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Näin se sitten taas menee

Blues taistelee jälleen kerran pudotuspelipaikasta ja tilanne on tukala. Täytyy muistaa että
espoolaiseen kiekkokultuuriin kuuluu viimemetreillä pudotuspeleihin venyminen. Tukalaksi ti-
lanteen tekee se, että Ässät ja Tappara ovat myös piristyneet ja näyttävät ottavan voittoja sa-
maan tahtiin espoolaisten kanssa. Positiivista on, että kauden teemana ollut “Taitoa ja tunnetta”
on nyt vihdoin näkynyt myös jäällä pelaajien esityksissä.

Toivotaan että pudotuspelipaikka tulisi Espooseen ja että pelaajat nostaisivat profiiliaan
odotetulle tasolle ja ylikin. Näin ollen voitaisiin taistella kausi kunnialla loppuun - kaadutaan
sitten saappaat jalassa (tai nostellaan Kanadamaljaa Espoon areenalla).

Täytyy myöntää faktat  ja todeta, että epätodennäköistähän se on että Blues tällä kaudella
pääsisi pudotuspeleihin ja vielä voittaisi mestaruuden. Mutta ei se mahdotonta ole, sillä pelihän
kestää niin kauan kunnes loppusummeri soi. On kivempi katsoa pelejä kun näkee että äijät an-
taa kaikkiensa jäällä eikä tuumakaan periksi ja joka kiekosta taistellaan verenmaku suussa.
Uskallanpa luvata että vielä tullaan näkemään yllätyksiä ja jopa pieniä ihmeitä viimeisten pelien
aikana. Ja mikä tärkeintä, HYVÄÄ JA VIIHDYTTÄVÄÄ JÄÄKIEKKOA.

Terveisin: Mikko

Pääkirjoitus
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Haastattelussa Rami Alanko
Blues Fan Club pääsi haastatte-

lemaan liigajoukkueen kapteenia
Rami Alankoa joulukiireiden kes-
kellä. Tiistaina 21.12. Rami ehti
jääharjoituksien ja Jorvin sairaa-
laan suuntautuneen
hyväntekeväisyystempauksen vä-
lissä vastaamaan Fan Clubin muu-
tamaan kysymykseen.

Polven kunto

Juttutuokiomme alussa Rami
käärii polven ympäriltä tukisidettä
pois, ja keskustelu kohdistuukin
viimeisiä pelejä haitanneen polven
kuntoon. Rami kertoo polven ole-
van luultavasti kunnossa. Hiukan
alkuun miestä pelotti, kyse on kui-
tenkin samasta polvesta joka hait-
tasi viime kevätkauden pelejä.
Joulutauko tuleekin Alangon mu-
kaan hyvään saumaan.

Raskas alkukausi Es-
poossa

Alkukauden mietteitä kysyessä
Rami totesi että raskaan viime kau-
den jälkeen keväällä Bluesin peli oli
kohdallaan. Kesällä joukkue teki
rajusti töitä tulevan kauden eteen
ja aina liigapelien alkuun kaikki
näytti hyvältä. Luottamusta tule-
vaan lisäsi Alangon mukaan myös-

kin se, että joukkue pysyi edellises-
tä kaudesta kohtuullisen hyvin ka-
sassa. Ensimmäisissä liigapeleissä
tulleet epäonnistumiset saivat ai-
kaan ketjureaktion, jossa
tuskaisuus aiheutti pientä puris-
tusta ja huonojen otteiden jatku-
essa itseluottamus kärsi. Hyvä
loppusyksy oli kuitenkin Bluesille
erittäin tärkeä, mutta nyt päällim-
mäisenä siintää mielessä tammi-
kuu. Kovassa ottelutahdissa on
nykypisteytyksellä helppo ottaa
eroja kiinni, jos voittoja karttuu.

Valmentajanvaihdoksesta ja
siihen liittyneestä
mediakuohunnasta Rami toteaa
suoraan: “totta kai sillä oli vaiku-
tusta”. Vähän aikaa Bluesissa oli ti-
lanne sekaisin valmentajien kans-
sa, kaikki oli “suurta sirkusta”. Sa-
maan hengenvetoon mies kuiten-
kin toteaa, että median kiinnostus
kuuluu asiaan eikä siitä auta kum-
memmin valittaa. Virran ja Rauta-
kallion valmennuksellisista eroja
Alanko ei ole suuremmin huoman-
nut, harjoituksissa on pieniä eroja
mutta molemmat uskovat jota-
kuinkin samanlaiseen pelitapaan.
Virran aikana ehkä hyökkäyspään
tekemisiä hiukan mietittiin liikaa,
jolloin rentous ja spontaanius kär-
si.

Bluesin tilanne nyt ja
tulevaisuudessa

Espoolaisen kiekkoilun
ikuisuuskysymykseen, miten hy-
vistä puitteista saataisiin
jalostettua huipputason kiekko-
joukkue, Alanko mainitsee omien
nuorten kehittämisen tärkeyden.
Näin esimerkiksi Oulussa on tehty
ja se on tuottanut tulosta. Alanko
on myös huomannut, että nykyään
Bluesissa ei enää hamstrata kal-
leimpia pelaajia vaan rakennetaan
menestyvää joukkuetta
kärsivällisemmin. NHL:n jatkuva
työsulku luo varmasti tarjontaa
keväällä SM-liigan pelaaja-
markkinoille. Alanko näkisi Blue-
sissa mieluiten kiekollisen
sentterin koska Ylösen pelaami-

sesta koko kaudella ei ole varmuut-
ta ja Kolanoksen tilannekin on epä-
selvä. Tärkein ominaisuus olisi
kuitenkin sitoutuminen joukkuee-
seen ja reipas työnteko, aina tätä
ei Alangon mielestä
Kolanoksestakaan näkynyt.

Oma ura kiekkoilijana

Alangon peliuran huippu-
hetkinä mies itse kertoo olleen
mestaruus Jokereissa kaudella
2001-02 ja maaottelut 2003 ke-
väällä ennen kotikisoja, “kovassa
seurassa”. Maajoukkuetta Alanko
ei pidä itselleen tavoitteena, tällä
hetkellä kaikki ajatukset on Es-
poossa ja joukkueen nostamisessa
kohti kärkeä. Rami aikoo jatkaa
pelaamista niin kauan kun moti-
vaatiota riittää. “Sopimus on aina
iso sitoutuminen”, kertoo Alanko
ja korostaa että jäähdyttely tai
pelailu eivät kuulu tyyliin. Parhai-
ta pakkipareja mietittäessä Rami
nostaa esiin Tom Koiviston HPK-
vuosiltaan ja muistaa myös kehua
nykyisiä parejaan Arto Laatikaista
ja Tero Määttää. Parhaista val-
mentajista Alanko muistaa notee-
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rata Waltteri Immosen ja Hannu
Virran, perusteina että molemmat
tekivät pakkien kanssa hyvää työ-
tä.

SM-liigan tulevaisuus

NHL:n työsulkumiesten vähyy-
teen SM-liigassa Alanko toteaa,
että nykyään seurat ajattelevat ta-
louttaan paljon enemmän kuin en-
nen. Osakeyhtiöiden kun pitäisi
tuottaa voittoa. Lisäksi John
Maddenin tapaus osoittaa, että ter-
ve varovaisuus on ollut ihan pe-
rusteltua. Kotimaisia huippuja toki
olisi saanut olla SM-liigassa enem-
män. Alanko kuitenkin ymmärtää
myös pelaajia, jotka ovat menneet
muihin maihin pelaamaan.

Sarjajärjestelmä ei saa Alangon
suosiota, jos mies itse saisi päät-
tää niin pelattaisiin nelinkertainen
sarja ja playoffit paras seitsemästä
-menetelmällä. Alanko kuitenkin
luulee, että välisarjojen
tahkoaminen on seuroille taloudel-
lisesti positiivinen juttu.
Ammattilaistuomareihin ei
Alangon mielestä taida olla resurs-
seja. Tuomarit saavat muutenkin
synninpäästön, Ramin mielestä
suurin vastuu pelin kehittämises-
tä on valmentajilla, jotka
ohjeistavat pelaajiaan pelaamaan
tietyn systeemin mukaan. SM-lii-
gan suurin vitsaus, kiekottoman
pelaajan estäminen, saataisiin pois
nimenomaan jos valmentajat kan-
taisivat asiasta vastuun. Alanko
mainitsee nimeltä Hannu Virran,
joka painotti useasti ettei kiekoton
puolustaja saa mennä
blokkaamaan karvaajaa, vaan mie-
luummin tarjoaa kiekolliselle
puolustajalle syöttöpaikkaa.

Terveiset faneille

Loppuun Rami Alanko haluaa
vielä lähettää faneille terveiset: “Ei
muuta kuin lisää rumpuja ja mete-
liä halliin. Noustaan Bluesin kans-
sa niin kuin on ennenkin noustu!”

Blues Fan Club kiittää Alankoa
ja joukkueenjohtaja Kimmo Kiurua
haastattelun mahdollistamisesta.

- Ilkka Penttilä

Turun
fanimatkalaiset

muistivat Aasian
katastrofin uhreja

Bluesin jäätyä ilman maalia Tu-
run fanimatkapelissä avausmaali-
veikkauksen potti jäi jakamatta,
joten BFC lahjoittaa kyseisen sum-
man 180 euroa Aasian maanjäris-

tyksen uhreille.Lisäksi fanit saivat
bussissa kasvattaa pottia ja
l a h j o i t e t t a v a k s i
kokonaissummaksi kertyi 260 •.

Fani-ilta 5.3.
Lauantaina 5.3. pelattavan Blues - TPS -ottelun

jälkeen pidetään jälleen fani-ilta. Tilaisuudessa vie-
railee Bluesin pelaajia.

Fani-ilta on tarkoitettu Fan Clubin jäsenille, joten
jäsenkortti mukaan.

Kokoontuminen Fanipisteelle ottelun päätyttyä.
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BFC:n salibandyjoukkueen
kuulumisia

BFC:n kevättalvi:
Eteenpäin on menty

Maineikkaan ja perinteikkään
BFC:n kevättalvi on ollut onnistu-
nut. Kehitystä tapahtuu koko ajan,
ja onkin helppo todeta että BFC on
vienyt suomalaista
salibandykulttuuria eteenpäin.
Joukkue on jatkanut edelleen
Soukan ladossa treenaamista. Pie-
nessä kaukalossa on nähty kovia
vääntöjä - harjoitusringissä pyö-
rii aktiivisesti tusinan verran pe-
laajia. Vastoin espoolaisia tapoja,
joukkuuenjohtoa ei ole vaihdettu,
vaan joukkueenjohtajana jatkaa
edelleen Antti Halko.

Suurin ilonaihe kevätkaudelle
lähdettäessä oli Antti Seppisen
kotiinpaluu. “Omat pojat kotiin” -
projekti käynnistyi loistavasti kun
Seppinen saapui maitojunalla ko-
tiin Japanin B-liigasta. BFC sai näin
takaisin päävalmentajansa,
varakapteeninsa ja ykköspakkinsa.
Myös ykkössentteri Olli Varhimo
pystyttiin ostamaan suurella ra-
halla takaisin Malesian Eliitti-
liigasta. Jobinpostiakin tuli kun
syyskaudella puolustuksessa pe-
lannut Laine palasi takaisin Hol-
lannin sarjoihin.

Syyskausi 2004 päättyi
huikeaan nelossijaan Hämeenlin-
nan turnauksessa. Kevätkaudelle
lähdettiin luottavaisin ja
optimistin mielin. BFC:n ensim-
mäinen turnaus pelataan helmi-
kuun lopulla, mutta BFC:n
farmijoukkue FC Ficca osallistui
keskiviikkona 16. helmikuuta
Laureamk:n järjestämään turna-
ukseen Myllypuron Arena
Centerissä.

BFC:stä farmiin lähetettiin
avainpelaajat Antti Seppinen, Mik-
ko Björklund, Jussi Sulin, Santtu
Sotka, Sasha Huttunen sekä Rami

Vanhanen. Vielä kesken turnauk-
sen päävalmentaja Antti Seppinen
soitti Simo Huotilaiselle
farmikomennuksen.Yllättävän ko-
vatasoisessa turnauksessa kym-
menen joukkuetta jaettiin kahteen
viiden joukkueen lohkoon, jossa
kaikki kohtasivat kaikki kertaal-
leen. Lohkovoittajat pääsisivät fi-
naaliin, lohkokakkoset pronssi-
otteluun. Muun joukkueen
verrytellessä, Seppinen kävi sel-
vittämässä finaalin ajankohdan.

Turnaus alkoi klo 10.30 kun
suurella rahalla rakennettu SBS
Nippeli Peli asettui FC Ficcaa vas-
taan. Ficca pysyi kyydissä muka-
na ensimmäisen puoliajan puolivä-
liin asti, mutta sen jälkeen Nippelit
menivät menojaan. Seppinen yrit-
ti vielä puoliajalla painottaa uskoa
omaan tekemiseen ja yritti saada
lisää rohkeutta kaksinkamppailu-
pelaamiseen. Siitäkin huolimatta
Nippeli Peli voitti 9-0. Taitotasossa
oli liian suuri ero.

Tämän jälkeen FC Ficca piti
taktiikkapalaverin, missä katseltiin
videolta tulevien vastustajien ot-
teita. Joukue pystyi luomaan toi-
mivan taktiikan ja edessä olikin
harvinainen kahden ottelun
voittoputki. Ficca jatkoi edelleen
kahdella ketjulla ottelussa FC Ficca
- Team Pojat Oy. Ottelussa oltiin
erittäin hyvällä jalalla liikkeellä ja
Ficca hallitsi kenttätapahtumia
selvästi. Ottelun kaksi ensimmäis-
tä maalia nähtiin erittäin erikoisel-
la tavalla. Vihreäpaitainen Ficca
joutui alivoimalle, mutta alivoima-
pelin aikana Ficca tuli ja iski kah-
desti: Molemmilla kerroilla maalil-
la huikeasti pelannut Santtu Sotka
avasi Jussi Sulinin läpiajoon. Sulin
ei erehtynyt, ja hetkessä tulos-
taululla oli 2-0 numerot. Ottelun
keskivaiheilla Ficcallekin sattui
musta hetki, ja Team Pojat Oy pää-
si tasoihin. Tästä ei kuitenkaan
lannistuttu vaan tehtiin suurta his-

toriaa kun Jussi Sulin ampui hattu-
tempun ja Ficcan 3-2 johtoon.
Loppulukemat 4-2 syntyivät kun
Sasha Huttunen ampui suoraan
syötöstä, läheltä ylös, päätös-
lukemat. Ficca pelasi tyylikkäästi
viimeiset minuutit pois ja turnauk-
sen avausvoitto oli otettu.

Edessä oli kahden tunnin tauko
ja hieman jobinpostia, kun yksi
Ficcan hyökkääjistä lähti yllättäen
kotiinsa odottamaan NHL:n
työsulun päättymistä. Päävalmen-
taja Antti Seppinen reagoi välittö-
mästi ja soitti BFC:n
luottosentterille Simo Huotilaisel-
le, kutsuen tämän
farmijoukkueeseen, finaalin lop-
puun asti voimassa olevalla sopi-
muksella. Tässä vaiheessa tehtiin
myös pieniä ketjumuutoksia, ja
Huotilainen pistettiin pakiksi.

Tauon jälkeen FC Ficca kaatoi
Järvenpää Gatorsin hienosti 6-2.
Tässä ottelussa pistettiin kaikki
historian kirjat uudelleen pai-
noon, nimittäin: BFC:n monivuo-
tinen ykköspakki ja johtohahmo
Antti Seppinen ampui kaukaa ko-
van ja korkean laukauksen, joka
kimposi Gatorsin maalivahdista
maaliin. Uran ensimmäinen maali
oli tosiasia. Tunne oli uskomaton
kun Seppinen lähti kädet pystyssä
juoksemaan kohti keskialuetta.
Salamavalot räiskyivät kun maali-
vahti Santtu Sotka ja hyökkääjä
Jussi Sulin hyppäsivät punaisena
huutavan Seppisen syliin. Pallo
otettiin talteen, värjättiin kultai-
seksi ja pistettiin BFC:n Hall Of
Famen vitriiniin.

Gators-ottelussa Ficcan
maalintekorintama oli laaja.
Ficcan vakituiset farmipelaajat oli-
vat mukana maalinteossa ja BFC:n
liigamehistön pelaajista maalin te-
kivät Seppisen lisäksi Rami Vanha-
nen ja Sasha Huttunen. Ottelu oli
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alusta loppuun hienoa Ficcan
näytöstä ja ottelun jälkeen oltiin
syystäkin tyytyväisiä: Finaalit lä-
hestyivät koko ajan.

Finaaleihin asti pisteet eivät
kuitenkaan aivan riittäneet - lopul-
linen sijoitus oli viides. Viimeises-
sä ottelussa Lolaa vastaan Ficcan
tunnetaso ei ollut toivotulla tasol-
la. Ensimmäisellä puoliajalla
vajaamiehinen ja ylimielinen Lola

takoi neljä maalia
hidastempoisessa ottelussa ja
Ficcan selkäranka sanoi naks naks.
Toisella puoliajalla selkäranka kui-
tenkin paikkaantui jollain tavalla ja
Ficca nousi mukaan taisteluun.
Ensin vaparista kavennus 1-4:een,
ja hetkä myöhemmin BFC:n kap-
teeni Mikko Björklund viimeisteli
maalin edestä toisen maalin. Onni
ei kuitenkaan ollut enää myötä,
vaan Ficca ampui viimeisillä mi-

nuuteilla kolme kertaa ylärimaan.

Turnaus oli kuitenkin Ficcalta
kokonaisuudessaan hyvä suoritus
ja Hall Of Fame sai taas lisää tava-
raa. Kaikki seitsemän farmiin lähe-
tettyä BFC-pelaajaa saivat välittö-
mästi turnauksen jälkeen kutsut
takaisin BFC:n liigajoukkueeseen.

Sasha Huttunen

Maailma on erilainen
maaliveikkaajan silmin

Blues Fan Clubin nettisivuilla
pyörivä maaliveikkaus on käytös-
sä toista kauttaan. Lupasimme jo
viimekaudella palkita jokaisen osa-
kilpailun voittajan. Viime kausi
kuitenkin oli ja meni, mutta palkin-
toja ei kuulunut... eikun, parempi
myöhään kuin ei milloinkaan... Eli
tässä viime kauden vaikkausten
voittajat osakilpailuittain (tasa-
pisteissä palkitaan kaikki samaan
pistemäärään yltäneet:

I neljännes: Olli Varhimo

II neljännes: Markku Villman ja

Heidi Liukkonen

III neljännes: Lauri Meriä

IV neljännes: Markku Villman

Välisarja: Markku Villman ja
Marko Leppinen

Play-Offs: Joel Lingman

Voittajat palkitaan Bluesin
fanituotteilla. Palkinnot on
noudettavissa Fanipisteeltä koti-
peleissä. Tällä kaudella aiomme
k u u s i n k e r t a i s t a a

palkitsemisnopeutemme, joten jo
selvillä olevat voittajat
osakilpailuittain ovat:

I neljännes: Lauri Meriä

II neljännes: Tuula Vauhkonen

III neljännes: Joel Lingman

Välisarja: Roope Niemelä

Palkintojen nouto kuten edellä.
Blues Fan Club onnittelee voitta-
jia!
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Pori 11.12.2004

Blues-fanit ovat jälleen
“keikkailleet” ympäri Suomea.

11. joulukuuta matkasimme
hulluudestaan ja Yöstä tunnet-
tuun Poriin. Lähtö oli Matin-
kylästä 11.45.

Jouduimme lähtemään mat-
kaan hieman katkerina, sillä vaik-
ka Blues oli edeltävänä aikana pe-
lannut nosteessa, oli Jyväskylän
hurrikaanipaidoilta tullut pataan
luvuin 6-3. Näin ollen Blues ei en-
nen pelin jälkeen odottavaa
maajoukkuetaukoa tulisi nouse-
maan pleijari-viivan yläpuolelle.
Tunnelmaa lähdettiin hakemaan
muun muassa lakanalla, jossa
komeili teksti: “Blues soi jazzia
paremmin.”

Emme kuitenkaan saaneet
lakanaa pelin ajaksi näkyville, sil-
lä kaiteeseen kiinnittäessä se peit-
ti mainokset, mistä Isomäen jär-
jestysmiehet eivät innostuneet.
Pidimme kuitenkin
alkulämmittelyissä siitä huolta,
että viesti meni perille.

Peli alkoikin hyvin, sillä jo hiu-
kan yli kolmen minuutin pelin jäl-
keen Kris Kolanos (köh!) iski
“Laddy” Kohnin syötöstä luke-
miksi 0-1, vaikka Rami Alanko is-
tui samaan aikaan jäähyä
estämisestä. Ässät kuitenkin
toipuvat pikkuhiljaa shokkialusta
ja saivat NHL-apunsa Jason Wil-
liamsin johdolla pelin tasoihin kun
toista erää oli kaksi minuuttia jäl-
jellä. Samalla Bluesin “Shrek” Wil-
sonin pinna paloi ja mies otti kym-
pin käytöksestä. Tasoitus ei sen-
tään lannistanut Bluesia ja Ässät
joutuivat jälleen tappioasemaan
vain 16 sekuntia ennen erän lop-
pua, kun Kolanos (köh, köh!) iski
toistamiseen. Kolmannessa eräs-
sä Blues sinetöi voiton “Daddy”
Macleanin ylivoimaosumalla.
Voiton jälkeen ässäfanit olivat
(onneksi) rauhallisia ja huoltaja
Juha Pikkasenkin auton renkaat

säilyivät tällä kertaa ehjinä.

Turku 28.12.2004

30. joulukuuta oli vuorossa
matka Suomen Turkuun, sinne kun
oli silloin juuri istutettu joku Koi-
vu.

Lähdimme matkaan Matin-
kylästä klo 15.00. Ilmassa leijui
näpäyttämisen tunne, sillä luonnol-
lisesti Koivun tulon jälkeen media
hehkutti turkulaisjoukkuetta, eikä
TPS:n leijailu olisi mahdottomuus.

Itse pelissä Saku sai ansaitut
juhlallisuusesittelyt, mutta TPS-
fanien esitys jäi aika vaisuksi, vaik-
kakin katsomossa heilui Return Of
The K11ng (Sakun pelinumero: 11)
-lakana. Montrealissa Saku oli saa-
nut vartin aplodit seisovalta ylei-
söltä parannuttuaan syövästä ja pa-
latessaan taas Molson Centerin jääl-
le, tällä kertaa toki raikuvat aplo-
dit, mutta viimeistään pelin aikana
palattiin normaalitunnelmaan.
Toki tämä saattoi johtua myös pe-
listä, jossa pelattiin 0-0-tulosta
koko ensimmäinen erä. Ainoa tilan-
ne oli Donald Macleanin veto

ylärimaan, joka piti tietysti tarkas-
taa videolta, eli näin nostaa turhaa
toiveitamme…

Toisessa erässä maali nähtiin,
harmiksemme kuitenkin väärään
maaliin, kun Antti Aalto maalasi
ylänurkkaan Koivun syötöstä ajas-
sa 24.05.

Tepsi puolusti tiukasti, eikä
Blues ollut viimeisiä minuutteja
pelatessa vieläkään tehnyt maalia,
joten ratkaisua oli yritettävä ilman
maalivahtia.

Turkulaiset olivat kuitenkin he-
reillä, ja kukas muu kuin Koivu vei
kiekon tyhjiin ajassa 59.22 ja peli
oli siinä. Bussissa peliä miettiessä
oli kyllä ikävä Kolanosia, Bluesin
pelistä puuttui nyt se juonikkuus,
kun ei ollut Ribeiroa vielä hankit-
tu.

L a p p e e n r a n t a
8.1.2005

Seuraava matka kohdistui lä-
hemmäksi itärajaa, kun bussin
nokka käännettiin kohti Sputnikia

Fanimatkoilla tapahtuu
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Fanikausikortit ensi
kaudelle

Ensi kauden fanikausikortit
NYT myynnissä fanipisteellä koti-
pelien aikana. (Siis erätauoilla ja
ennen ottelua)

Fanikatsomo sijaitsee vanhal-
la tutulla paikallaan Areenan
pääsisäänkäynnin puoleisessa
päädyssä. (Katsomoiden 101 ja
102 sisääntuloaukkojen välissä)
Kausikortin hinta on kuluvalta
kaudelta tuttu 300 euroa.
Fanikausikortin ostaminen edel-
lyttää Fan Clubin jäsenyyttä.

ja humppakaupunki
Lappeenrantaa.

Edessä piti olla varmat pisteet,
mutta Blues saikin huomata, ettei
otteluihin saa lähteä valmiiksi
voittaneena.

Peli alkoi niin kuin pitikin: Blues
pyöritti ja ajassa 16.19 Daddy Mac-
lean vei Bluesin 0-1-johtoon. Vain
parisen minuuttia myöhemmin
“Jamo” päästi jälleen taakseen sa-
man miehen laukauksen ja peli oli
jo 0-2.

Toiseen erään lähdettiin luotta-
vaisina, Bluespelaajat liiankin luot-
tavaisina, sillä Saipan avausmaali
nähtiin ajassa 33.51 ja kenenkäs
muun kuin Mr. Espoon, Timo Hir-
vosen toimesta. Täytyy myöntää,
että niin esimerkillinen pelaaja on
kyseessä, että itsekin taputin
maalille vaikka se väärälle joukku-
eelle tulikin. Kolmannessa erässä
SaiPa päätti palauttaa kieltämättä
leijailevan Bluesin maanpinnalle.
Ennen kuin erää oli pelattu
neljääkään minuuttia, iski Saipa
pelin 2-2:een. Saipa oli nyt virees-
sä ja vain hiukan yli minuutti tasoi-
tuksen jälkeen 3-2 oli tosiasia. Pe-
lin lähestyessä loppuaan Blues haki
yhä raivokkaammin ja kovemmin
tasoitusta. Tuomari tuli kuitenkin
asiassa vastaan, kun hänen mieles-
tään Bluesin peli meni jo liian ko-
vaksi. Lopulta peli kaatuikin otte-
lun toiseksi viimeisellä minuutilla
tulleisiin Daddy Macleanin ja Olli
“Spokki” Ahosen kaksiminuuttisiin.
Molemmat vielä raivostuivat
jäähyistään niin, että ottivat
käytöskympit päälle. Kun hetkeä
myöhemmin “Hire” Hirvonen vei
pelin jo 4-2:een, luovutti Blues ai-
van täysin. Näin saipa pääsi vielä
tekemään 5-2- loppuluvut. Häviön
syy oli selkeä: Blues oli johtonsa
jälkeen sortunut löysäilyyn mikä
lähes aina kostautuu. Näin jälkikä-
teen tappio harmittaa edelleen, sil-
lä pisteitä tarvitaan edelleen kipeäs-
ti.

Rauma 5.2.2004

Viimeisimmällä matkallamme
vierailimme jälleen länsirannikol-
la, tällä kertaa pitsikaupungissa

Raumalla. Iloksemme Lukon
NHL-vahti Dwayne Roloson oli il-
meisesti kyllästynyt Rauman
eloon ja pakannut laukkunsa. Toki
kauden ensimmäisellä Rauman
matkalla voitto vietiin Ketuilta,
vaikka Roloson maalissa olikin,
mutta aina parempi, kun
vastustajilla ei ole NHL:n All Star-
ottelun miestä riveissään. ;)

Tällä kertaa rauhoitettua Rau-
man Kettua ei tullut mukaan, jo-
ten himo saada lisää ketunnahkoja
oli luonnollisesti suurempi. Asiaa
vielä auttoi se, että Playoffs-kar-
sinnan viiva pitäisi ennen kevättä
saada kiinni...

Bluesin jaloissa näytti paina-
van vielä torstain JYP-peli, sillä
pojilla oli jalat kankeina ja Lukko
pääsi johtoon jo parin minuutin
pelin jälkeen.

Maalin jälkeen alkoijarruttelu,
joka kesti aina toiseen erään asti.
Toisessa erässä Blues sai jalkojaan
liikkeelle, mutta maalinteon aloitti
kuitenkin Lukko; ajassa 26.00
peli oli jo 2-0.

Blues sai vielä kavennettua pe-
lin 2-1:een Late Tukosen toimes-
ta, mutta siihen se jäi, vaikka kol-

(Jäsenmaksu tällä kaudella on 15
euroa. Ensi kauden jäsenmaksun
päättää yhdistyksen vuosikokous,
mutta hinta tuskin muuttuu)

HUOM! Kausikortin hinta voi-
massa toistaiseksi, joten toimi no-
peasti. Etuosto-oikeus vanhaan
paikkaan voimassa 1.4. saakka.

Lisätietoja Fanipisteeltä, nume-
rosta 040 573 2553 tai
sähköpostilla osoitteesta
fanclub@bluesfanclub.net.

mannessa erässä Blues yritti rai-
voisasti tasoitusta ja koko erä pe-
lattiin käytännössä Lukon päädys-
sä.

Pelin jälkeen eräs Raumalainen
myönsikin, että “huonompi voit-
ti”, mutta se ei auttanut. Ainoa loh-
tu kantautui Turusta, jossa Tappa-
ra hävisi Tepsille, eikä päässyt
enempää karkuun.

Lehden tultua jakeluun on myös
Hämeen fanimatka takana. Juttua
kirjoitettaessa se on kuitenkin vas-
ta edessäpäin, joten toivotaan, että
tätä lukiessanne olemme lähempä-
nä playoffseja kuin nyt!

Joel Lingman
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Fan Clubin haastattelussa
Jouko Lintunen

Blues Fan Club sai tilaisuuden
haastatella Blues Hockey Oy:n ja
Tapiolan Monitoimiareena Oy:n
uutta toimitusjohtajaa, Jouko
Lintusta. Haastattelussa Lintunen
kertoo omista taustoistaan ja es-
poolaisen kiekkoilun tulevaisuu-
den visioista.

Mikä hän on miehi-
ään?

47-vuotias Jouko Lintunen on
diplomi-insinööri Tampereen tek-
nillisestä korkeakoulusta, mutta
“päivääkään DI:n töitä ei ole taka-
na”, niin kuin hän itse sanoo. Vii-
meiset 18-19 vuotta Lintusella on
mennyt tietoliikennebisneksessä,
ja hänellä on rautainen kokemus
myynti- ja markkinointitehtävistä.
Ennen tuloaan Bluesiin Lintunen
vastasi kännykkäoperaattori
Vodafonen Pohjoismaiden hank-
keista. “Blues ja LänsiAuto-Areena
ovat kuitenkin yllättävän saman-
laiset haasteet kuin mitä aiemmas-
sa työelämässäni on tullut vas-
taan: lopulta kyse on tässäkin pal-
velu- ja viihdebisneksestä ja sen
markkinoimisesta kuluttajille.”

Lintunen arvelee juuri hänen
myynti-, markkinointi- ja
johtamiskokemuksen painaneen
vaakalaudalla, kun hänelle entuu-
destaan bisnesmaailmasta tuttu
Jukka Sonninen (Bluesin hallituk-
sen puheenjohtaja) otti yhteyttä ja
tarjosi mahdollisuutta joukkueen
ja hallin toimitusjohtajaksi. “Kyllä
siinä hetki meni miettiessä”, muis-
telee Lintunen, “mutta Espoossa
houkutteli hyvät edellytykset ja
potentiaali.” Lintunen jaksaakin
painottaa sitä, miten Espoossa on
luotu loistavat puitteet LänsiAuto-
Areenan myötä sekä
huippukiekolle että monipuolisille
tapahtumille. Lisäksi juniorityö on
hyvällä mallilla, naiskiekko Suo-
men parasta ja Blues on vakiinnut-
tanut miehissä paikkansa huippu-

seurana, vaikkakin ne suuret saa-
vutukset vielä puuttuvatkin.

Jouko Lintusen omat siteet es-
poolaiseen jääkiekkoiluun alkavat
junnuvuosilta Matinkylän Mahdin
riveistä. Myöhemmin miehen tie
kävi Jokereiden A-junioreiden
kautta Tapparaan, jossa Lintunen
sai nauttia Suomen mestaruudes-
ta vuonna 1979, joskin suurim-
maksi osaksi sivustakatsojan roo-
lista. Nykyään Lintusen perheellä
on tiiviit siteet espoolaiseen
kiekkoiluun: perheen kolme poikaa
pelaavat kasvattajaseurojen ri-
veissä.

Menestyksen reseptit

Lintunen on ilahduttavan suo-
rapuheinen kertoessaan, mitä
Bluesin organisaatiossa halutaan
korostaa selkeää ja pitkäkestoista
menestystä haettaessa: “Johdon,
valmennuksen ja pelaajarungon
vakauttaminen on tärkein askel
kohti pidempiaikaista menestystä,
mihin koko organisaatio tähtää.
Pelkkä kertakäynti neljän parhaan
joukossa ei riitä.” Tähän Lintusen
mukaan organisaatiossa
tapahtuneilla muutoksilla
tähdätäänkin: vakauteen ja sitä
kautta menestykseen.

Lehtien sivuilla Raimo Summasen ni-
mittäminen Bluesin valmennuspäälliköksi
aiheutti ihmetystä. Lintusen mielestä
Summanen on tähän rooliin erinomainen
valinta: huippukiekon asiantuntija, jonka
tarkoituksena on kehittää valmennus-
työskentelyä koko organisaatiossa juniorit-
yöstä lähtien. Liigajoukkueen
valmentamiseen Summasella ei ole sanan
sijaa: sen sijaan tulevan päävalmentajan
valinnassa “Ramilla” on keskeinen rooli.
Blues-perheen työnjakoa Lintunen kuvai-
lee seuraavasti: “Sonninen on hallituksen
puheenjohtajan roolissa nimenomaan
omistajan etujen valvoja, niin kuin osake-
yhtiössä yleensäkin. Salonoja on omista-
jan roolissa, eli arkipäiväisestä toiminnas-

ta ulkopuolinen. Holtarin rooli on pelaaji-
en kartoittaminen.” Lintunen kertoo vie-
lä, että Holtarin ensisijaisena tavoitteena
on “osumatarkkuuden parantaminen
pelaajahankinnoissa”, tässä “Hole” on
Lintusen mukaan maan parhaita miehiä.

Ensi kauden joukkueesta puhuttaessa
Lintunen korostaa, että työ on vasta alku-
taipaleella. Joukkueesta suurimmalla osal-
la loppuu sopimukset tähän kauteen, ja
uudella miehityksellä onkin edessä kiirei-
set kuukaudet valmistellessaan jo seuraa-
vaa liigakautta. Työt on kuitenkin jo aloi-
tettu. “Tärkeintä on ensin saada valmen-
nus selville, sitten vasta lähdetään raken-
tamaan joukkuetta todenteolla.”

Bluesista ja siihen liittyvistä tulevaisuu-
den visioista puhuttaessa unohtuu helpos-
ti, että Lintunen on palkattu myös paran-
tamaan Areenan kannattavuutta. Suurim-
mat muutokset Lintunen kiteyttää näin:
“Areena tulee ajatella omana
kokonaisuutenaan ja omana
satsauksenaan. Blues on vain yksi Aree-
nan asiakas, vaikkakin merkittävin sellai-
nen.”

Blues ja Fan Club

Lopuksi kysyttäessä Blues Fan Clubista
Lintunen toteaa suoraan, että hänen tie-
tonsa fanitoiminnasta rajoittuvat oikeas-
taan siihen, mitä hän otteluissa on
päätykatsomoa nähnyt. “Lisää elämää
matseihin tarvitaan kyllä, ja tässä suhtees-
sa palloa on heitettävä myös Fan Clubin
suuntaan.” Terveiset Blues-kannattajille
kuuluvat näin: “Toivon, että yhteistyötä
kehitetään yhdessä ja fanien roolia saa-
daan suuremmaksi, ovathan he kuiten-
kin tärkeimpiä kanta-asiakkaitamme. Osa
koko organisaation tavoitteista on sidok-
sissa myös siihen, että saadaan
fanikulttuuri kukoistamaan!”.

Blues Fan Club kiittää Lintusta
haastattelusta.

Ilkka Penttilä
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BFC:n perinteinen
pöytälätkäturnaus

Kiekko hukassa

Tulokset:
Lohko A
1 . Eero 10 pistettä
2 . S a m u l i 7 pistettä
3 . J a r i 5 pistettä
4 . Heidi 5 pistettä
5 . T e e m u 3 pistettä
6 . Jonne 0 pistettä

Lohko B
1 . Mikko 10 pistettä
2 . A k i 8 pistettä
3 . J a n n e 6 pistettä
4 . S a m i 4 pistettä
5 . Joel 2 pistettä
6 . P i a 0 pistettä

P u o l i v ä l i e r ä t

Samuli – Janne 6 – 5
Aki – Jari 5 – 3

V ä l i e r ä t

Mikko – Samuli 3 – 5
Eero – Aki 2 – 3

Pronssi

Eero – Mikko 5 – 6 ja

F i n a a l i

Aki – Samuli 5 – 3

Jo perinteeksi (viidennet
peräkkäiset) muodostuneet fan
clubin pöytälätkäkisat pidettiin
13.2. Ison omenan Sports
Academyssä. Osallistujia oli tänä
vuonna 12 joihin lukeutui myös
muutama ensikertalainen.

Aluksi arvottiin lohkot. Pelat-
tiin kahdessa lohkossa ja jokainen
lohkon sisällä pelasi jokaista vas-
taan. Voitosta tuli 2 pistettä ja tasa-
pelistä piste tie molemmille. Kum-
mastakin lohkosta 3 ensimmäistä
meni pudotuspeleihin. Lohkojen
toiset ja kolmannet ottivat ensin
mittaa toisistaan ja näistä voitta-
jat etenivät sitten välieriin lohko-
jen voittajia vastaan. Finaaliin sel-

visivät puolustava mestari Samuli
Nokka ja hänen veljensä Aki.
Pronssista pelasivat Eero
Hurmerinta ja Mikko Björklund.
Pronssiottelusta tulikin tiukka
vääntö jossa jouduttiin jatkoajalle.
Jatkoajalla Eero joutui taipumaan
Mikolle, joka siis pelasi itsensä
pronssille. Finaalissa kiekko lenteli
ja vauhtia riitti. Mestaruuden vei
tänä vuonna Aki voittaen Samulin
5 – 3.

Komean kiertopalkintopokaa-
lin lisäksi voittaja sai Ribiksen
lahjakortin. Hopeasta palkintona
oli hieno Blues muki sekä Blues su-
kat ja pronssista palkintona tuli
Blues muki, tosin posliininen.

Tiukkoja tilanteita

Blues Fan Club kiittää kaikkia
pelaajia, katsojia sekä tietenkin
Sports Academyä tilojen järjestä-
misestä. Ensi vuonna taas kaikki
mukaan kisailemaan!
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Jos ottelu jää kauden viimei-
seksi peliksi, niin kaikki jou-

kolla Omenan Sports
Academyyn “kesäloma” -juh-

liin. Sportti on auki 02:00
asti kunhan asiakkaita riittää.


