAuto Areena
KOKOUKSEN ESITYSLISTA
1.

Kokousen avaus

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta

3.

Kokouksen sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Mennyt kausi oli minun osalta
tässä tehtävässä viimeinen joten
ISO KIITOS kaikille niille jotka ovat
avustaneet tehtävän hoidossa. Lista
on liian pitkä tähän kirjoitettavaksi,
mutta ainakin asianomaiset tietävät
ketä tarkoitan. Hallilla tavataan
jatkossakin ja toivottavasti nyt on
aikaa nauttia parhaan joukkueen
peleistä ja erinomaisen areenan
palveluista.

6.

Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien
lausunnon esittäminen

7.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

8.

Toimintasuunnitelman, tulo-ja menoarvion sekä liittymis-ja
jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

9.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

10.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

11.

Kokouksen virallisen osan päättäminen

Pidemmältä tästä lehdestä
löydätte
lisäinformaatiota
vuosikokouksesta, joten kaikki joukolla paikalle
ideoineen.

Kokouksen virallisen osan jälkeen mahdollisuus keskusteluun.

Minun osalta
vielä kerran
KIITOKSIA ja
H Y V Ä Ä
KESÄÄ!!!!
Marko
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Toimintakertomus
BLUES FAN CLUB ry.
TOIMINTAKERTOMUS
KAUSI 2002– 2003
Yleistä
Fan Clubin jäsenmäärä oli kauden lopussa 234 henkeä, jäsenten ikäjakauma oli 6 – 75 vuotta. Nettijäseniä oli 267.
Jäsenmaksu oli 15 € / kausi. Jäsenmaksuun sisältyi kausikirja,
2 kpl (numeroa) Blues Magazinelehteä, 3 kpl Fan News-lehteä.
Lisäksi jäsenkortilla sai seuraavat alennukset: 4 - 5 €
fanimatkoista, 10 % alennus
fanituoteostoista hallilla,15 %
alennus Grilli Ribiksen ruuasta
sekä erilaisia alennuksia Espoon
Silmäasemalta, Kelloliike Pulkkiselta, Sports Academysta ja
Fysiokunto Merja Mäkeläiseltä.
Kausikortti fanikatsomoon maksoi 270 €.
Hallitus ja tilintarkastajat
Hallitus valitaan kesäkuussa
j ä r j e s t e t t ä v ä s s ä
vuosikokouksessa.
Hallitus kokoontui 5 kertaa
kauden aikana.
Kokouksista ei ole maksettu
palkkiota eikä muitakaan
kulukorvauksia kauden aikana
suoritettu.
Kauden 2002-2003 hallituksen
kokoonpano ja vastuualueet:
- Marko Vahtera, puheenjohtaja
- Pe t t e r i
nettisivut

Laine,

sihteeri,

- Eeva Niemeläinen, rahastonhoitaja, jäsenasiat

markkinointi
- Miia Vehkamo, tapahtumat
- Anna-Mari Tuuri, tapahtumat
- Pekka Kortelainen, harrastus
- I l k k a Pe n t t i l ä , k a t s o m o toiminta, harrastus, tiedotus
- Heidi Liukkonen, fanimatkat,
varapuheenjohtaja

- Maaria Alstela, tiedotus ja
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Yhdistyksen tilintarkastajana
toimi Erja-Riitta Holmborg.

Yhteistyö seuran kanssa
Seuran ja Fan Clubin välisinä
yhteyshenkilöinä toimivat Mikko
Tuominen ja Viivi Korkiatupa
Seuralta saatiin tukea ja tiloja
Fan Clubin käyttöön, myöskin Fan
Club pyrki mahdollisuuksiensa
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mukaan auttamaan seuraa hoitamalla joitakin tehtäviä.
Kauden aikana seuralta saatu
tuki:
- 130 €:n alennus kausikortista
fanikatsomoon
- Fan Clubin jäsenet saivat ilmaiseksi kausikirjan sekä Blues
Magazine lehdet, 2 kpl kauden
aikana
- 10 % alennus fanituotteista
- Seura maksoi 7 fanimatkabussia
- Fan Clubin käytössä oli tila sisääntuloaulassa, jossa toimi
fanipiste.
Lisäksi hallin tiloja saatiin käyttää veloituksetta erilaisten kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen (5 kertaa), joihin
saatiin vierailijoiksi joukkueen
edustajia (2 kertaa).
Kauden aikana Fan Club hoiti
seuraavia tehtäviä:
- Käsiohjelmia jaettiin kotiotteluiden yhteydessä, yhteensä
noin 75 000 kpl. Lisäksi jaettiin tarpeen mukaan muitakin
esitteitä ja erilaisia tuotenäytteitä.
- Jaettiin kausikorttimainosjulisteet syksyllä ja keväällä
käyttäen omia ajoneuvoja.
- Hoidettiin valot otteluissa
joukkueen tullessa jäälle.

Muut yhteistyökumppanit
Lindholm Lines:
Lindholm Lines hoiti
tasokkailla linja-autoillaan kauden aikana kaikki fanimatkakuljetukset.
Grilli Ribis:
Grilli Ribis myönsi Fan
Clubin jäsenkortilla 15 %
alennuksen ruuasta.
Lisäksi saimme ostaa
heiltä lahjakortteja, joita jaettiin palkintoina.

Espoon silmäasema
Espoon silmäasema myönsi
Fan Clubin jäsenkortilla erilaisia
alennuksia kauden aikana.
Kelloliike Pulkkinen
Kelloliike Pulkkinen myönsi Fan
Clubin jäsenkortilla erilaisia
alennuksia kauden aikana.
Sports Academy
Sports Academy
myönsi erilaisia
alennuksia Fan
Clubin jäsenkortilla. Saimme
järjestää Fan Club
i
n
pöytälätkäturnauksen sekä muutaman
fani-illan heidän tiloissaan.
Lisäksi Sports Academy
sponsoroi T-paidat Fan
Clubin käyttöön. Fan
Newsissä oli mainoksia
Sports Academystä ja
fanimatkabussit ajoivat
Sportin kautta.
Fysiokunto Merja Mäkeläinen
Fysiokunto
Merja
Mäkeläinen
myönsi
kauden aikana erilaisia
alennuksia fysikaalisista
hoidoista ja hieronnasta.

Fanimatkat
Matka harjoitusturnaukseen järjestettiin syyskuussa Lappeenrantaan. Matkalle osallistui noin
20 henkilöä.
Kauden aikana järjestetttiin 12
fanimatkaa: 21.9.02 Lappeenranta, 5.10.02 Turku, 12.10.02
Tampere (Tappara), 23.11.02 Hämeenlinna, 28.12.02 Oulu,
3 . 1 . 0 3 Ta m p e r e ( Ta p p a r a ) ,
1.2.03 Lahti, 15.2.03 Jyväskylä,
8.3.03 Rauma sekä Play offs
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matkat Tampereelle Tapparaa
vastaan 14.3.03, 17.3.03 ja
21.3.03.
Matkoilla oli osallistujia noin
550.
Matkat olivat edullisia (n. 20 € )
johtuen yhteistyökumppanien ja
Fan Clubin osallistumisesta
kustannuksiin. Matkan hinta
sisälsi lipun ja kuljetuksen.
Kaikissa vieraspeleissä
paikalla faneja.

oli

Silloin kun ei ollut järjestettyä
yhteiskuljetusta, käytettiin
kimppakyytiä omilla autoilla sekä
myöskin julkisia liikennevälineitä.
Lisäksi järjestettiin lippuja
paikallisotteluihin.

Järjestetyt tapahtumat
Kauden alussa järjestettiin
fanikausikortin
ostaneille
sählymatsi Bluesin edustusjoukkuetta vastaan.
Pikkujoulut järjestettiin marraskuussa ravintola Boomissa. Osallistujia oli noin 70.
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Pöytälätkäturnaus järjestettiin helmikuussa. Osallistujia oli
toistakymmentä,
kiertopalkinnon voitti
kolmannen kerran Lari
Teerisalo. Tapahtuma
on tarkoitus järjestää
myös ensi vuonna.
Sports Academyssä
järjestettiin kaksi
fani-iltaa joissa oli
noin 40 osallistujaa.
Myös LänsiAuto Areenalla järjestettiin kaksi fani-iltaa joissa oli
osallistujia noin 60.
Kauden lopuksi järjestettiin päätösristeily,
johon osallistui noin
70 fania.

Harrastustoiminta

Nettisivut

Fan Clubilla oli salibandyvuoro
sunnuntai-iltaisin Tapiolan Arena
Centerissä elokuun puolivälistä
alkaen.

Ensisijainen informaatiokanava,
jonne tarkoitus mahdollisimman
reaaliaikaisena laittaa tietoa
otteluista, tapahtumista ja
muista joukkuetta tai fan clubia
koskevista asioista. Myös yhdistyksen jäsenrekisteri toimii

Salibandyjoukkue
pelasi
ystävyysottelun kolme kertaa
Jokereita, kerran Saipaa ja kerran JYP:ä vastaan.
Fan Club vastasi osittain vuoron
ja otteluiden kustannuksista.
Lisäksi järjestettiin muuta vapaamuotoista toimintaa esim.
minigolfia kesällä.

Fan News -lehti
Blues Fan Clubin jäsenlehti Fan
News ilmestyi kauden aikana
kolme (3) kertaa. Kauden alussa,
joulutauolla ja kauden jälkeen.
Lehti jaettiin kaikille varsinaisille jäsenille ja muutama kappale
luovutettiin myös joukkueelle ja
yhteistyökumppaneille.
Lehden jutut käsittelivät Bluesin
joukkuetta ja fanitoimintaa, lehdessä julkaistiin myös yhteistyökumppaneiden mainoksia ja sitä
käytettiin Fan Clubin tapahtumien informointikanavana.

nettisivujen yhteydessä, mikä
mahdollistaa mm. osoitteenmuutoksen tekemisen netissä.

Toimintasuunnitelma
BLUES FAN CLUB ry
T O I M I N TA S U U N N I T E L M A
KAUDELLE 2002 – 2003
Pyritään edelleen kehittämään
toimivaa yhteistyötä seuran ja
m a h d o l l i s i e n
yhteistyökumppanien kanssa.
Pyritään
kasvattamaan
jäsenmäärää
aktiivisen
mainonnan avulla.
J ä r j e s t e t ä ä n
harjoitusturnausmatka
mahdollisuuksien mukaan.
Fanimatkoja vieraspeleihin
järjestetään viikonloppuisin
sekä myös viikolla mikäli
lähtijöitä on riittävästi.
Matkoista pyritään tekemään
mahdollisimman edullisia.
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Pyritään aktivoimaan fanien
yhteistä harrastustoimintaa
myös otteluiden ulkopuolella
esim.
jatketaan
salibandyvuoroa.
Julkaistaan Fan News-lehteä.
Järjestetään
yhteisiä
tapahtumia fanien kesken sekä
mahdollisuuksien mukaan myös
joukkueen ja organisaation
kanssa.
Pyritään järjestämään kauden
avaustilaisuus sekä perinteiset
pikkujoulut ja päätösristeily.
Kehitetään
edelleen
fanikatsomon toimintaa.
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Ei se oo niin justiinsa
-Eli Blues Päätösristeily 2003
Pitkäperjantai 18.4. sai tänä
vuonna fanien keskuudessa ihan
uuden
merkityksen,
kun
päätösristeily
päädyttiin
järjestämään kyseisenä päivänä.
Tänä vuonna oli keskitytty myös niin
oleelliseen tunnista kaverisi osuuteen, joten kaikille mukana
olijoille jaettiin tyylikkäät Blues on
Cruise paidat. Käyttöaste ja
tarkoitus
vain
tuppasivat
vaihtelemaan siinä määrin, että
tunnistuksen kanssa oli vähän niin
ja näin, mutta päänsärkyä
pysyvämpi muisto ainakin jäi.

ainakin takariveille jätti paljon
arvaamisen varaan.
Palkitsemisten kanssa oli ennen
matkaa sitä kovin tavallista
pakerrusta. Lopulta päädyttiin
siihen, etteivät varat riitä
mihinkään oikeasti hienoon ja
tarpeelliseen, joten yhtä hyvin voi
heittää huumorilla. Näin sitten

Ohjelma alkoi puoli kolmelta Fun
Club yökerhossa. Bluesin risteilyn
ennenkin kokeneiden pelaajien
mielenkiinto suuntautui heti
mahdolliseen
Fan
Clubin
järjestämään tankkaukseen. Ja
tokihan me vastuuntuntoisena
ryhmänä hoidimme osuutemme niin,
ettei yksikään joukkueen jäsen
joutunut
kärsimään
epämiellyttävästä
nestevajauksesta.
Tuttu
Miia
ja
Maaria
juontokaksikko sääti totutun kaavan
mukaan heti kun jaloista oli lakaistu
ohjelman
kiitospuheillaan
aloittaneet Miika Elomo ja Ted Sator.
Fan Clubin puolesta kiitoksensa
lausui puheenjohtaja Marko Vahtera,
joka myös palkitsi jälleen kerran
pöytälätkämestariksi kruunatun Lari
Teerisalon.
Ohjelman kohokohta oli
perinteikäs Blues Fun Show, joka
hoidettiin
tällä
kertaa
a u d i o v i s u a a l i s e n a
komediapläjäyksenä. Videolla käytiin
tavalla tai toisella läpi jokainen Bluesin viime kauden pelaaja. Kaikki
tavoista olivat enemmän tai vähemmän hauskoja tai järjettömiä ja jutusta riippuen useampi tai harvempi ihminen katsomossa oli täysin
haavi auki. Miinuksena täytyy kyllä
mainita pettävä äänentoisto, joka
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tehtiinkin. Jere Myllyniemi ja Sami
Heinonen palkittiin kauden
yllättävinä tukipilareina ja siitä hyvästä sai tukipilarin (tai kellukkeen
ja
tukipilarin
risteytyksen
nimikyltillä varustettuna). Jan
Caloun sai tähtiartistina kultaisen
kypärän johon oli ruuvattu kruunu
(Pubin poissaolon vuoksi palkinnon
nouti Espoon itseoikeutettu
kuningas Mr. M.Elomo, joka yritti
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seisovasta pöydästä ja porukka kävi
pokkaamassa jotain suuhun pantavaa. Pääsiäistä ei ruokalistalla oltu
otettu huomioon ja pöydässä jäi
munatta, mutta nälkä ja jano karkotettiin helposti.

peittää pettymystään, kun ei saanut
omaa kruunua (kärsivällisyyttä poika hyvä, kärsivällisyyttä!) Markku
Hurme puolestaan palkittiin kauden
ratkaisijana ja palkinto sivusi sitä
unohtumattominta ratkaisua
marraskuulta. Lopputuloksena oli
haaviin saalistettu kissa jolle oli
puettu HIFK:n paita. Ja -ai että lämmitti sydäntä.
Palkitsemisten jälkeen alkoi Fan
Clubin osuus olla lopussa, mutta
tietty tapa (eli siis vaikeasti
määriteltävä) täytyy lopettamiselle
olla. Tässä tapauksessa se oli
seuraavanlainen: Koska te olette
kaikki selvästi enemmän tai
vähemmän haavi auki niin show:sta
kuin palkinnoistakin niin me
ajateltiin antaa yksi sellainen myös
Teemu Elomolle... Siis haavi. Että
ole hyvä vaan.
Ruokailu oli puoli seitsemältä

Illalla tähtiesiintyjänä toimi
Bluesporukan lisäksi loistava Jean S.
Väkeä oli melkein kaaokseksi (mihin ei LAAlla ole oikein tottunut).
Eturivissä komeili joka tapauksessa pari sitkeää espoolaista
artistinuorukaista, jotka huusivat
kurkkusuorana omia sanoituksiaan
mm. Charlie Brown kappaleen päälle. Respect!
Seuraavana päivänä kotiin tuotiin tuliaisina loistava sää ja niinpä
monien pitkäperjantai jatkui lauantaina terassilla.

Yhteenveto
Jokainen Blues risteily on erilainen. Sen ratkaisevat joukkue, fanit,
yhteinen asenne ja yksilöt. Niistä se
kakku syntyy. Ja kuitenkin risteily on
perinne. Yksi harvoista joita Bluesilla
on. Pikkasen alta kymmenen päätösristeily kokemuksella: Bluesristeilyllä
on tietty rytmi jota noudatetaan,
mutta aina tapahtuu jotain odottamatonta, yllättävää, hauskaa, surullista, pelottavaa, unohtumatonta ja/
tai riemukasta, mikä tekee keikasta ainutlaatuisen. Jääkiekko on toi-
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sinaan vakava asia, elämä on toisinaan vakavaa, päätösristeilyllä sitä
vältetään. Kauden aikana pelataan
tarkkoja pelejä, kannustetaan, voitetaan, hävitään, pienet erot ratkaisevat, ja siksi kevään risteilyllä on
tärkeä muistaa että ei se oo niin
justiinsa!
Omasta puolestani kiitos kaunis,
hauskaa kesää ja -palaillaan ;-)
Maaria Alstela
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Ohjeet
Perinteinen kesän
turnausmatka suuntautuu fanikausikortin
tänä vuonna Lahteen
tilaajalle

Alustavien suunnitelmien mukaan
Blues Fan Club lähtee perinteiselle
kesäturnausmatkalle tällä kertaa
Lahteen 15.-16.8.2003. Blues osallistuu silloin Pelicanssin järjestämään turnaukseen ja Fan Club on
kärppänä, eikun sinisenä, paikalla!
Tämän tarkempaa infoa ei vielä osata antaa, mutta kirjaapa kyseinen
viikonloppu kalenteriisi, ettet
missaa kesän legendaarisinta viikonvaihdetta!

Fanikatsomo on päätykatsomo,
päädyssä olevien sisääntulojen
väliin jäävä katsomo ( oikea
101, vasen 102).
Fanikausikortin hinta on 280
euroa + Fan Clubin jäsenmaksu
15 euroa eli yhteensä 295 euroa.
Kortit varataan ja maksetaan Fan
Clubin
kautta.
Va r a u s
suoritettava
30.6.2003
mennessä ja maksu 15.7.2002
mennessä. Jokaisella on etuostooikeus viime kauden paikkaansa
9.6.2003 saakka. Jos sinulla oli
Play-Offs kausikortti laita siitä
maininta tilauslomakkeeseen.

ps. Seuraamalla nettisivuja, pysyt
varmiten ajantasalla.

Bluesin sopimustilanne
14.5.2003
Valmentajat:

Hyökkääjät:

Ted Sator, Hannu Virta, Kimmo
Kiuru (mv-valmentaja/jj.)

Olli Ahonen, Semir Ben-Amor,
Jan Caloun, Miika Elomo, Teemu
Elomo, Markku Hurme, Jarkko
Immonen, Kari Kalto, Niko Nieminen, Matti Näätänen, Marko
Tuomainen, Jukka Tiilikainen,
Juha Ylönen.

Maalivahdit:
Sami Heinonen, Jere Myllyniemi,
Mika Oksa

Puolustajat:
Rami Alanko, Janne Jalasvaara,
Arto Laatikainen, Tero Määttä,
Tommi Pelkonen, Sebastian Sulku, Joni Tuominen.

Harjoittelevat Bluesin
edustusjoukkueen kanssa:
Lauri Tukonen (Blues Akatemia),
Antti Pihlström (Blues A), Joni
Lappalainen (A), Joni Töykkälä
(A).
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Täytä
oheiseen
tilauslomakkeeseen tietosi,
allekirjoita se ja palauta lomake
joko postitse osoitteeseen:
Heidi Liukkonen / Blues Fan Club
Heinjoenpolku 3 D 29
02140 Espoo
tai faxaa numeroon 09-52597650
Lisätietoa vapaista paikoista
ym. saat numerosta 040-5419715
/
Heidi
tai
osoitteesta
heidi.liukkonen@bluesfanclub.net
Alle 18 v tilauksiin huoltajan allekirjoitus.
Lasku lähetetään postitse.
HUOM. VARAUS ON SITOVA!!!
Fan Clubin jäsenkortilla etuja
mm. fanien oma jäsenlehti Fan
News ja
4-5 €:n alennus fanimatkoista.
Muista eduista tiedotetaan
myöhemmin.
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Fanikausikortti
2003-2004

Tilausvahvistus
Tilaan kauden 2003-2004 Fanikausikortin
päätykatsomosta hintaan 280
,- (Hinta sis. 8% alv).
280,Katsomo: _____ rivi: ________ Paikka: ______
Minulla on kauden 2002-2003 Play-Off -kausikortti
Tilaan myös parkkikausikortin hintaan 100,Nimi:
___________________________
Osoite:

___________________________

Postinumero ja -toimipaikka:

___________________________

Puhelinnumero:

___________________________

Fax:

___________________________

E-mail:

___________________________

Allekirjoitus:

___________________________
Alle 18-vuotialta huoltajan allekirjoitus
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