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PÄÄKIRJOITUS
Kesä keikkuen tulevi

Lätkäkauden jäljiltä on pistet-
ty jo pillit pussiin ja pussitkin pii-
loon. Latviassa tosin selvitellään
vielä jääkiekon maailman mesta-
ria. Latvian tapahtumiin on pak-
ko kommentoida sen verran, että
miksi ihmeessä kaiken maailman
maalaismarkkinoilla siat saa kyl-
lä urheilla, mutta heti nousee kau-
hea haloo jos urheilijat sikailee –
tai urheiluhullut. Eipä siitä muu-
ta.

Blues kausi päättyi pitkästä
aikaa keväällä risteilyyn. Hyvä
niin. Olisi kuitenkin väärin sanoa,
että oli se odotuksen väärti, sillä
parin vuoden paussi saa, ja pitää-
kin, ottaa päähän. Menneet ovat

menneitä: hyvät, pahat ja rumat.
Takana ovat monet kaudet, keväät
ja risteilyt – edessä vielä enem-
män.

Espoossa tultiin erään aika-
kauden päätökseen, kun Timo Hir-
vonen siirtyi pelaajasta A-juniorei-
den 2. valmentajaksi. Jos Hire
vaatii muilta yhtä paljon kuin it-
seltään, on nuorilla miehillä edes-
sään työntäyteinen syksy ja talvi.
Toisaalta luottamus siihen, että
työllä saadaan aikaan tuloksia on
kova, ja niinpä toiveissa on, että jo
ehkä lähitulevaisuudessa, ainakin
A:ssa poimitaan marjoja, marjoja
vain.

Sitten se tämän lehden tär-
kein asia. Se, jonka pitäisi ehdotto-

masti kouraista sydän alasta kaik-
kia BFC:n jäseniä: Blues Fan Club
ry:n vuosikokous järjestetään
maanantaina 19.6. Matinkylän
jäähallilla kello 18:00. Ja tähän
otan saman linjan kuin kansalli-
siin vaaleihin: Jos et pyri vaikut-
tamaan, on turha valittaa. Tule
siis paikalle! Jos et muuta, niin ai-
nakin lunastat itsellesi vuodeksi
eteenpäin oikeuden arvostella Fan
Clubin toimintaa :).

Maaria Alstela

ps. Seuraa nettiä
www.bluesfanclub.net kesällä!
Elokuun tienoilla on taas Turnaus-
matka tiedossa.
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BLUES FAN CLUBIN TOIMINTA-
KERTOMUS KAUDELTA 2005-06

Yleistä

Fan Clubin jäsenmäärä oli kauden lo-
pussa 501 henkeä, jäsenten ikäjakauma
oli yhdestä päivästä 70-vuoteen.

Jäsenmaksu oli 15 € / kausi. Samassa ta-
loudessa asuvilta seuraavilta jäseniltä
10 € ja alle kouluikäisiltä samassa talo-
udessa asuvilta 5 €.  Jäsenmaksuun si-
sältyi 3 kpl Fan News-lehteä. Lisäksi
jäsenkortilla sai seuraavat alennukset:
5 € fanimatkoista, 10 % alennus
fanituoteostoista hallilla, kausikortti
fanikatsomoon hintaan 130 €, 15 %
alennus Grilli Ribiksen ruuasta, Kello-
liike Pulkkiselta 10-20 %  alennus tuot-
teita ostaessa  sekä erilaisia alennuksia
Iso-Omenan Sports Academysta.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallitus valitaan kesäkuussa
järjestettävässä vuosikokouksessa.

Hallitus kokoontui 12 kertaa kauden ai-
kana.

Kokouksista ei ole maksettu palkkiota
eikä muitakaan kulukorvauksia ole
kauden aikana suoritettu.

Kauden 2005-2006 hallituksen kokoon-
pano ja vastuualueet:

- Heidi Liukkonen, puheenjohtaja

- Eeva Niemeläinen, rahastonhoitaja,
jäsenasiat

- Antti Halko, varapuheenjohtaja, har-
rastustoiminta

- Maaria Alstela, tiedotus, tapahtumat

- Teemu Krzywacki, markkinointi, Fan
Newsin päätoimittaja

- Tuomas Ottela, katsomotoiminta

- Pekka Nikkari, sihteeri

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi-
vat Pirjo Puikkonen ja varatilin-
tarkastajana Sari Kolehmainen.

Yhteistyö seuran kanssa

Seuran ja Fan Clubin välisenä yhteys-
henkilönä toimi Anu Asp. Seuralta saa-
tiin tukea ja tiloja Fan Clubin käyttöön,
Fan Club pyrki myös mahdollisuuksi-
ensa mukaan auttamaan seuraa hoita-
malla joitakin tehtäviä.

Kauden aikana seuralta saatu
tuki:

270 €:n alennus kausikortista fanikat-
somoon

10 % alennus fanituotteista

Seura maksoi 4 fanimatkabussia runko-
sarjassa ja 2 play off -peleissä

Fan Clubin käytössä oli tila sisääntulo-
aulassa, jossa toimi fanipiste.

Lisäksi hallin tiloja saatiin käyttää
veloituksetta erilaisten kokousten ja ti-
laisuuksien järjestämiseen (1 kerta),

joihin saatiin vierailijoiksi joukkueen
edustajia (1 kerta).

Kauden aikana Fan Club hoiti seuraa-
via tehtäviä:

Käsiohjelmia jaettiin kotiotteluiden
yhteydessä.

Hoidettiin valot otteluissa joukkueen
tullessa jäälle.

Muut yhteistyö-
kumppanit

Lindholm Lines, HBL ja
Westendin Linja:

Hoitivat  tasokkailla linja-autoillaan
kauden aikana fanimatkakuljetuksia.

Grilli Ribis

Grilli Ribis myönsi Fan Clubin jäsen-
kortilla 15 % alennuksen ruuasta.

Lisäksi saimme ostaa heiltä lahja-
kortteja, joita jaettiin palkintoina.

Kelloliike Pulkkinen

Kelloliike Pulkkinen myönsi Fan
Clubin jäsenkortilla erilaisia
alennuksia kauden aikana.

Sports Academy

Sports Academy myönsi erilaisia alen-
nuksia Fan Clubin jäsenkortilla.

Saimme järjestää Fan Clubin
pöytälätkä-turnauksen heidän
tiloissaan.

Lisäksi Sports Academyltä saatiin tu-
kea 4 fanimatkaan.

Fan Newsissä oli mainoksia Sports
Academystä ja fanimatka-bussit ajoi-
vat Sportin kautta.

Fanimatkat

Matka harjoitusturnaukseen järjestet-
tiin elokuussa Tampereelle.

Matkalle osallistui noin 20 henkilöä.

Kauden aikana järjestettiin 13
fanimatkaa runkosarjassa: 17.9.05 Jy-
väskylä, 25.9.05 Helsinki (Jokerit),
8.10.05 Rauma, 22.10.05 Lahti,
26.11.05 Pori, 3.12.05 Lahti, 5.1.06 Tam-
pere (Tappara), 14.1.06 Rauma, 1.2.06
Helsinki (Jokerit), 7.2.06 Hämeenlin-
na, 2.3.06 Kuopio, 11.3.06 Tampere (Il-
ves) ja 15.3.06 Lahti

Play Offsseissa järjestettiin 2 matkaa:
19.3.06 Jyväskylä ja 27.3.06 Oulu

Matkoilla oli osallistujia 819.

Matkan hinta sisälsi lipun ja kuljetuk-
sen.

Melkein kaikissa vieraspeleissä oli pai-
kalla faneja.

Silloin kun ei ollut järjestettyä
yhteiskuljetusta, käytettiin kimppa-
kyytiä omilla autoilla sekä myös julki-
sia liikennevälineitä.

Lisäksi järjestettiin lippuja
paikallisotteluihin.

Järjestetyt tapahtumat

Kauden alussa järjestettiin jäsenille
minigolf-kisat.

Pöytälätkäturnaus järjestettiin helmi-
kuussa. Osallistujia oli toistakymmen-
tä, kiertopalkinnon voitti Lari Teerisalo.
Tapahtuma on tarkoitus järjestää myös
ensi vuonna.

LänsiAuto Areenalla järjestettiin yksi
fani-ilta, jossa oli osallistujia noin 50.

Harrastustoiminta

Fan Clubilla oli salibandyvuoro sun-
nuntai-päivisin Kauklahden THT-
centerissä. BFC osallistui jäsenistään
muodostetulla joukkueella SM-Liiga Fan
Clubit ry:n mestaruusturnaukseen, jon-
ka Blues Fan Club itse järjesti. Lisäksi
joukkue osallistui Arena Centerin kesä-
ja play-liigoihin, sekä yhteen
viikonlopputurnaukseen.

Lisäksi järjestettiin muuta vapaamuo-
toista toimintaa esim. minigolfia kesäl-
lä .

Fan News -lehti

Blues Fan Clubin jäsenlehti Fan News il-
mestyi kauden aikana kolme (3) kertaa.
Syyskuussa (-05), Tammikuussa (-06) ja
Toukokuussa (-06).

Lehti jaettiin kaikille varsinaisille jäse-
nille ja muutama kappale luovutettiin
myös joukkueelle ja yhteistyö-
kumppaneille.

Lehden jutut käsittelivät Bluesin jouk-
kuetta ja fanitoimintaa, lehdessä jul-
kaistiin myös yhteistyökumppaneiden
mainoksia ja sitä käytettiin Fan Clubin
tapahtumien informointikanavana.

Nettisivut

Ensisijainen informaatiokanava, jonne
tarkoitus mahdollisimman reaaliaikai-
sena laittaa tietoa otteluista, tapahtu-
mista ja muista joukkuetta tai fan clubia
koskevista asioista.

Tiedotus

Fan Club paransi tiedotustaan ottamal-
la käyttöön jäsenille lähetettävät massa-
tekstiviestit.

Lisäksi tiedottamiseen käytettiin sähkö-
postia, tiedotteita, Fan News - lehteä ja
otteluissa Länsi-Auto Areenan screeniä.
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BLUES FAN CLUBIN KAUSIKATSAUS

2005-2006
Jälleen on yksi kiekkokausi ta-

kana, ja yksi vuosi Fan Clubin jä-
senenä.

Mennyt kausi tarjosi monia ilon-
aiheita niin kaukalossa kuin sen ulko-
puolella. Blues taisteli tiensä pudotus-
peleihin pudottamalla ns.
säälipleijareissa Jypin, mutta joutui
puolivälierissä taipumaan Oulun Kär-
pille.

Fan Clubin toiminta pyöri pitkäl-
ti samoja ratoja kuin menneinä vuo-
sina, ensimmäinen Fanimatka kirjat-
tiin 17.9. Jyväskylään ja heti oli tuliai-

sina makea vierasvoitto.

Tämänkin jälkeen matkoja
tehtiin runsain määrin ja tunnel-
ma vain parani matka matkalta.

BFC:n kauteen mahtuivat
myös esimerkiksi Pikkujoulut,
pöytälätkä kilpailut ja (vihdoin-
kin!) kauden päätösristeily Blues-
miehistön kanssa.

Kaiken kaikkiaan kausi oli
Fan Clubin osalta onnistunut ja tu-
levaisuus näyttääkin hyvältä.

Loppuun iso kiitos kaikille
faneille, jotka jälleen kerran seisoi-
vat joukkueensa takana
vaikeillakin hetkillä.

Ensi kaudella nostetaan sijoi-
tusta ja fanikatsomon ääntä!

Tuomas Ottela

Pyritään edelleen kehittä-
mään toimivaa yhteistyötä seuran
ja mahdollisten yhteistyö-
kumppanien kanssa.

Pyritään kasvattamaan jä-
senmäärää aktiivisen mainonnan
avulla.

Järjestetään harjoitus-
turnausmatka mahdollisuuksien
mukaan.

BLUES FAN CLUB RY - TOIMINTA-
SUUNNITELMA SEKÄ TULO- JA MENO-

ARVIO KAUDELLE 2006-07
Fanimatkoja vieraspeleihin

järjestetään viikonloppuisin, sekä
myös viikolla mikäli lähtijöitä on
riittävästi.

Matkoista pyritään tekemään
mahdollisimman edullisia.

Pyritään aktivoimaan fanien
yhteistä harrastustoimintaa myös
otteluiden ulkopuolella.

AIHE S I S Ä L T Ä Ä TULOT  € MENOT  €
J ä s e n m a k s u t  300 jäsentä 4 2 5 0 . 0 0
P a n k k i 1 5 0 . 0 0
Postitus 1 0 0 0 . 0 0
Tiedotus lehti + netti 2 0 0 0 . 0 0
Joulu + risteily 4 0 0 . 0 0
P a l k i n n o t muistamiset, palkinnot 3 0 0 . 0 0
H a r r a s t u k s e t 1 0 0 0 . 0 0
Muu toiminta puhelin, tarvikkeet 5 0 0 . 0 0

y h t e e n s ä 5250.00 5350.00
erotus - 100.00

Julkaistaan Fan News-lehteä.

Järjestetään yhteisiä tapah-
tumia fanien kesken sekä mahdol-
lisuuksien mukaan myös joukku-
een ja organisaation kanssa.

Pyritään järjestämään kau-
den avaustilaisuus sekä perintei-
set pikkujoulut ja päätösristeily.

Kehitetään edelleen
fanikatsomon toimintaa.

Tulo- ja menoarvioehdotus kaudelle 2006-07
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BFC SALIBANDY: UUSILLA

PAIDOILLA KOHTI KESÄÄ

Viime syksyllä saavutetusta SM-
hopeasta oli hyvä lähteä jatkamaan
kevätkauteen, joka oli kuin suoraa jat-
koa hyvälle syyskaudelle.Kymmenen
joukkueen Play-liigassa BFC sijoittui
casuaalisti viidenneksi, mikä oli hyvä
parannus viime kesän kesäliigassa
saavutettuun jumbosijaan. Eteenpäin-
menoa tapahtuu jokaisella osa-alueel-
la jatkuvasti, eikä vähiten talous-
puolella, jossa joukkueenjohtaja Ant-
ti Halko on hoitanut työtehtäviään kii-
tettävästi. Veropetossyytöksiltä sun
muilta ollaan vältytty, ja se luo hyvää
pohjaa tulevaisuuteen.

Huhtikuun lopussa, sopivasti
ennen vappua, järjestettiin kauan
odotetut kauden päättäjäiset. Sampon
pääkonttorilla Pohjois-Haagassa jär-
jestetyn tilaisuuden hoiti mahdollisek-
si BFC:n pitkäaikainen luotto-
puolustaja, rahoituspäällikkö Antti
Seppinen.

Alkupuolen virallisessa osuudes-
sa tähyiltiin menneisyyteen arvioimal-
la onnistuneita ja vähemmän onnis-
tuneita asioita, sekä luotiin katsaus
tulevaisuuteen tavoitteiden merkeis-
sä. Päättyneen kauden parhaimpia
asioita olivat pelaajien selkeä kehitty-
minen, vakiintunut kokoonpano,
harjoitteluolosuhteet, juniori-
akatemian tuottamat uudet lupaukset,
yhtenäisyys sekä selkeästi kasvanut
voittoprosentti, unohtamatta tieten-
kään pelaajavalmentaja Janne
Kumpuniemen pelikirjaa, jossa on ai-
nakin kolme sivua.

Tänä kesänä BFC osallistuu jäl-
leen kesäliigaan, mutta tulevan kau-
den päätavoitteet ovat marraskuussa
Porissa järjestettävässä joka-
vuotuisessa SM-liigan Fan Clubien
turnauksessa. Neljättä kertaa
järjestettävässä turnauksessa viime
kauden hopeajoukkueella BFC:llä on
selkeä tavoite: Mestaruus. Tulevaisuu-
teen kuuluu myös edelleen divariin
osallistumisen harkinta sekä Amster-
dam 2007 -projekti.

Päättäjäisten esteettisin vaihe
koettiin kun hyväntuulinen
joukkueenjohtaja Halko julkisti BFC:n
uudet pelipaidat. Kolme vuotta kestä-

nyt aikakausi vanhoilla kaiken
nähneillä pelipaidoilla on vihdoin ohi.
Joukkueen kapteeni Mikko Björklund
sai itseoikeutetun kunnian sovittaa
Puolassa kyseenalaisella työvoimalla
valmistettuja uusia pelipaitoja. Val-
koisten paitojen selässä on sinisellä
fontilla sukunimi ja numero, ja rinta-
musta korostaa parin minuutin Paint-
sessiolla väsätty Bluesin viime kauden
logo.

Kaikkien aikojen tilastojen ja
kauden valintojen julkistamisen jäl-
keen virallinen osuus päättyi ja sym-
paattinen syntymäpäiväilijä Janne
Kumpuniemi pakeni paikalta. Ilta su-
jui leppoisasti selkiä pesten ja
Seppisen uran molempia maaleja
muistellen. Ennen kuin ilta päättyi lo-
pulta jonnekin ties minne, oli aikaa
tehdä syvällisen kosteita haastattelu-
ja, jotka saatiin mukaan tähän lehteen
kiitos repun pohjalta hiljattain
löytyneen paperinpalan.

Kauden kehittyjäksi valittu puo-
lustaja Ilkka Taponen, 20, oli tyytyväi-
nen kuluneeseen kauteen. “Henkilö-
kohtaisesti sain hyvän alun kauteen,
kuten sai koko joukkuekin. Sitten se
hiipui... vähän... koska tuli pelaaja-
ongelmia. Saatiin kuitenkin homma
taas nousuun ja kaiken kaikkiaan uusi
maalivahti ja valmentaja loivat hyvän

pohjan onnistuneeseen kauteen,”
Taponen kertoo.

Muutoksista Taponen mainitsee
oleellisimpana uuden maalivahdin
Jussi Kumpuniemen. “Uusi maalivah-
ti on luonut hyvän yhteyden. Työmo-
raali huononee huonon veskan kaut-
ta, mutta nyt moniulotteisen Jussi
Kumpuniemen kanssa tilanne on
päinvastainen. Onnistumiset poikivat
onnistumisia ja viisikkopelimme on
tiivistynyt. Myös pelirohkeus on li-
sääntynyt,” Taponen analysoi.

Omat vahvuutensa Ilkka näkee
pelisilmässään ja henkisessä
vahvuudessaan Seppisen pakkiparina.
“Meillä on hiljainen yhteys,” Taponen
tunnelmoi ja etsii katseellaan
Seppistä. Joukkueen suurinta vah-
vuutta kysyttäessä Ilkka Taponen ker-
too sen olevan mieletön joukkuehenki.

Vuoden valinnat (suoritettu pelaajien välisellä suljetul-
la lippuäänestyksellä)

VUODEN PELAAJA: Janne Kumpuniemi
VUODEN TSEMPPARI: Mikko Björklund
VUODEN VÄRILÄISKÄ: Antti Seppinen & Sasha Huttunen (tasaäänin 6-6)
VUODEN KEHITTYJÄ: Ilkka Taponen

Kaikkien aikojen
tilastot syksystä 2003

nykypäivään:

Ottelut: 82
Voitot: 28
Tasapelit: 2
Tappiot: 52

Pistepörssi top 10

1.Janne Kumpuniemi 55+62=117
2.Waltteri Tuominen 49+17=66
3.Antti Immonen 29+19=48
4.Jussi Sulin 26+21=47
5.Antti Halko 14+12=26
6.Mikko Björklund 13+13=26
7.Santtu Sotka 13+11=24
8.Sasha Huttunen 12+6=18
9.Tuomas Ottela 4+12=16
10.Ilkka Taponen 6+6=12

Jäähypörssi top 10

1.Santtu Sotka 49min
2.Jussi Sulin 27min
3.Sasha Huttunen 15min
4.Janne Kumpuniemi 14min
5.Antti Halko 13min
6.Ilkka Taponen 10min
7.Antti Seppinen 8min
8.Wade Tuominen 8min
9.Kim Mikander 8min
10.Mikko Björklund 6min
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Muita vahvuuksia ovat yhtenäi-
syys, yksilöt, tasapaino sekä re-
surssit.

Tiskille ilmestyvä Halko kehuu
Taposen varmuutta pallon vastaan-
ottamisessa ja kertoo itsekin
äänestäneensä Ilkkaa vuoden
kehittyjäksi. “Resurssit ovat kehityk-
sen avain. Soukka ei ollut kehityksen
esteenä,” Halko kertoo viitaten
Soukan kuolemanloukkuun jossa BFC
treenasi spartalaiseen tyyliin vuosi sit-
ten. Mikä on muuttunut eniten
joukkueenjohtajan silmin? “Vaikea
kysymys. Uusi valmentaja ja olosuh-
teet ovat varmaankin olleet ne näky-
vimmät muutokset,” Halko pohtii.

Play-liigassa viisi maalia tällä
kaudella tehnyt Halko kokee löytä-
neensä taas vireen pienen kuivan kau-
den jälkeen. “Olen löytänyt kesäliigan
vainun. Talven aikana on ollut hieman
vaikea keskittyä täysillä pelaamiseen
kun opiskelut ovat stressanneet.” Ilk-
ka Taponen mainitsi BFC:n vahvuu-
deksi joukkuehengen ja myös Halko
tuo saman sanan esille kun keskustel-
laan joukkueen vahvasta työ-
moraalista. Mistä halu työntekoon tu-
lee? “Hyvästä joukkuehengestä,” vas-
taa Halko. “Halutaan tuoda iloa muil-
le.”

BFC:n vahvuudeksi lasketaan
myös pieni vaihtuvuus, joka pienenee
entisestään kun oma kasvatti, kahden
suunnan raataja Simo Huotilainen
palaa kotiin, vietettyään yhden kau-
den Itävallan alppiliigassa.

Tässä vaiheessa saunasta saip-
pua kädessä paikalle saapuva Antti
Seppinen yhtyy Ilkka Taposen
kehujiin. “Ilkalla on hirveä motivaa-
tio kehittyä. Etenkin fysiikassa Ilkka
on mennyt rutkasti eteenpäin,” Antti
näkee. Seppinen kertoo myös itse -
koko joukkueen tavoin - saaneensa
otteisiinsa lisää rauhallisuutta ja var-
muutta kokemuksen myötä.

Se, että kolme vuotta sitten
tähdistöpuolustajaksi valittu
Seppinen ei ole enää saanut tämän
tason tunnustuksia, ei haittaa. “Antti
tekee nykyään näkymätöntä työtä,
mikä on pakille hyvä asia,” Ilkka tote-
aa. Ja jos Antin tai kenen tahansa
muunkin otteet jatkuvat samanlaisi-
na, tulee kansainvälisiä tunnustuksia
varmasti lisää. Se on varma kuin Blue-
sin jokavuotinen.. mikä lie.

Sasha Huttunen

Sopimustilanne kesäliigaan lähdettäessä

Maalivahti: Jussi Kumpuniemi
Puolustajat: Antti Seppinen, Tuomas Ottela, Ilkka Taponen, Kim Mikander, Mik-
ko Björklund, Antti Kauttu
Hyökkääjät: Janne Kumpuniemi, Waltteri Tuominen, Jussi Sulin, Antti Halko,
Sasha Huttunen, Antti Immonen, Teemu Ottela

Antti Halko (vas.) ja Mikko Björklund esittelivät uuden pelipaidan

Seppinen ja Sasha iloitsevat yhteisestä diplomistaan
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Tämän kerran Sekametelissä
juttu jääkiekon syvimmästä ole-
muksesta, joka on pyörinyt ihmi-
sillä sähköpostissa. Tässä se
lopuillekin. Vihdoinkin selkeä seli-
tys aloittelijoille :)

Jääkiekkoo…

Jääkiekko on kamppailu-ur-
heilua. Lajissa kamppaillaan pe-
rimmiltään istumapaikoista. Pelis-
sä on kaksi joukkuetta ja paljon
numeroituja pelaajia. Heille ei kui-
tenkaan ole varattu numeroituja
paikkoja. Itse asiassa penkkejä on
vähemmän kuin pelaajia. Osa pe-
laajista joutuukin istuimen va-
pautumista odotellessaan säntäile-
mään aidatulla kentällä. Aitauk-
sessa olo on tehty mahdollisimman
vaikeaksi: kenttä on jäädytetty
vaarallisen liukkaaksi ja pelaaji-
en jalkoihin on sidottu metallite-
rillä varustetut kengät. Lisäksi toi-
sen joukkueen pelaajat tönivät
koko ajan.

Istumapaikkoja vartioi kun-
kin joukkueen capo di tutti capi.
Hän on se huonosti istuvaan ja
räikeään pikkutakkiin sonnustau-
tunut yrmy mies, joka jauhaa
koko ajan purukumia. Hän häätää
muutaman pelaajan kerrallaan
aitaukseen tuupittavaksi.
Penkeille jääneet eivät haluaisi
päästää ketään lähtijöiden tilalle,
vaan he hakkaavat aitauksesta
tulijoita isoilla hanskoillaan ja
käyräpäisillä kepeillä eli mailoilla.

Pelaajan on mah-
dollista saada istuma-
paikka yksityisaitiosta-
kin, mutta siitä joutuu
tappelemaan. Pelaaja
saa istua aitiossa kui-
tenkin vain pari mi-
nuuttia kerrallaan. Sit-
ten hänen on lähdettä-
vä takaisin aitaukseen
tönittäväksi ja kampi-
tettavaksi.

Pelissä on kaksi pelaajaa, joita
ei päästetä ollenkaan istumaan. He
seisoskelevat aitauksen eri päissä
verkosta rakennettujen laatikoi-
den eli maalien edessä. Heitä kut-
sutaan maalivahdeiksi. Aitaukses-
sa vuorollaan olevat pelaajat koet-
tavat osua näihin raukkoihin mus-
talla kumikiekolla, jota lyödään
em. mailoilla.

Jääkiekko on hyvä yleisölaji.
Katsojilla on kaksi tärkeää tehtä-
vää. Ensinnäkin katsojien on tar-
kasti seurattava em. mustaa kiek-
koa. Jos aitauksessa oleva pelaaja
ei osu kiekolla maalivahtiin, vaan
kiekko livahtaa maaliin, on katso-
mon reagoitava salamannopeasti.

Mikäli katsoja kannattaa sitä
joukkuetta, jonka maaliin kiekko
osuu, on katsojan huudettava
mahdollisimman kuuluvasti
“paitsio”. Mikäli katsoja kannattaa
toista joukkuetta, voi huutaa mitä
tahansa. Pääasia on se, että huu-
taa kovaa ja jotain sellaista, josta
ei saa selvää. Esimerkiksi “ööööh-

SEKAMETELI

haa-möää-haa” on suositeltava
huuto. Katsojan pitää myös nous-
ta seisomaan ja huitoa käsillään.
Mikäli vierekkäin istuvat katsojat
huutavat eri asioita, on kamppai-
lu-urheilun ylevien periaatteiden
mukaista lyödä naapuria esimer-
kiksi olutmukilla. Katsojien toinen
tehtävä on tunnistaa pelissä mu-
kana olevia vähemmistöjen edus-
tajia.

Lajin fanaattisimmat kannat-
tajat ovat koko lailla päteviä tun-
nistamaan joukkueisiin kuuluvia
homoseksualisteja. Pelin edetessä
varsin montaa pelaajaa tervehdi-
täänkin katsomosta iloisilla ja
reippailla “homoo-o”-huudoilla.

Toinen merkittävä aitaukses-
sa oleva vähemmistö ovat näkö-
vammaiset. He eivät kuulu kum-
paankaan joukkueeseen. Maallik-
kokin erottaa nämä sokeat henki-
löt varsinaisista pelaajista siitä,
että heillä on mustavalkoiset pai-
dat.
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Kun kiertää vuosi toisen jäl-
keen Bluesin peleissä ympäri Suo-
mea, tottuu aikaa myöten
kommentteihin ”raha-
joukkueesta” ja kateudelta
kalskahtaviin huomautuksiin rik-
kaasta Espoosta. Helppo selitys on
kohta kymmenen vuoden takai-
nen muuttuminen Kiekko-Espoos-
ta Bluesiksi, ladossa pelaavasta tal-
kooporukasta Salonojan joukku-
eeksi, mutta pidempään porukas-
sa roikkuneena muistan, että ihan
samaa oli ilmassa aina aikaisem-
minkin. Joukkueen talouden
vakauttaminen vain lisäsi bensaa
liekkeihin.

Espoo eli pitkään maatalou-
della ja kalastuksella. Sitten pää-
kaupungissa ymmärrettiin kau-
niin merenranta-alueen arvo ja
Espoon rannikolle alkoi nousta toi-
nen toistaan kauniimpia huviloi-
ta. Mainoksissa kerrottiin Espoon
puhtaasta ja raikkaasta ilmasta,
luonnonläheisyydestä ja terveellis-
estä asuinympäristöstä. Helsingis-
tä oli kesäisin kätevä laivayhteys
Espooseen, jota 1860-luvun jäl-
keen aktiivisesti käytettiinkin.

Espoon kautta Helsingistä
länteen kulkeva junanrata, ranta-
rata, valmistui vuonna 1903. Ra-
dan varteen rakennettiin heti
asuntoja ja teollisuuslaitoksia ja
siten alkoi ”kaupungistuminen”

esimerkiksi Leppävaarassa,
Kilossa, Kauniaisissa ja
Kauklahdessa.

1930-luvulla valmistui
Jorvaksentie, nykyinen Länsiväylä.
Entinen luonnonläheinen maaseutu
alkoi olla helposti saavutettavissa ja
alkuperäisten kalastajien ja talon-
poikien lisäksi Espoossa pyörivät
sekä rikas huviloiden väki että
työnperässä seudulle kulkeutunut
teollisuuden työväenluokka.

Espoon kehittyminen ei siis ol-
lut yhden kortin varassa, kuten
monessa muussa suomalaiskau-
pungissa tuohon aikaan, vaan pe-
rustui ennen kaikkea ennakkoluu-
lottomuuteen, yrittämiseen ja
uskaltamiseen. Espoo valloitettiin
huomattavasti pienemmässä mit-
takaavassa, mutta samaan tyyliin
kuin Amerikassa länsi. Eikä meil-
lä ollut intiaaneja tai biisoneita,
mutta sitäkin enemmän metsää ja
vapaata maata.

Lännen valloituksen merkis-
töä täytettiin myös muuten. Suo-
messa oli alkoholin valmistus- ja
myyntikielto 1919-1932. Lakia
kutsuttiin kieltolaiksi ja sanotaan,
ettei mitään muuta lakia rikottu
niin paljon kuin sitä. Saaristopaik-
kakuntana Espoo oli sopiva paikka
alkoholijuomien laittomalle tuon-
nille. Pääosa salakuljetetusta alko-

PERINTÖÄ ODOTELLESSA
holista oli 10 litran peltikanisterei-
hin pakattua 96 prosenttista sprii-
tä eli pirtua. Sitä sitten lorautet-
tiin ravintoloissa vaikkapa teehen,
joka sitten tarjoiltiin ”kovana tee-
nä”.

Tämän kerran tarina siis
muistutuksena kaikille espoolaisil-
le, myös niille joilla ei ole espoolai-
sessa maaperässä pitkiä juuria,
mutta jotka ovat tämän kaupun-
gin ja sen jääkiekkojoukkueen
omakseen ottaneet: Muistakaa
suuressa, avarassa Suomessa
matkatessanne ja kirjavia kom-
mentteja kuunnellessanne, että te
kannatte perintönänne mahti-
miehen, kalastajan, taiteilijan, ta-
lonpojan, työläisen ja viinatroka-
rin jälkiä. Tämän kaupungin me-
nestys ei perustu pelkille suuryri-
tysten pääkonttoreille, vaan ihmi-
sille, jotka uskovat asiaansa, eivät-
kä luovuta koskaan. Siihen tulee
perustumaan myös Bluesin menes-
tys. Meihin.

Maaria Alstela

Lähteet: Espoon kaupungin-
museo: Aikamatka Espoossa, 2003.
Espoon kaupunginvirtuaalimuseo:
Kirkasta kuppiin ja nuppiin,
weegee.espoo.fi/museot/verkko/
kirkasta/koti2.htm.
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JEE - NIIN KUIN JEPARDI

ELI BLUESIN PÄÄTÖSRISTEILY 2006
Tallink Romantika irrottautui

Länsisatamasta aurinkoiseen iltaan
torstaina 27.4. sisällään joukko sini-
sävyisiä sankareita. Samaan aikaan al-
lekirjoittanut odotti kädet täristen
ohjelmamme alkua.

Luulisi mikrofoniin,
kohdevaloihin ja omalle porukalle
säheltämiseen jo tottuneen, mutta
joka kerta ennen aloitusta olen valmis
vaikka vaihtamaan jengiä ennemmin
kuin astumaan esiin. Villejä arvauksia
kumman aina teen?

Blues Rules

Ensi alkuun kiitettiin koko Blues
perhettä ja sen jälkeen piti siirtyä ke-
humaan Fan Clubia. Jäsenmäärämme
on noussut vuodessa 172:sta 501:teen.
Fanimatkoilla kävi 809 ihmistä, hom-
ma toimii ja palautetta tulee.

Asiallinen osuus syöstiinkin sit-
ten läpikäytynä sivuun ja oli aika pääs-
tää irti uutuuttaan kiiltelevä Blues TV.
Blues TV on huippumoderni, digitv:n
vanhanaikaisena romukoppaan
viskaava, audiovisuaalinen pläjäys,
joka ojentaa katsojan kasvojen eteen
mieltä räjäyttävää toimintaa, aitoa
tunnetta, tositarinoita, draamaa ja
romantiikkaa. Tosi tv:n viimeisin ulot-
tuvuus: interaktiivinen Blues TV. Ol-
kaa hyvä.

Ohjelma oli siis yhdistelmä
screenille heijastettuja videoita, kuten
uutisia, ostos tv:tä ja Soittista, sekä
paikan päällä tehtyä live showta, eli
Pelkokerroin ja Salla menee naimisiin.

Kuka pelkää…

Salla menee naimisiin, oli Salt
Lake Cityn hormoni (anteeksi) mor-
monialueella toteutettu romanttinen
tosi tv-ohjelma, jossa etsittiin Sallalle
miestä. Tarjolla oli koko Blues.
Fiksuna nuorena naisena Salla kuiten-
kin loppujen lopuksi päätyi siihen rat-
kaisuun, että lähetti koko porukan
Espooseen pelaamaan lätkää, ja jatkaa
toisaalla sulhasen etsintää.

Pelkokertoimessa fanit
kamppailivat toisiaan vastaan ja pe-

laajat samoin. Ensimmäisellä kierrok-
sella kerättiin katsomosta lippuja ja
toisella kierroksella syötiin matoja,
kolmannella kierroksella oli jäljellä
enää yksi kumpaakin, pelaajista Jaak-
ko ja faneista Dani. Tuttu pari
Pikkujoulunäytelmästä. Viimeisenä
lajina piti romuttaa kuormuri. Puolet
pisteistä tuli puhtaasti pituudesta, eli
ajetusta matkasta, toinen puoli tyylis-
tä, jonka yleisö määritti
huutoäänestyksellä. Ja niinhän siinä
kävi, että minkä Jaakko voitti pituu-
dessa, otti Dani moninkertaisena ta-

kaisin tyylillä, joka hurmasi yleisön
ikihyviksi. Kokonaistuloksessa fanit
siis johtaa ainakin 6-0.

UusBlues VS. VanhaBlues

Ohjelman lopuksi siirryttiin vie-
lä takaisin asiallisuuksiin, kun Tomi
kävi julkistamassa ensi kauden tä-
mänhetkisen joukkueen. Sitten saa-
tiinkin reilun puolen tunnin breikki
ennen kuin lavalla astui viimeisen ker-
ran kauden 2005-2006 joukkue.
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Rehellisyyden nimissä täytyy
myöntää, että ainoa haastattelu, jon-
ka kuulin oli se missä Timo Hirvosel-
ta kysyttiin menneistä ja tulevista.
Tuore Bluesin A-junnujen kakkosval-
mentaja tuntui aidosti tyytyväiseltä ja
tyyneltä, itse asiassa aika pitkään ai-
kaan. Ja luojan kiitos, tai Hiren itsen-
sä, ei meidän Hire mihinkään katoa,
jää ihan nurkan taakse. Esimerkiksi
Lappeenranta olisi kauhean kaukana,
Matinkylä ei.

The End

Se siitä. Se oli Blues Risteily.
Bluesin ohjelman jälkeen toiset läh-
tivät syömään, toiset juomaan ja kol-
mannet tälläytymään. Loppu on his-
toriaa. Seuraavat 19 tuntia ovat niitä,
joissa joko on mukana, tai sitten ei.

Otsikosta sen verran, että illalla
laivalla esiintyi Gepardi, joiden mu-
kaan lähti myös pahvi-Krista. Pahvi-
Krista puolestaan oli mukana koska
aito perui matkansa, mutta oli muka-
na ohjelman suunnittelussa. Niin ja
Gepardista tuli Jepardi perjantaina,
kun etsittiin pahvi-Kristaa mm. lai-
van infosta. Ei löytynyt.

Loppuun vielä pieni tarina jää-

kiekosta ja Bluesista, koska unoh-
din kertoa sen laivalla vaikka olin
luvannut. Jääkiekko on vakava
asia. Viime kaudella sen todisti aa-
mulla töihinsä kiirehtinyt nuori-
mies, jolta kollegat heti ensimmäi-
seksi tiedustelivat, että josko hän
olisi edellisenä iltana saanut hel-
lyyttä joltain nuorelta naiselta.
Asianlaita ei kuitenkaan sillä ker-
taa ollut niin. Sen sijaan Blues oli

edellisenä iltana voittanut HIFK:n
Helsingissä. Go Blues go!!!

Hellää kesää Samille ja kaikil-
le muille blueslaisille!

Maaria Alstela
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