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PÄÄKIRJOITUS
Ei uskoisi, että viime keväästä
on kulunut jo puoli vuotta. Sitä aina
kauden päättyessä kiroaa miten pitkä tauko tulee peleistä, mutta aika se
vaan liitää siivillä ja kuinka ollakaan;
yhtäkkiä on jo uusi liigakausi alkamassa.
Ja mikäs sen hienompaa.
Bluesin tavoitteet ovat jälleen varovaisen optimistiset, ja varmasti viimevuotisen sisäänajon jälkeen tämä
kausi sujuu ehjemmin ja toivottavasti
myös tuloksellisesti paremmin. Osansa on tietysti myös Fan Clubilla, jolla
uudistuneen hallituksensa myötä on
paljon innovaatioita alkavalle vuodelle.
Yksi Blues Fan Clubin päätavoitteista tälle kaudelle on kehittää virallisen jäsenlehtemme, Fan Newsin, laatua. En tiedä mitä laittomia päihteitä
puheenjohtaja Antti Halko oli nauttinut viime huhtikuussa kun hän allekirjoittanutta päätoimittajaksi pyysi,
mutta tässä sitä nyt joka tapauksessa
ollaan.
Jäsenlehti on mielestäni arvokas
voimavara, joka pitää käyttää paremmin hyödyksi. Ulkoinen sisältöhän
lehdellämme on ollut hyvällä mallilla ja sillä saralla otettiinkin iso askel
parempaan viime kaudella, kiitos taitosta ja ulkoasusta vastaavaan Pietun.

Sisällöllistä – journalistista, jos halutaan kuulostaa ﬁksulta – laatua sen
sijaan tulee kehittää, ja olenkin koonnut mitä mainioimman toimituksen
alkavalle kaudelle.
Blues Fan News tulee paneutumaan sisällössään kolmeen aiheeseen; Blues Fan Clubin kulttuuriin ja
toimintaan katsomossa sekä sen ulkopuolella, espoolaisuuden syvimpään
olemukseen, sekä tietysti jäällä esiintyvään Bluesin liigajoukkueeseen.
Fan Clubin toiminnasta katsomon ulkopuolella tulee kauden mittaan kirjoittamaan uusi määrätietoinen puheenjohtajamme Halko. Tässä
numerossa hän kertoo Fan Clubin tavoitteista tälle kaudelle sekä keinoista
niiden toteuttamiseksi. Katsomotoiminnasta sekä fanimatkakulttuurista
tulee puolestaan kirjoittamaan uusi
katsomotoimintavastaava, fanikatsomon eräänlaisena keulakuvana toimiva Joel Lingman, joka tässä lehdessä
vetoaa espoolaiskannattajiin, Bluesin
fanikatsomon kehittämiseksi.
Itse Bluesin otteita analysoi Janne Kumpuniemi, jolla on riittävästi
kokemusta, näkemystä ja tietotaitoa
kirjoittaa asiantuntevasti jääkiekosta.
Tässä lehdessä Janne arvioi jokaisen
Bluesin pelaajan. Fan Clubin tapahtumista, kuten myös espoolaisuudesta

ja sen historiasta puolestaan tarinoi
maailmaa nähnyt kulttuuritoimittajamme Maaria Alstela, joka kertoo
meille tänään eräästä vaikuttavasta
naisesta, jolla oli silmää Espoon kauneudelle jo 1800-luvulla. Kotikaupunkimme historia ei todellakaan ole niin
lyhyt kuin voisi luulla.
Seuraavissa numeroissa tulemme myös sukeltamaan fanin päivään.
Miten nuoren ja villin fanin ottelupäivä poikkeaa rauhallisemman ja analyyttisemmän fanin päivästä? Kenen
päivä alkaa illan maalivahtivalinnan
pohtimisella ja kenen päivä päättyy
rauhoittavaan teksti-tv:n sivun 241
tuijottamiseen?
Espoolainen jääkiekkokulttuuri on paljon muutakin kuin se mitä
näemme otteluissa ja koemme yhteistapahtumissa. Juuret ovat paljon
syvemmällä. Fan News yrittää osoittaa vähän valoa niihin, jotta ymmärtäisimme, mitä oikeasti on Bluesin
fanikulttuuri? Olemme espoolaisia,
mutta mistä me tulemme?
Oikein tapahtumarikasta kiekkokautta kaikille!

SASHA HUTTUNEN
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS:
YHDESSÄ ENEMMÄN
van vaaliryhmän. Heidän pitkäjänteinen työ palkittiin vihdoin 19.6., kun
minut valittiin Blues Fan Clubin puheenjohtajaksi kaudelle 2006–2007.

Olemme hiljattain saaneet lukea
mediasta Bluesin suorastaan surkeasta viime kauden taloudellisesta tuloksesta. Tulos oli koko SM-liigan pohjanoteeraus, eikä Bluesin liikevaihto
(3,5 miljoonaa euroa) riittänyt kattamaan edes yrityksen henkilöstökuluja. Pelikenttä ei missään tapauksessa
ole helppo ja täytyy muistaa, että ainoastaan nöyrä ja kurinalainen työ
kantaa hedelmää tässäkin. Kärkkäimmät ovat vertailleet Bluesin taloutta
toiseen Espoon ylpeyteen – Honkaan.
Tarkemmin ajateltuna jalkapallon pelaajabudjetti taitaa olla vain murtoosan jääkiekon vastaavasta ja myös
ylläpitokustannuksissa on melkoinen
ero. Esimerkiksi nurmikkoa voidaan
pitää omakotitalon vakiovarusteena,
mutta kenellä on varaa pitää kotonaan
jäähallia? Jään ylläpito kustannettaisiin tietenkin jakamalla areenan täydeltä ilmaislippuja lähiostarin kodinkone- ja urheiluliikkeissä. Perinteiden
ja voittamisen kulttuurin haaliminen
luo pohjan terveelle ja menestyvälle
urheiluseuralle ja tuolla tiellä Blues
on huomattavasti Honkaa edellä.
Perinteiden syntymisessä on oma
lukunsa myös Blues Fan Clubilla.
Päätin itse viime keväänä jättää jälkeni kyseisen yhdistyksen perinteisiin
asettumalla mukaan puheenjohtajakilpaan. Halusin olla se Bluesistakin
tuttu muutoksen tekijä. Muutaman
vuoden hallitustyöskentelyn jälkeen
olin koonnut kullanarvoisia kontakteja, joista kokosin itselleni asiantunte-
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Vaalivalvojaiset menivät asianmukaisesti pitkäksi ja jo heinäkuussa havahduin, että yhdistyksen eteen
täytyy tehdäkin jotain. Voinkin jo tässä vaiheessa todeta, ettei täällä Fan
Clubin puolellakaan pelikenttä ole
helppo. Onneksi vuosikokouksessa
valittiin rinnalleni myös kuusi erittäin
asiantuntevaa ja motivoitunutta hallituskumppania. Tehtävää nimittäin
riittää: ensimmäisenä koko viisisataapäiselle jäsenryhmälle oli lähetettävä kotikonstein tehtävät tiedotteet ja
laskut, tämän jälkeen joutui keskittymään yhteistyökumppaneihin – päällimmäisenä Bluesiin, järjestää minigolf-tapahtumaa ja paneutua muihin
miljooniin käytännön asioihin. Näinhän hommaa on pyöritetty jo monet
kaudet, mutta tässä samassa olisi oltava innovatiivinen ja tuotava jotain
uutta yhdistykselle – muutenhan uusi
veri menisi täysin hukkaan.
Yksi merkittävä kaikkia jäseniämme palveleva uudistus tulee olemaan
panostaminen kädessäsi olevaan lehteen, Fan Newsiin. Tätä varten hallitukseen haluttiin mukaan osaava
päätoimittaja, Sasha Huttunen, joka
sai tämänkin jutun näyttämään näin
hyvältä. Fanimatkat näen yhä yhtenä
tärkeimmistä toimintamme muodoista ja niitä tullaan järjestämään kauden aikana maksimimäärä, taloudelliset rajoitteet huomioiden. Fanimatkat
hoituvat Tuula Vauhkosen rautaisella
ammattitaidolla, mutta pieniä uudistuksia sinnekin on luvassa. Kolmantena päälinjana pyrin kohentamaan
yhdistyksen taloutta siten, että se
hyödyttäisi suorasti koko jäsenkuntaamme. Tällä en tarkoita minkään
instanssin jäsenille tarjoamia etuuksia, vaan esimerkiksi konkreettisia ilmaisia tapahtumia, joihin kaikki ovat
tervetulleita nauttimaan.
Jäsenmäärän
kasvattaminen
nykyiselle tasolleen on ollut pitkä ja

kivinen tie. Itsekin olen ollut fanina
aina Kiekko-Espoon alkuajoista lähtien, mutta löysin Blues Fan Clubin
vasta 90-luvun lopussa. Vieläkään
jäsenmäärää ei voida pitää kausittain
stabiilina, sillä siihen vaikuttavat huomattavasti Bluesilta saatavat etuudet.
Herääkin kysymys: kumpi lopulta tukee enemmän toistaan – fanit joukkuetta vai talousahdingoista kärsivä
joukkue fanejaan. Toki yhdistykseemme kuuluu lukuisia faneja joille Blues
on elämä ja he epäilemättä kuuluisivat Fan Clubiin pelkästään aatteenkin
puolesta. Jos kuitenkin tunsit piston
sydämessäsi, niin joukkueen urheilullinen ja taloudellinen kannattaminen
voidaan aloittaa nyt yhdessä!
Sanotaan, että pienistä puroista
syntyy jokia. Niinpä aloitamme Bluesin ”yhdessä enemmän” -kampanjan
helpoilla teemoilla. Tiesitkö esimerkiksi, että fanikatsomo on otteluiden
jälkeen kotiareenamme sotkuisin yksittäinen katsomo? Vähentämällä katsomon roskaamista voimme suoraan
vaikuttaa Bluesin siivouskuluihin.
Toisena helppona teemana mainittakoon, että olisi toivottavaa jos jokainen fanikausikortin ostanut istuisi
omalla istumapaikallaan. On käsittämätöntä kuinka kausikorteiltaan loppuunmyyty fanikatsomo voi toisinaan
näyttää täysin autiolta. Voiko autio ja
sitä kautta hiljainen ja eleetön fanikatsomo olla pelaajille se menestyksen luova kuudes pelaaja?
Toivotan kaikki taloudellisesti…
eikun sydämellisesti tervetulleeksi
Blues Fan Clubiin kaudelle 2006–
2007. Vain yhdessä me teemme Bluesista sen, mikä on jokaisen meidän
haaveissa!

ANTTI HALKO

SYYSKUU 2006

FAN NEWS - BLUES FAN CLUB RY:N VIRALLINEN JÄSENLEHTI

MIKÄ BLUES FAN CLUB ON?
mukana olevista ei saa työstään korvausta - kaikki perustuu haluun olla
mukana toimimassa ja vaikuttamassa.
Se ei tietenkään tarkoita, että hommista voisi helposti kävellä ulos vain
sillä perusteella, ettei kiinnosta enää.
Se tarkoittaa enemmänkin sitä, että
sitoudutaan olemaan käytettävissä
omiin tehtäviinsä, koska panoksena
on oma luotettavuus ja uskottavuus ja
palkkiona pala elämää, jota ei synny
missään muualla kuin jäähallien viileillä käytävillä.
Blues Fan Clubin ry:n hallitus
kaudella 2006-2007 on seuraavanlainen:

VÄRILLÄHÄN EI OLE EDELLEENKÄÄN
VÄLIÄ –KUNHAN SE ON SININEN
Blues Fan Club ry on joukkueensa liigauran ikäinen eli 14-vuotias yhdistys, jonka tehtävä on tukea
Bluesin SM-liigamiehistöä näkymällä
ja kuulumalla otteluissa ja tarvittaessa niiden ulkopuolella. Helpoin tapa
tutustua Fan Clubiin on vierailla nettisivuillamme osoitteessa www.bluesfanclub.net - siellä menemisemme
ja tulemisemme ovat yleensä hyvin
esillä. Paras tapa tutustua on kuitenkin luonnollisesti heittäytyä mukaan
porukkaan. Kätevimmin se onnistuu
LänsiAuto-Areenan Fanipisteellä joka
toimii yhteisenä kohtauspaikkana, ja
mistä löytyy apu erätaukojen aikana
moneen ongelmaan.
Fan Clubin jäsenillä on kauden
mittaan useita yhteistapahtumia
– jotkut yhdessä Bluesin kanssa, jotkut ihan vain keskenään. Elokuussa
järjestettiin jo perinteinen minigolfturnaus sekä turnausmatka Poriin,
ja kauden mittaan on luvassa tuttuun
tapaan fani-iltoja, pikkujouluja, pöytälätkäturnauksia ja päätösristeilyitä.
Jotta homma toimisi mallikkaasti, on Blues Fan Clubilla - kuten millä tahansa muullakin yhdistyksellä
- oma hallitus, joka vapaaehtoisuuden rajoissa kantaa vastuun siitä, että
homma toimii ja kehittyy. Yksikään

Puheenjohtaja: Antti Halko
Varapuheenjohtaja, kirjanpitäjä: Jonne Saarinen
Fanimatkat: Tuula Vauhkonen
Jäsenasiat:Heidi Liukkonen
Tiedotus, Fan Newsin päätoimittaja: Sasha
Huttunen
Sihteeri, SMLFC-yhteyshenkilö: Pekka Nikkari
Katsomotoiminta: Joel Lingman

Hallituksen tulee toki olla kaikkien jäsenten tavoitettavissa. Tätä
varten kaikilla hallituksenjäsenillä on käytössä Fan Clubin sähköpostiosoitteet
muotoa
etunimi.
sukunimi@bluesfanclub.net. Sillä voi
sitten ottaa yhteyttä haluamaansa
henkilöön.
Bluesin fanit ovat eläväinen, iloinen ja aito joukko ihmisiä, jotka uskovat omiinsa vaikka aina ei menekään
niin kuin pitäisi. Suomen uskollisimmiksi faneiksi luonnehditut Bluesfanit ovat oppineet vuosien aikana
nöyryyttä, mutta toivo ja usko espoolaiseen unelmaan elää yhä vahvana.
Kaikesta huolimatta Fan Clubin jäsenmäärä on kasvanut vuosi vuodelta, ja samat vanhat naamat ovat aina
palanneet syksyllä takaisin, sinisenä
niin kuin aina ennenkin. Sillä kuten
kaikki tiedämme, värillähän ei ole väliä –kunhan se on sininen!

FANIMATKAT
Blues Fan Club tekee paljon
muutakin kuin istuu kotiotteluissa
Tapiolan Areenan päätykatsomossa
kannustamassa omiaan. Fanimatkat
eli yhteiset reissut vieraspeleihin ovat
oiva tilaisuus kannustaa joukkuetta,
viettää aikaa yhdessä, suunnitella tulevaa, muistella menneitä ja linjata
toimintaa.
Tällä kaudella fanimatkoja järjestetään runkosarjassa yksitoista,
mikäli kysyntää riittää. Lisäksi liput
paikallisotteluihin hankitaan porukalla ja pudotuspelit kierretään kaikki
–suuntautuivat ne sitten ihan mihin
tahansa.
Fanimatkat maksavat useimmiten jäseniltä 20 euroa ja muilta 25
euroa. Fanimatkoille ilmoittaudutaan joko kotipeleissä fanipisteelle
tai vaihtoehtoisesti fanimatkapuhelimeen 040 572 3553. Vieraspeleihin
lähdetään useimmiten yhdellä – joskus kahdella – bussilla, joka starttaa

Matinkylän jäähallilta ja ajaa Ison
Omenan sekä Tapiolan Areenan kautta vieraspaikkakunnalle. Paluumatkat
menevät samaa reittiä, Matinkylän
jäähallin ollessa päätepysäkkinä.
Muistathan, että alle 18-vuotiaat
tarvitsevat huoltajan luvan lähteäkseen matkalle. Koko kauden käsittävän lupalapun voi printata Blues Fan
Clubin verkkosivuilta.

FANIMATKAT KAUDELLA
2006-2007:
Torstai 14.9. Lahti
Lauantai 14.10. Pori
Lauantai 21.10 Lappeenranta
Lauantai 4.11. Turku
Lauantai 18.11. Oulu
Torstai 28.12.Lahti
Lauantai 6.1. Hämeenlinna
Lauantai 13.1. Lappeenranta
Lauantai 20.1. Lahti
Lauantai 3.2. Jyväskylä
Lauantai 3.3. Tampere (Tappara)
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VÄÄKSYSTÄ ÄRRÄ-CUPIIN
- HARJOITUSOTTELUT 2006
Tuttuun tapaan ennen kauden
alkua Blues on pelannut jälleen tusinan verran harjoitusotteluita. Viime kauden tapaan teemana jatkui
– kiitos päävalmentaja Kari Heikkilän
– venäläisjoukkueita vastaan pelaaminen. Mutta toisin kuin viime kaudella, Bluesin matkatessa Pietariin,
oli tällä kertaa venäläisten vuoro saapua Suomeen. Peräti viiden venäläisiä
vastaan pelatun ottelun ohella Blues
kiersi länsirannikolla, osallistuen perinteisesti myös Ärrä Cupiin kauden
kynnyksellä.

VÄÄKSY 27. – 29.7.
Aurinko paistoi ja ilma oli vielä
täysin kesäinen kun Blues aloitti harjoitusottelut ensimmäisenä liigajoukkueena. Vääksyyn, Asikkalan kunnan
keskustaajamaan, saapui kolme venäläisjoukkuetta, joita vastaan Blues
pelasi kolmen päivän aikana. Saaliina
oli kaksi voittoa ja yksi tasapeli. Metallurg kaatui 4 - 3, Sibir 3 - 1 - Amur
Habarovskin kanssa Blues väänsi tasan 1 – 1.
Ykkössentteriksi kaavailtu Ville Viitaluoma osoitti viime kauden
vireen jatkuvan, ollen Bluesin paras
pelaaja. Nuorta kaartia ahkerasti peluuttanut Blues odotteli tässä vaiheessa vielä Ben Eavesia sekä Martin Kariyaa. Jari Korhosen ja Kimmo Peltosen
tilanne näytti hyvältä.

BLUES – LUKKO 3.8.
Kotiavauksessa Blues kohtasi
Rauman Lukon. Heikkilä oli pistänyt
maaliin Brücklerin, joka oli pelannut
Vääksyssä yhden ottelun, Ahosen pelatessa kaksi. Kun Eaves ei saapunutkaan Espooseen loukkaannuttuaan
vakavasti, Bluesissa debytoi kuukauden try-outille hankittu liettualaissentteri Darius Pliskauskas. Miehen
esitys oli kuitenkin surkea, niin kuin
osattiin vähän odottaakin. Blues hävisi 2 – 0, mutta hyvää mieltä herätti
nuorten pelaajien, etunenässä hyökkääjien Matti Uusivirran ja Tero Kos-
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kirannan, vahvat otteet.

BLUES – MAGNITOGORSK
14.8.
Kotiyleisönsä edessä debytoivat maalivahti Ahonen sekä Kariyan
veljeksistä pienin, Martin. Ottelun
suurin puheenaihe oli silloin ajankohtainen Jevgeni Malkinin katoamistemppu, unohtamatta myöskään
sitä ihanaa piippausoopperaa. Jäällä
sen sijaan tuli tutuksi Bluesin tämän
kauden pelityyli; kovaa työntekoa ja
vääntämistä, mikä johtaa vähämaalisiin peleihin. Hyökkäys on kädetöntä
mutta toisaalta viisikkopuolustus toimii hyvin. Ottelu päättyi 1 – 1. Bluesin
maalin teki hienolla rannelaukauksella Jaakko Uhlbäck.

alussa, ja kun SKA vielä kerran siirtyi
johtoon, iski Blues päätöslukemat 2 –
2, maalintekijänä Tuomas Eskelinen.
Maalia edelsi loistavasti pelanneen
nuorisoketju Pentti Nöyränen – Tero
Koskiranta – Matti Näätänen pirteä
hyökkäyksen rakennus.

KIEKKOKANSA-TURNAUS 25.
– 26.8.
Kiekkokansa-turnaus Porissa oli
todellinen kiekkokulttuurien sulatusuuni, kun pääasiassa porilainen,
espoolainen ja sveitsiläinen lätkäkulttuuri yhdistyi. Harjoitusottelukaudet
ovat siinä mielessä mahtavia, kun peleistä voi nauttia vastustajajoukkueen

BLUES – SKA PIETARI 18.8.
Teemana jatkui vähämaalisuus
ja tasaisuus. Brückler torjui hyvin
maalilla ja Bluesin maalivahtitilanne
näyttääkin erinomaiselta. Avausmaali
nähtiin vasta toisen erän lopulla kun
pietarilaiset siirtyivät johtoon. Kohtuuhyvän harjoitusottelukauden pelannut Kari Kalto tasoitti päätöserän

Harjoitusotteluissa jaettiin roppakaupalla
jäähyjä
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Blues kohtasi jo kolmannen kerran Lukon, raumalaisten uuden hallin
avajaisturnauksen pronssiottelussa.
Peli näytti ratkeavan nopeasti Bluesille kun peli oli jo 11 minuutin pelin
jälkeen 3-0. Markku Hurme, Kohn
ja Pikkarainen olivat tehneet maalit
mieheen. Lukko kuitenkin nousi lopulta 5 – 4 voittoon. Ismo Kuoppala
teki Jari Tolsan syötöstä Bluesin neljännen maalin.

ÄRRÄ CUP 8. – 9.9.

fanien kanssa, ilman paineita lopputuloksista.

sen kakkoseksi, jääden yhden maalin
päähän Ässistä.

Perjantaina Blues kohtasi Davosin, häviten viime hetken ylivoimamaalilla 3 – 2. Nollatoleranssin vuoksi luonnollisen jäähyrikkaan ottelun
alkua hallitsi Blues. Davos teki kuitenkin avausmaalin ohi Ahosen, mutta Blues tasoitti Viitaluoman hienolla
ohjausmaalilla. Avauserän lopussa
hienosti koko harjoitusottelukauden
pelannut Koskiranta runnoi kiekon
maaliin, Matti Näätäsen esityön jälkeen. Davos nousi kuitenkin tasoihin
ja lopulta voittoon.

RAUMAN TURNAUS 1. – 2.9.

Lauantain ottelussa espoolaiset
ottivat revanssin Lukosta, puhtaalla
4 – 1 voitolla. Maalintekijöinä Kalto, Viitaluoma, Joni Töykkälä sekä
ensimmäisen Blues-maalinsa tehnyt
Semir Ben-Amor, jonka jäätä nuoleva
kääntölaukaus yllätti täysin Markus
Korhosen.
Koska turnauksessa pelattiin aika
mukavasti ristiin, tuli Blues turnauk-

Raumalla syyskuun ensimmäisinä päivinä pelattu turnaus ei sen
sijaan sujunut niin hyvin. Blues jäi
viimeiseksi. Puolustukseksi tosin todettakoon, että Blues pelasi ilman
maajoukkueen mukana Tshekkeihin
matkanneita Ahosta, Laatikaista, Viitaluomaa ja Uhlbäckiä.

Perinteinen liigan kynnyksellä pelattava Ärrä Cup meni Bluesin
osalta mönkään. Rauman tavoin molemmissa otteluissa tuli takkiin, mutta tällä kertaa myös peli oli surkeaa.
Pelicans vei Bluesia 3-1 ja Lugano 4-1.
Bluesin maalit tekivät Laatikainen ja
Mikko Lehtonen.
Kaiken kaikkiaan ainoa onnistunut asia oli maalivahtipeli, eikä sekään
niinkään loistanut. Hyökkäyspelaamisessa, ylivoimassa ja koko pelisysteemissä näyttää olevan ongelmia. Blues
lähtee uuteen SM-liigakauteen allaan
neljä peräkkäistä tappiota. Joukkueella ja ennen kaikkea valmennusjohdolla on kova työ saada peli kuntoon,
kun liiga-avaukseen on aikaa vain neljä päivää.

Ensin tshekkiläinen Pardubice
voitti Bluesin rankkareilla, varsinaisen ottelun päätyttyä tasalukemiin 2
– 2. Bluesin ensimmäisen maalin teki
Ben-Amor, joka on ottanut roolia kädettömäksi haukutussa hyökkäyksessä. Ottelu eteni loppua kohden Bluesin yhden maalin tappiotilanteessa,
mutta kuudella kenttäpelaajalla pelatessaan Blues nousi tasoihin Kimmo
Pikkaraisen maalilla. Hienon esityön
tekivät Kohn ja Martin Kariya, joka on
parantanut ottelu ottelulta.
Ottelun suurin mielenkiinto
kohdistui Pardubicen riveissä pelanneeseen Jan Calouniin. 33-vuotias
virtuoosi on vuosien myötä hidastunut, mutta pelityyli on muuttunut
suoraviivaisemmaksi. Siinä missä hän
Espoon vuosina rakensi itse peliä, Caloun hakeutuu nyt itse maalipaikkoihin. Se toimi, sillä toisen erän lopulla
Caloun hiipi takatolpalle ja sai sinne
mainion syötön, jonka hän siirsi taidokkaasti maaliin.
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BLUES 2006-2007: JOUKKUEANALYYSI
Bluesin joukkue on kokenut jälleen kourallisen muutoksia eivätkä
viime kaudellakaan Espoossa pelanneet ole välttämättä samanlaisissa
lähtökohdissa kuin vuosi sitten. Toimittajamme Janne Kumpuniemi arvioi koko tämän kauden liigajoukkueen
pelaaja pelaajalta, antaen arvionsa ja
odotuksensa, kommentoiden myös
Bluesin jokaista kentän osa-aluetta.

Bluesin kokoonpanoon monipuolisuudellaan. Santeri kykenee pelaamaan niin pakkia kuin laitahyökkääjän tonttiakin.
#6 MIKAEL KURKI
Kiekollisesti lahjakas Kurki siirtyi Bluesiin vuosi sitten Jokereiden
organisaatiosta. Kurki sai viime kaudella yllättäen tilaisuutensa näyttää
taitonsa liigajäillä kovan loukkaantumisvyyhdin ansiosta. Kurki käytti tilaisuutensa hyväkseen ja esitti kaukalossa varsinkin alussa kypsiä otteita.

MAALIVAHDIT
#1 ANTTI HÄRMÄ
Nuori maalivahtilupaus, jolla on
kokemusta eri ikäkausimaajoukkueista. Kausi sujuu varmasti vielä kokonaisuudessaan A-junioreissa ykkösmaalivahdin tehtävissä.
#30 BERND BRÜCKLER
Viime kaudella puskista jäille
ponnahtanut itävaltalaismaalivahti
osoittautui päteväksi ammattilaiseksi
ja onnistui siinä samassa valloittamaan tien espoolaisten sydämiin. Alkusyksyn harjoituspeleissä osoittanut
tason säilyneen ja tulee muodostamaan yhdessä Ari Ahosen kanssa ehkä
liigan kovimman maalivahtikaksikon.
#31 ARI AHONEN
Pitkään Amerikassa New Jersey
Devilsin organisaatiossa läpimurtoa yrittänyt Ahonen palasi takaisin
Suomeen ja Bluesiin tälle kaudelle.
Ahosen hankinnan avulla yritetään
varmasti tuoda aiemmin puuttunutta
tasaisuutta maalinsuulle. Harjoituspeleissä Ahonen on pelannut todella
varmasti, mikä nostaakin odotuksia
tulevalle kaudelle rutkasti, sillä maalivahtihan on tunnetusti joukkueensa
tärkein palanen. Ahonen on lähtöisin
Jyväskylästä, mutta siirtyi jo 18-vuotiaana HIFK:n riveihin, josta jatkoi
kohti Amerikkaa.

KOMMENTTI MAALIVAHDEISTA:
Maalivahtiosasto tuntuisi näin
paperilla sekä myös harjoitusotteluiden perusteella olevan erittäin hyväs-
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#7 TOMI KÄLLARSSON
Ari Ahonen

sä balanssissa. Pohjois-Amerikasta
vankan kokemuksen omaavat Ahonen ja Brückler muodostavat erittäin
pätevän ja kilpailullisen paketin, jossa kummankin voi heittää huoletta
tolppien väliin, eikä taso liiemmin
heittele. Molemmat näyttävät vielä
sopeutuneen erinomaisesti uusiin,
pienempiin varusteisiin, mikä sinänsä ei ole yllätys, sillä uudistus sopiikin
paremmin liikkuville maalivahdeille tyylisuunta mitä Ahonen sekä Brückler edustavat.

PUOLUSTAJAT
#2 JUHA GUSTAFSSON
Iso ja varma Gusse. Tämä kenttien ulkopuolella erittäin sympaattiselta vaikuttava kaveri pelasi viime
kaudella todella tasaisen kauden ollen
päävalmentaja Kari Heikkilän luottopuolustajia. Gusse on pelannut paria
Tapparan vuotta lukuun ottamatta
koko uransa Espoossa.
#3 SANTERI HEISKANEN
Oma kasvatti saapui viimein takaisin kotiin. Monta vuotta kiertolaiselämää viettänyt Heiskanen kehittyi
merkittävästi Pelicansin vuosillaan,
varsinkin kiekollisessa pelissä. Heiskanen tuo myös uuden ulottuvuuden

Tapparan varsin isokokoinen kasvatti yritti ensimmäiset liigakautensa murtautua pakkien eliittiin HPK:
n riveissä. Hämeenlinnasta matka
jatkui Elitserieniin Ruotsiin, Timrån
riveihin, josta Tomi palasi parin kauden jälkeen takaisin SM-liigaan ja
Ilvekseen. Kiertolaiselämä kuitenkin
kiehtoi vielä sen verran, että mies siirtyi eksoottiseen Italian Serie A:n ja
HC Milanon riveihin. Viime kaudella
matka jatkui vielä Tanskaan Herningin joukkueeseen, josta mies tuli tänä
kesänä Bluesiin koeajalle.
#8 KIMMO PIKKARAINEN
Nykyisen pakiston loukkaantumistilanteen huomioiden oli todellinen lottovoitto Bluesille allekirjoittaa
sopimus Pikkaraisen kanssa. Aluksi
hankintaan hieman skeptisesti suhtautuneet fanit ovat olleet miehen
harjoituspelien otteista haltioissaan.
Miehen itseluottamus tuntuisi olevan korkealla ja Kimmon lavasta lähtee poikkeuksetta hyviä hyökkäyksiä
avaavia syöttöjä. Lisäksi “Pikis” on
arvokas ja kiekkovarma viivamies
ylivoimaan. Pikkarainen on lähtöisin
Jokereista mutta on kierrellyt pitkin
Suomea; liigassa hän on edustanut
Jokereiden lisäksi JYP:ä, KalPaa ja
Pelicansia, Mestiksessä puolestaan
Ahmoja, Kiekko-Vantaata sekä KJT:
tä. Mahtuupa tämän kiekkosiirtolaisen uralle käväisyt Norjan pääsarjas-
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siin epäonnistuneen Sveitsin visiitin
jälkeen. Ei ehtinyt kuitenkaan pelata
edes kymmentä ottelua ennen kuin
mursi kätensä kolmesta kohtaa. Murtumaa ennen Korhonen kärsi vielä
kahdesta aivotärähdyksestä. Bluesin
paidassa kulunutta aikaa voi kutsua
varsin epäonnekkaaksi. Kaiken kruunasi tulevan kauden alla tullut tieto
ettei Korhonen kykene todennäköisesti pelihommiin tällä kaudella. Käden luut ovat luutuneet hieman vinoon ja käsi joudutaan operoimaan
uudestaan.
#42 ARTO LAATIKAINEN

Samuli Suhonen

sa, Ruotsin divarissa sekä Suomi-sarjan EPS:ssa.
#14 TUOMAS ESKELINEN
Eskelinen tuli vuosi sitten Espooseen kovin odotuksin. Hänestä odotettiin puolustuksen johtajaa yhdessä
Kimmo Peltosen kanssa. Viime kausi
osoittautui kuitenkin lieväksi pettymykseksi, mutta loukkaantumisilla
taisi olla sormensa pelissä. Fyysinen
omanpään luutija, joka taklaa kovaa
kun kohdalle sattuu. Varastossa on
myös kiekollinen potentiaali - toivottavasti tulevalla kaudella nähdään väläyksiä myös siitä osaamisesta.
#34 ISMO KUOPPALA
Espoon omia poikia. Tuli viime
kaudella takaisin kotiin pitkän kierroksen jälkeen. Mukaan mahtui kausia Jokereissa, KalPassa, Lukossa, Ilveksessä ja jopa Tanskassa asti. Viime
kaudella Ismo tuli saman tien hyvin
sisään joukkueeseen paikaten hyvin
loukkaantuneita. Ismo hurmasi yleisöä hyvällä liikkeillä sekä hyvää pelisilmää vaativilla pikkukikoilla. Kiekollinen puolustaja, jolla välillä pieniä
ongelmia maalin edustalla, mutta
pelisilmänsä ansiosta hoitaa tilanteet
yleensä tyylillä.

Käynnistymässä on jo yhdeksäs kausi Espoossa. Mikä hienointa,
Arto on hienoin esimerkki siitä miten oma lahjakas juniori voi kehittyä
eliittipakkien joukkoon, kunhan saa
vain tarpeeksi aikaa näyttää. Lada
oli viime kaudella todella jäätävässä
iskussa, johtaen Bluesin puolustusta näytöstyyliin. Kiekollisesti erittäin
varma Laatikainen on tulevalla kaudella kova pelote hyökkäysalueen siniviivalla - Artolta lähtee laukaus todella nopeasti pienellä liikkeellä, mikä
tuottikin tulosta viime kaudella. Laatikainen valittiin maajoukkueeseen
kauden ensimmäiseen Euro Hockey
Tour -osaturnaukseen.
#44 KIMMO PELTONEN
Kokenut Peltonen loukkaantui
viime kauden puolessa välissä vakavasti. Polvissa piti kaiken olla harjoituskauden alkaessa, mutta polvi
jouduttiin kuitenkin tähystämään
uudestaan. Lisätoipumisaikaa kertyi
operaatiosta muutama kuukausi. Peltonen on monipuolinen puolustaja,
joka painaa täysillä töitä joukkueen
eteen. Toivottavasti mies saa polvensa kuntoon loppukauteen mennessä,
sillä joukkue kuin joukkue tarvitsee
Peltosen kaltaista rutinoitunutta puolustajaa. Kysymysmerkiksi jää sitten
vain se, missä kunnossa Peltonen on
pitkän loukkaantumisensa jälkeen.
#80 SAMULI SUHONEN

#38 JARI KORHONEN
JYP:ssä pinnalle noussut ex-kaukalopalloilija tuli viime kaudella Blue-

Samuli siirtyi Bluesiin KalPasta viime kauden jälkeen. KalPassa
ollessaan Suhonen oli joukkueensa
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tähtipakki ja sitä myöten myös isossa
roolissa. Miten käy kun Bluesissa on
melkein koko puolustus samaa tasoa
ja kaikki lähtevät samalta viivalta?
Harjoituspeleissä mies ei ole liiemmin vielä väläytellyt mitään muuta
kuin kovaa laukaustaan - loppuuko
näkymättömyys kun tosipelit alkavat?
Urallansa Suhonen on edustanut yhtä
Kiekko-Vantaan vuotta lukuun ottamatta aina KalPaa.

KOMMENTTI PUOLUSTUKSESTA:
Puolustus tuntuisi olevan kohdallaan ainakin kiekollisilta ominaisuuksiltaan. Tosin nykyisen tuomarilinjan
vallitessa isokokoiset omanpäänluutijat rupeavat yhä enemmän menettämään asemiaan. Kunnossa ollessaan
puolustusosasto on liigan kärkikastia,
ja onkin erittäin mielenkiintoista nähdä, miten nuoret ja lahjakkaat täyttävät kahden kovan ja rutinoituneen
puolustajan poissaolot?

HYÖKKÄÄJÄT
#9 TOMAS SINISALO
Ilkan poika Tomas saapui Bluesiin kesken viime kauden aloitettuaan
kautensa Lappeenrannassa SaiPassa.
Kyseessä oli Tomaksen ensimmäinen
kausi miesten tasolla, mutta suurin
osa siitä meni vuokralla Mestiksessä.
Harjoitusotteluissa Sinisalo on ollut
hyvä liikkumaan ja sen lisäksi hän on
myös haastanut vastustajia rohkeasti.
Bluesissa on kuitenkin monta muutakin lahjakasta nuorta hyökkääjää, joten jokaisen on todella vaikea mahtua
pelaavaan kokoonpanoon. Sinisalo
viettäneekin suurimman osan kaudesta Mestiksessä, jos ei isoja loukkaantumisia satu.
#10 MATTI UUSIVIRTA
Isokokoinen espoolainen duunarihyökkääjä kävi viime kaudella vierailulla NCAA-yliopistosarjassa, mutta
tuli tulevalla kaudella takaisin Espooseen ja tuttuun siniseen paitaan. Ensimmäisissä harjoitusotteluissa teki
vaikutuksen kovalla asenteellaan ja
tuntuisi olevan sopiva kaveri alempiin
ketjuihin. Kokemuksen karttuessa
tarjolla voi olla myös duunarin rooli
hyökkäävässä ketjussa. Mielenkiintoi-
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nen kaveri, jota kannattaa seurata kokoonpanoon päästessään. Ongelma
on sama kuin Sinisalolla: kilpailu
paikasta auringossa on todella kovaa
tällä hetkellä.

#20 PENTTI NÖYRÄNEN

#12 JONI TÖYKKÄLÄ
Neljättä kauttaan Bluesissa aloitteleva Töykkälä on kuulunut joukkueen telaketjuosastoon menneet
vuodet. Sekä laidalla että keskellä pelaamaan kykenevä Jomppe on tehnyt
vaikutuksen lähinnä erinomaisella
asenteellaan - ei niinkään kiekollisella lahjakkuudella, mitä hänellä on
huhuttu olevan. Viime kaudella kävi
lainalla Tapparassa, jossa jatkoi samaan tahtiin kuin Espoossakin. Tulee
aina olemaan luotettava nelossentteri, mutta onko miehestä hierarkiassa
ylemmäs? Aika näyttää. Tehoja pitäisi
tulla enemmän.
#13 MARKKU HURME
Joukkueen kapteenilla on edessään jo kuudes kausi Bluesissa. HIFK:
n kasvatin suurimpana meriittinä
Bluesin paidassa voidaan pitää historiallista voittomaalia muutaman vuoden takaisessa vierasottelussa HIFK:
ta vastaan. Markku tekee töitä erittäin
kovaa molempiin suuntiin ja osuu
myös hyvällä prosentilla maalitolppien väliin - tosin sillä saralla voisi pieni
maltti olla välillä paikallaan, niin prosenttiluku saattaisi olla arvon kapteenilla hieman kauniimpi.

Ville Viitaluoma

#18 ERKKI RAJAMÄKI
Fyysisen pelin erikoismies Rajamäki saapui suomeen St. Louis Bluesin farmijoukkueesta kesken viime
kauden. HIFK:n kasvatti oli joutunut
AHL:n veteraanisäännön uhriksi ja
joutui näin hakemaan vauhtia farmin
farmista. Tämä ei Erkille sopinut joten
sopimus takaisin Suomeen ja Espoo
Bluesiin syntyi nopeasti. Rajamäki ei
päässyt vielä viime kaudella kunnolla
vauhtiin, mutta harjoituspeleistä kuului jo erilainen sävel. Hyvän harjoituskauden kuitenkin katkaisi tappelussa
murtunut kämmenluu. Rajamäen
odotetaan palaavan kokoonpanoon
lokakuun puolenvälin hujakoilla.

Kohnilla on edessään jo viides
kausi Espoossa. Tämä jenkkimäinen tshekkiläinen on yksi pitkäaikaisimmista ulkomaalaisvahvistuksista
Bluesissa. Fyysisestä pelistä pitävä,
taitava ja liukas laituri on nakuttanut
tehoja todella hyvin joka kausi, ja lähenteleekin maalimäärällään jo Bluesin kaikkien aikojen maalintekijän
titteliä. Joonas Jääskeläisen saldoon
99 maalia on jäljellä enää vaivaiset
22 maalia, minkä Laddy saa kasaan
helposti jos vain kohdistinta saadaan
pari naksua oikeaan suuntaan.

10

#21 TERO KOSKIRANTA
Isokokoinen sentteri on tullut
ryminällä takaisin kasvattajaseuransa kuvioihin, pelaten todella hyvin ja
tasapainoisesti
harjoitusotteluissa.
Bluesin junioreissa vietetyn ajan jälkeen siirtyi Mestikseen Salamoiden
riveihin, josta siis siirtyi tulevalle kaudella Bluesiin 1+1 vuoden mittaisella
sopimuksella. Koskiranta on uskaltanut haastaa ja pitää rohkeasti kiekkoa,
unohtamatta kuitenkaan tunnollisesti
hoidettua puolustustyöskentelyä. Onkin hyvin mielenkiintoista nähdä miten Koskirannan otteet jatkuvat liigapeleissä.
#23 JONI FINELL

#19 MIKKO LEHTONEN
#17 LADISLAV KOHN

Bluesin oma kasvatti päätyi liigajoukkueen pariin viime kaudella,
vietettyään ensin yhden kauden Kirkkonummen Salamoiden riveissä. Nöyränen on nopea ja taitava laitahyökkääjä, joka tosin ei liiemmin taitojaan
viime kaudella esitellyt. Nöyräsen
pelaaminen oli lähinnä varmistelua.
Harjoitusotteluissa meno onkin sitten
ollut kykyjen mukaista - Nöyränen on
pelannut erittäin rohkeaa ja itseluottamusta uhkuvaa peliä yhdessä Tero
Koskirannan sekä Matti Näätäsen
kanssa. He ovat muodostaneet loistavan ketjun. Saman tahdin jatkuessa
tulee Pentti tekemään läpimurtonsa
kunnolla pelaavaan kokoonpanoon.

Lehtonen on ehkä suurin kiekkoilijalupaus sitten Jere Lehtisen, ja
tätä todistaa myös kolmannelta varauskierrokselta oleva NHL-varaus.
Isokokoinen mutta erittäin taitava
Lehtonen hurmasi faneja jo viime kaudella hienoilla kikoillaan, mutta Mikon kokonaispelaaminen ei ollut Kari
Heikkilää tyydyttävällä tasolla, joten
Lehtonen löysi itsensä loppukaudesta
kokoonpanon ulkopuolelta. Lehtosen
suurimmat puutteet ovat joukkuepelaamisessa. Siihen sopivan balanssin
löydettyään tulee olemaan loistava
pelaaja ensin kotoisessa liigassamme
- ja ehkä sitten joskus myös NHL:ssä.

Oma kasvatti pääsi viime kaudella
kokeilemaan siipiensä kestävyyttä liigakentillä kovimman loukkaantumisvyyhdin aikoihin. Pelasikin erittäin
väkevästi eikä arastellut isoja ympyröitä lainkaan ja pysyi pelaavan kokoonpanon mukana koko loppukauden. Syksyn harjoitusotteluissa Finell
ei ole liiemmin peliaikaa kuitenkaan
saanut, joten olettaa sopii että Jonin
kausi sujuu pääosin A-junioreissa,
taikka sitten lainalla Mestiksessä.
#24 MATTI NÄÄTÄNEN
Kaudella 2002-03 joukkueeseen
liittynyt Näätänen hurmasi ensimmäisellä kaudellaan kypsillä otteillaan,
sekä liukkaalla luistelullaan. Tulokas-
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kauden jälkeen jokin meni kehityksessä kuitenkin pieleen ja Näätänen haki
lopulta viime kaudella vauhtia Norjan
pääsarjasta asti Esa Tikkasen valmennuksessa. Positiivisesti kuluneen Norjan visiitin ansiosta Matti on taas täällä ja on esittänyt harjoitusotteluissa
pirteitä otteita. Näsä on pelannut sitä
omaa peliään eli on pyrkinyt vahvasti
kiekolliseen peliin siinä myös hyvin
onnistuen. Nykyisillä säännöillä Näätänen saattaa olla Bluesille arvokas
pelaaja, varsinkin kaiken sattuessa
kohdalleen. Lahjakkuudesta sen ei pitäisi ainakaan olla kiinni.
#26 JARI TOLSA
Västra Frölundan kasvatti, joka
omaa sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuuden, eikä siis näin ollen vie
arvokasta ulkomaalaispaikkaa. Tiedot Tolsasta kertoivat miehen olevan
tunnollinen puolustava pelaaja, jolla
kuitenkin on myös potentiaalia reilusti hyökkäyssuuntaankin. Harjoituspeleissä Tolsa on vielä ollut hieman näkymätön, mutta on kuitenkin
väläytellyt taitojaan. Myös miehen
rooli harjoitusotteluissa on ollut vielä hieman avoinna, mutta oli paikka
missä tahansa tulee Tolsa täyttämään
sen varmasti.
#28 SEMIR BEN-AMOR
Nousi viime kaudella fanien suureksi suosikiksi rämäpäisillä otteillaan. Ärsytti vastustajia minkä ehti ja
pelasi myös siinä samassa ehkä uransa parhainta kiekkoa. Ei taidoiltaan
mikään lahjakkain kaveri, mutta roolissaan Semir on erinomainen. Käynyt urallaan myös Pohjois-Amerikan
ECHL- sekä UHL-sarjoissa hankkimassa kokemusta. Nähdäänkö tulevalla kaudella viimein Ben-Amorin
ensimmäinen maali sarjapelissä Bluesin paidassa? Harjoituspeleissä verkko on heilunut murhaavalla tahdilla.
#39 VILLE VIITALUOMA
HIFK:n kasvatti saapui Bluesiin
tälle kaudelle vietettyään ensin pari
edellistä kautta Lappeenrannassa
SaiPan riveissä. Viitaluoma löi itsensä läpi liigan eliittiin viime kaudella
sijoittuen liigan pistepörssissä kuu-
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vietti Ruotsissa Timrån joukkueessa.
Saapuu Espooseen lokakuussa.
#75 MARTIN KARIYA

Semir Ben-Amor

denneksi. Isokokoinen joskin erittäin
aktiivisesti liikkuva Viitaluoma on
kiekollisten taitojensa ohella erinomainen kiekon riistäjä ja karvaaja.
Blues tuntuisikin napanneen todellisen jackpotin kevään sentterimarkkinoilta. Aloitti tosipelit tämän kauden
osalta Euro Hockey Tourin merkeissä
pukemalla ylleen kunniakkaan leijonapaidan.
#40 JAAKKO UHLBÄCK
Uhlbäck pelasi viime kaudella
tilastojen valossa elämänsä kiekkoa.
Maali- sekä piste-ennätys meni uusiksi Joakim Erikssonin rinnalla. Miten
käy tällä kaudella kun Eriksson lähti
potemaan koti-ikäväänsä Ruotsiin?
Harjoituspeleissä Erikssonin paikalla
Jaskan rinnalla on pyörähdellyt Ville
Viitaluoma, joten parempaa korvaajaa ei olisi melkeinpä voinut Uhlbäck
itsekään kuvitella.
Uhlbäck on nopea luistelija, ahkera tekemään töitä sekä omaa riittävän
röyhkeyden nousta maalipaikkoihin.
#44 KENT MANDERVILLE
Todella kokenut NHL-jyrä hankittiin vahvistamaan Bluesia aivan
kauden kynnyksellä. Takanaan Mandervillellä on 646 NHL-ottelua, mikä
kertoo miehen huikeasta rutiinitasosta; huono pelaaja ei noin montaa
NHL-peliä pelaa. NHL:ssä Manderville tunnettiin tunnollisesta puolustustyöstään sekä hyvästä aloitustaidosta.
Kolme viimeisintä vuotta Manderville

Kariyan veljestrion nuorimmainen saapui Norjan liigasta paikkaamaan Frölundaan häipynyttä
isoveljeään Steveä. Taidoiltaan ja
olemukseltaan veljekset ovatkin lähes
identtisiä, mutta Martinin ratkaisutaidot ovat vielä hieman kysymysmerkin
alla. Onko Martinista yhtä päteväksi
tehomieheksi kuin veljestään? Martinin piti tulla ennen kautta 2003-04
Bluesin testiin, muttei sitten lopulta
tänne asti päätynyt – ennen kuin vasta tälle kaudelle.
#78 KARI KALTO
Seitsemättä kauttaan Bluesissa
aloittava Kalto on syksyn harjoituspeleissä esittänyt jälleen niitä samoja
hyviä otteita ennen pahaa loukkaantumis- ja sairastumisputkeaan. Kalto
tuntui tehneen paluun siihen samaan
rikkovaan rooliin, mistä tuli tunnetuksi uransa alkuaikoina. Nyt tuntuisi viimein taas läpän kaukalossa
lentävän ja kikkojen luistavan, siinä
samassa Kari on ollut joukkueen tehokkaimpia tehomiehiä harjoitusotteluissa. Enteet hyvälle kaudelle on
siis olemassa.

KOMMENTTI HYÖKKÄYKSESTÄ:
Kokonaisuudessaan hyökkäyskalusto tuntuisi olevan varsin nuori
mutta potentiaalinen. Fakta kuitenkin
on se, että kokoonpano huutaa vähintään yhtä pätevää keskushyökkääjää,
eikä pahitteeksi olisi maalinteon salat
osaava laiturikaan. Puolustuksen runsaan kiekollisen osaamisen ansiosta
tosin maalipaikkojen luominen on
menneitä kausia helpompaa ja nopeampaa, joten kyllä tämäkin kalusto
on varsin kilpailukykyinen ja ennen
kaikkea taloudellisempi kuin viime
kauden vastaava. Mielenkiintoisinta
on nähdä miten nuoret ja lupaavat
pelaajat täyttävät roolinsa ja pääseekö
harjoituspeleissä hyvin yhteen pelannut kolmikko Nöyränen – Koskiranta
- Näätänen pelaamaan yhdessä myös
liigassa?

JANNE KUMPUNIEMI
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NÖYRYYDEN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ
”No, ainakin Bluesin kannattaminen opettaa nöyräksi”,
vanha, elämässään paljon kokenut mies, huokaisee, valkopaitaisten Blues-pelaajien valuessa
hiljaa pois jäältä. Miehen silmissä näkyy ikääntyneisyys ja
väsymys. Ne vesittyvät silti, kun
yksi espoolainen unelma on jälleen murtunut särkyväksi sydämeksi, rantapalloiksi jäällä. Yksi
epäonnistunut vuosi on jälleen
koettu.

käsikirjoitusta: syksyllä pari kentällistä uusia pelaajia ja uusi valmennus,
mahdollisesti suhteellisen hyvän syksyn jälkeen romahdus ja lopputalvesta hirveällä väännöllä nippa nappa
pudotuspeleihin, jossa yritetään kompensoida surkeaa vuotta taistelemalla
pari viikkoa mallikkaasti. Tähdet alisuorittavat ja kauden päätteeksi joukkueen paras pelaaja on jälleen Arto
Laatikainen.

Bluesin fanit ovat vuosien aikana
totta tosiaan saaneet opetella nöyryyttä, Bluesin hyvien lähtökohtien
vaihduttua aina kyttäysasemiksi ja
sitä kautta pettymyksiksi. Yritykset
huipputasolle nousemisessa ovat vuosi toisensa jälkeen kariutuneet, mutta
taistelu espoolaisen unelman toteuttamisesta jatkuu yhä.

Vuosi sitten haettiin aivan uutta
nostetta pistämällä koko paletti jälleen uusiksi, mutta tällä kertaa myös
panostamalla kaukalon ja vaihtoaition ulkopuoliseen tiimiin. Lupaavan ja
luottamusta herättävän alun jälkeen
sekin meni mönkään, monoa tuli ja
lehdistä saatiin lukea kaiken maailman kriiseistä.

Muistatteko vielä miten hyvin
meillä meni neljä vuotta sitten?
Joukkueessa loisti liigan paras
pelaaja Jan Caloun, Blues pelasi koko
kauden vahvasti tehden useita oikeita
ratkaisuja mikä palkittiin kotiedulla pudotuspeleihin. Pudotuspeleissä
joukkueemme pelasi kaikkien aikojen
pudotuspelisarjan yltämällä seitsemännen ottelun jatkoajalle tulevan
Suomen mestarin Tapparan kanssa.
Bluesin naisten voitettua mestaruuden ja A-junioreiden yllettyä hienosti pronssille, jäi Blues vain yhden
pisteen päähän Suomen parhaalle
seuralle annettavasta Aaro Kivilinna
–palkinnosta.
Kaikki näytti vaikeiden vuosien
jälkeen niin hyvältä.
Sitten tapahtui jotain.
Valmentajat menivät vaihtoon,
johtoporras vaihtui, Caloun poistui,
pelaajien vaihtuvuus oli suurta, naisten mestaruusputki katkesi. Yhtäkkiä
Blues oli jälleen pudonnut omalle tasolleen, jos niin voi sanoa. Kevät 2003
näytti silloin olevan läpimurto huipputasolle, mutta tuon upean kevään ja
kauden jälkeen espoolainen kiekkoilu
on ollut yhtä alamäkeä.
Siitä lähtien olemme saaneet joka
vuosi todistaa samaa puhkikulutettua
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Miksi tämä vuosi olisi erilainen?
Eikö Raimo Summasen ’Espoon
mallin’ pitänyt olla se ’nyt tai ei koskaan’? Miksi ihmeessä Blues menestyisi tällä joukkueella, joka on suorastaan selvä heikennys viimevuotiseen?
On totta että johtoporras on ainakin nimellisesti ja ansioluetteloa
katsoen heikentynyt, pelaajat ovat nimettömämpiä, ei ole enää Summasta
eikä edes sitä yksinäistä peltirumpuakaan. Tosiaan, miksi tämä vuosi olisi
yhtään erilainen?

MIKÄ EROTTAA TÄMÄN VUODEN
MUISTA?
Mikä saa meidät espoolaiskannattajat pettymys pettymyksen jälkeen aina elo-syyskuussa palaamaan
hallille? Epätoivoinen usko vai uskomaton sitoutuminen?
Sitä on pakko arvostaa miten
sitkeästi Bluesin fanit ovat seisoneet
joukkueensa takana vaikka lunta lentää naamaan niin perkeleen usein.
Monessa muussa SM-liigan fanikulttuurissa olisi jo äänestetty jaloilla,
mutta Espoossa samat naamat jaksavat uskoa omiinsa ja saapua kannustamaan kotikaupunkinsa joukkuetta.
Ihan fanienkin vuoksi toivon, että se
sitkeys ja luottamus – vuosien aikana
kasvanut nöyryys – palkittaisiin, vielä

meidän elinaikanamme.
Mutta miksi tämä joukkue voittaisi, saattaa joku kysyä.
Joukkueessa ei ole tähtiä. Loukkaantumisia on jo tässä vaiheessa aivan tarpeeksi. Kakkossentteri puuttuu
lokakuun puoliväliin asti. Klassinen
maalinteon ongelma elää edelleen.
Hyökkäys on kädetön.
Mutta oikeastaan tämä tähtien
puuttuminen on ainakin harjoitusotteluiden perusteella kääntynyt voimavaraksi – systeemiksi, jossa jokainen
linkki nöyrästi toteuttaa sitä omaa
rooliaan hyvällä luistelulla ja taistelulla. Tämän kauden Blues on KiekkoEspoon näköinen joukkue.
Ykköskentän luottopelaajat Ville Viitaluoman johdolla ja suurin osa
pelaajakoordinaattori Jukka Holtarin
muistakin hankinnoista on osoittautunut hyviksi tai vähintäänkin potentiaalisiksi. Nuoret pelaajat, kuten Tero
Koskiranta, ovat vastanneet loistavasti huutoon, puolustuksesta löytyy
kerrankin kiekollista taitoa eikä sovi
missään nimessä unohtaa loistavasti harjoitusottelukaudella torjunutta maalivahtikaksikkoa Ari Ahonen
– Bernd Brückler.
Kyllä tässä joukkueessa on potentiaalia – eri tavalla tosin kuin edellisvuosien joukkueilla. Päävalmentaja Kari Heikkilä itse luonnehti viime
kautta sisäänajokaudeksi, pohjan luomiseksi – vasta tältä toiselta kaudelta
voidaan odottaa tuloksia.
Ja niitähän odotetaan – varovaisen optimistisesti. Vuodet ovat
opettaneet että henkseleitä ei enää
kannata paukutella. Nöyryys on tässä
tapauksessa hyve, jonka olemme oppineet raskaan tien kautta.
Eräs viisas mies – ei kuitenkaan
Blues-fani - sanoi kerran, että se mitkä
pitävät meidät elossa, ovat täyttymättömät unelmat. Ilman niitä elämässä
ei ole mitään pyrkimystä. Niin kauan
kuin unelmat elävät, on elämää.
Espoolainen unelma elää yhä.

SASHA HUTTUNEN
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ME, MYSELF AND MINIGOLF
julkisissa tilaisuuksissa.
Kaksi tuntia kestäneen turnauksen voitti lopulta Joni Heinonen,
suhteellisen selkeällä erolla toiseksi ja
kolmanneksi sijoittuneisiin.
Meillä oli siis oikeinkin mukavaa.
Saadaan taas uusi nimi pokaaliin ja
vuoden päästä päästään taas kaivele-

Maanantaina 21.8. pelattiin
taas Blues Fan Clubin minigolf mestaruudesta. Espoon keskuksessa,
Kaivomestarinkadulla
sijaitsevalle
minigolfradalle ilmestyi ennätysmäärä innokkaita osallistujia. Porukan
runsauden lisäksi oli kiva nähdä niin
monta uutta naamaa. Se toivottavasti tietää hyvää sekä Fan Clubille että
Bluesille.
Päivän mittaan ilma oli vaihdellut paksusta Venäjän metsäpalon savusta ukkoseen ja rankkasateeseen.
Blues-fanien tulevaisuudenuskolla oli
väki kuitenkin kesäisen kevyesti pukeutunutta ja tällä kertaa riskeeraaminen kannatti, kun sateelta kerran
säästyttiin.

maan tikulla hampaankoloon jääneitä
Iso kiitos järjestäjille ja osallistujille!

MAARIA ALSTELA

ILMOITUSTAULU
FAN NEWSIT JAETAAN FANIPISTEELLÄ
Fan News –lehtiä ei tulla lähtökohtaisesti postittamaan jäsenillemme kotiin, lukuun
ottamatta kesällä ilmestyvää lehteä. Lehtien ilmestymispäivämäärä ilmoitetaan
nettisivuillamme kun se on ajankohtaista, ja seuraavien kotipelien aikana lehden voi
hakea Fanipisteeltä. Ne Bluesin fanit jotka eivät käy kotiotteluissa ja asuvat kauempana, saavat Fan Newsin postitettuna kotiinsa. Muistattehan hakea myös jäsenkorttinne
mahdollisimman pian Fanipisteeltä..

KIITOS, TOMI KUUPPELOMÄKI!
Blues Fan Club haluaa kiittää Bluesin Tomi Kuuppelomäkeä viime kaudesta. Hänen
työpanoksensa ja avuliaisuutensa yhteistyössä fan clubin kanssa oli erittäin miellyttävää – siksi onkin erittäin harmi että hän ei jatka Blues Hockey Oy:n palveluksessa.
Se että Bluesissa joku oikeasti välitti fan clubin toiminnasta mahdollisti monen asian
toteutumisen viime kaudella.
Siksipä Blues Fan Clubin hallitus on päättänyt palkita Tomin hyvästä työstään fan
clubin jäsenyydellä. Hallitus luovuttaa jäsenyyden Tomille lokakuun alun KalPa-pelissä.

GALLUP: KOHNIN USKOTAAN OLEVAN PARAS MAALINTEKIJÄ

Melko tarkasti kello seitsemältä
suoritettiin ensin pelivälineiden jako
ja jakautuminen 3-4 hengen lohkoihin. Joka porukka liikkui siis kentällä
omaan tahtiinsa, epämääräisessä järjestyksessä, selkeällä taktiikalla: ”reiältä - reiälle”.

Blues Fan Clubin kauden kynnyksellä pitämässä gallupissa kysyttiin, kenet fanit uskovat olevan Bluesin paras maalintekijä alkavalla kaudella. Espoolaisten hyökkäystä
on moitittu, kädettömäksi – kuka siis nousee maalinsylkijäksi?
Lähes joka kolmas Blues-fani, tarkalleen ottaen 29%, uskoo tshekkihyökkääjä Ladislav Kohnin olevan paras maalintekijä kaudella 2006-2007. Viime kaudella Kohn teki
18 maalia, parhaalla Espoon kaudellaan hän on tehnyt 22 maalia.
Toiseksi eniten uskotaan Ville Viitaluomaan, joka sai 26% äänistä. Jaakko Uhlbäckiin
uskoo 23% - harjoitusotteluissa maaleja ampuneeseen Semir Ben-Amoriin puolestaan
jopa 16%. Viidenneksi eniten ääniä sai Martin Kariya, johon uskoo kuusi prosenttia
gallupiin vastanneista.

Lievää psykologista ja jopa fyysistä häirintää esiintyi ja voinkin omasta
ja eräiden muiden puolesta sanoa, että
osa tuloksista kärsi sanoinkuvaamattomasti Fan Clubin puheenjohtajan
rajoittamattomasta kirmailusta pelialueella. Harkinnassa onkin kieltää
puheenjohtajan vapaana pitäminen

OTTELUOHJELMIEN JAOLLA ILMAISIA FANIMATKOJA!
Jakamalla otteluohjelmia Bluesin kotiotteluissa voit saada itsellesi ilmaisen fanimatkan ja säästää selvää rahaa. Kun olet jakanut viidessä kotiottelussa otteluohjelmia
tunnin ajan, saat Fanipisteeltä 20 euron etusetelin, jonka voi pääasiassa käyttää
fanimatkan maksamiseen. Tähän hommaan pääsevät myös totta kai alaikäisetkin.
Ottakaa siis yhteyttä Heidiin!
Veikkauspistetyötäkin on vielä mahdollisesti tarjolla. Lisätietoja voi katsoa nettisivuiltamme ja ottakaa tässä tapauksessa yhteyttä Jonneen.

FAN NEWSIN SEURAAVASSA NUMEROSSA…
Blues Fan Newsin seuraava numero ilmestyy vuodenvaihteessa.
Silloin puhutaan Bluesin syyskaudesta, valmistaudutaan rankkaan kevääseen ja
muistellaan vielä tovi pikkujouluja. Tutustumme fanin päivään ja vertailemme
Bluesin fanikulttuuria Kiekko-Espoon vastaavaan. Teemme taas yhden seikkailun
kotikaupunkimme historiaan, mutta kaikista suurin kysymys kuuluu: Miten BFC:n
salibandyjoukkueen käy fan clubien välisessä mestaruusturnauksessa?
Tämä ja paljon muuta kauden toisessa Fan News –lehdessä!
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BFC SALIBANDY: ANTTIEN KANSSA PORIIN
Mikä yhdistää BFC:n salibandyjoukkueen pelaajia Seppistä, Kauttua,
Halkoa, Immosta ja Liukkosta?
Kädettömyys?
Espoolaisuus?
Kenties törkeä ylipalkkaisuus?
Ehkä nekin, mutta pääasiassa
heitä yhdistää sama etunimi. Antti.
Se on tietyllä tapaa hämmentävää
kun lähes puolet joukkueen pelaajista
on Antteja, mutta pelaajavalmentaja
Janne Kumpuniemi ei näe sitä minkäänlaisena ongelmana. ”Se ei ole
ongelma lainkaan, meillä käytetään
Anttien kohdalla casuaalisti vain sukunimiä”, hän sanoo analyyttisenä.
BFC:n toinen kausi Kesäliigassa
päättyi elosyyskuun vaihteessa. Hyvän
keskikesän jälkeen joukkue uinahti ja
pelasi harmittavan monta voitotonta
ottelua peräkkäin. BFC pelasi hyvin
liigan kärkijoukkueita vastaan, taistelelemalla robinhoodmaisesti tasureita, mutta oman tason joukkueita
vastaan pelisysteemi ja suoritustaso
ei ollut kohdallaan.
Kumpuniemi ei kuitenkaan masennu, vaan löytää positiivisia asioita
vuoden takaiseen Kesäliigaan verrattuna. ”Ero viime vuoden Kesäliigaan
on todella sykähdyttävä, todella positiivisella tavalla”, Kumpuniemi luonnehtii. ”Talvisarjassa oli jo selkeästi
havaittavissa porukan yhteinen kehittyminen sekä taitotason kasvu. Nyt se
on mennyt edelleenkin eteenpäin.”
Valmentaja äityy kehumaan
myös joukkueen yhtenäistä ja tiivistä
puolustuslinjaa; virheiden määrä on
selkeästi laskenut. ”Vaikka tuloksellisesti tämä kesä ei sujunutkaan toiveiden mukaisesti, olemme kuitenkin
pelanneet erittäin hyviä otteluita”,
Kumpuniemi jatkoi.
BFC on saanut suurta huomiota myös kotimaisissa talousuutisissa, pitkälti hallisotkujensa vuoksi.
Joukkueenjohtaja Antti Halko ei niele joukkueen talouteen kohdistuvaa
kritiikkiä. ”Taloudellinen tilanne on
hyvä”, mies jyrisee. ”Kesäliigan tulot
vastasivat menoja ja puhtaalta pöy-
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dältä on hyvä lähteä pitkään talveen.
Tavoitteena on tietenkin nostaa tulos
plussalle, joten olemme neuvotelleet
muutamien yhteistyökumppaneiden
kanssa taloudellisista tukirahoista.”
Arvostetun talouslehti Irish Coffeen sekä myös toisen talouteen kohdistuvan lehden, Talouskuoleman,
mukaan BFC olisi käynyt yhteistyöneuvotteluja
pääkaupunkiseudulla
vaikuttavien
kaukolämpöyhtiöiden
kanssa. ”Kaukolämpöﬁrmat tulevat
olemaan iso osa kotimaista salibandysceneä jo tällä vuosikymmennellä”, arvioi nimettömänä pysyttelevä
asiantuntija.

TUOMAS OTTELAN KOHUSIIRTO
KARIUTUI

Kesäliigan loppupuolella syntyi
kovia huhuja liittyen BFC:n monivuotiseen suurlupaukseen Tuomas
Ottelaan. Cory Murphyyn verrattua
Ottelaa ollaan oltu viemässä milloin
Amsterdamiin, milloin Moskovaan,
mutta elokuun lopulla tanskalainen
mahtiseura SC Kööpenhamina pisti rahat pöytään ja tarjosi Ottelalle
– joka on jo BFC:ssä nauttinut suurta
palkkaa – miljoonasopimusta.
Tietojen mukaan Ottela oli jo
hyvästellyt joukkueen, ollen jo Helsinki-Vantaan lentokentän turvatarkastuksessa, kunnes mieli muuttui.
”Lentokentällä totesin että ’paskat’”,
Ottela sanoo, kun tapauksesta on kulunut viikon päivät. ”Kööpenhamina
ei yksinkertaisesti hoitanut asioita
niin kuin olisin toivonut”, hän jatkaa.
Jatkosopimusta BFC:n kanssa ei
kuitenkaan ole vielä syntynyt. ”Odotan edelleen jatkosopimusneuvotteluja”, BFC:n kädellisin pakki toteaa.
Tullaanko jatkosopimusta sitten
tarjoamaan?
”Toki”, päävalmentaja Janne
Kumpuniemi vastaa hätäisesti, heittäen pallon välittömästi joukkueenjohtajalle. ”Joukkueenjohtaja päättää
näistä asioista loppukädessä.”
Ottelan

veljessarjan

ikäänty-

BFC:n viime keväänä avattuun Hall of Fameen
pääsi ensimmäisenä kapteeni Mikko Björklundin legendaarinen Christian Light -maila.

neempi painos jatkaa kuitenkin edelleen harjoittelua joukkueen mukana,
valmistautuen syyskuussa alkavaan
Play-liigaan. ”Kesäliiga meni huonosti, mutta nyt tulemme olemaan
hereillä ja nostamaan tasoa”, Ottela
lupaa. ”Tulemme olemaan valmiina
heti ensimmäisestä vaihdosta ja ensimmäisestä ottelusta lähtien. Tulemme pistämään miestä pinoon ja luita
poikki.”
BFC:n puolustuksen eliittiin kuuluva Ottela odottaa alkavalta kaudelta
todellista läpimurtoa henkilökohtaisella tasolla, ja onkin siksi erittäin
tyytyväinen valmentaja Kumpuniemen harjoitusmetodeihin. Treeneissä
pidetään aina kovaa vauhtia eikä kukaan välty valmentajan huudoilta. Välillä pelaajia ripitetään muiden edessä
ja jokaisen päästetyn maalin jälkeen
luvassa on tusinan verran punnerruksia.
”Janne on asiaansa paneutuva
valmentaja joka tuntee lajin erittäin
hyvin”, Ottela arvioi valmentajaansa.
”Hänellä on kovat keinot, mutta niiden kautta joukkueemme suoritustaso nousee pykälän verran korkeammalle.”
Menestymään tottunut Kumpu-
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niemi on kohdannut BFC:ssä ongelmia kun joukkue ei ole vielä murtautunut huipputasolle, mutta miestä
itseään ei kaduta valmennuspestiin
ryhtyminen. ”Mitä tässä tarvitsisi
katua? Tämä vuosi on ollut erittäin
opettavainen, ja on ollut hienoa nähdä miten kaverit on edistynyt”, Kumpuniemi toteaa.

MESTARUUS MIELESSÄ
Syyskauteen lähdetään nöyrinä,
joskin luottavaisina. Tavoitteet ovat
selkeät – samoin myös keinot joilla
ne toteutetaan. ”Nyt kun joukkuepelaaminen on saatu jo hyvälle tasolle,
on aika keskittyä yksilöihin”, Kumpuniemi sanoo, kehuen samalla keskushyökkääjä Jussi Sulinia sekä ykkösmaalivahti Jussi Kumpuniemeä.
”He olivat kenties parhaat onnistujat
kesällä”, Kumpuniemi arvioi.
Vuosi sitten käynnistetty Kauklahden malli saattaa vaihtua pian
Tapiolan malliksi, kun BFC on vaihtamassa harjoitteluhallinsa viime
talvena valmistuneeseen Esport Areenaan. ”Keskusteluja on käyty, mutta
tässä vaiheessa en voi sanoa enempää”, kommentoi joukkueenjohtaja Halko. Play-liigan ottelut tullaan
kaikesta huolimatta pelaamaan edelleenkin Ruskeasuolla, joka on BFC:n
virallinen kotiareena.
Play-liiga tulee olemaan tärkeä
osa talvea, mutta väistämättömästi suurimmat unelmat ja päämäärät
kohdistuvat loppusyksystä Porissa
järjestettävään SM-liigajoukkueiden
fan clubien väliseen turnaukseen.
Turnaus järjestetään neljättä kertaa.
Kahdella ensimmäisellä kerralla BFC
sijoittui neljänneksi, viime vuonna
espoolaiset saivat hopeaa, hävittyään
ﬁnaalissa Ässille.
Joukkue odottaa latautuneena
turnausta, jonka taso on noussut vuosi vuodelta. BFC:n kokoonpano lienee
lähes samanlainen kuin viime vuonna, joten paljon jää yksilökehityksen
varaan. ”Olemme nyt kuopassa ja
kuntopiikin huippu on ajoitettu nimenomaan turnauksen aikoihin”, sanoo Halko. ”Pyrin järjestämään puitteet sellaiseen kuntoon, että pelaajat
voivat keskittyä vain turnaukseen.”
Pelaajavalmentaja

mi vakuuttelee hyväntuulisuuttaan
turnaukseen lähdettäessä. ”Innolla
odotan tapahtumaa!” hän hymyilee.
”Aiemmissa turnauksissa on vallinnut
erinomainen ja hauska henki, jonne
palaa aina mielellään.”
Tällä kertaa BFC:llä on selkeä tavoite. Se sana, joka on ollut lähes tabu
joukkueen sisällä, tulee nopeasti ulos
Kumpuniemen suusta.
”Mestaruus!”

SASHA HUTTUNEN

BFC:n sopimustilanne syyskauteen
lähdettäessä
Maalivahdit:
Jussi Kumpuniemi, Santtu Sotka
Puolustajat:
Antti Seppinen, Tuomas Ottela, Kim
Mikander, Mikko Björklund, Ilkka
Taponen, Antti Kauttu
Hyökkääjät:
Waltteri Tuominen, Antti Liukkonen,
Sasha Huttunen, Janne Kumpuniemi,
Jussi Sulin, Antti Halko, Antti Immonen, Teemu Ottela

Kirjoittaja on BFC:n kädetön laitahyökkääjä

KAUDEN 2006-2007
JÄSENEDUT
JÄSENEDUT KOSKEVAT YHDISTYKSEN JÄSENIÄ JA NE SAA
VAIN JÄSENKORTTIA VASTAAN.
BLUES HOCKEY
- Kausikortti alennettuun fanihintaan
- 10% alennus fanituotteista Areenan Blues Shopista

FAN CLUB
- Fanien oma jäsenlehti Fan News
- 5€:n alennus fanimatkoista

GRILLI RIBIS (TAPIOLA, HEIKINTORI)
- 15% alennus ruoista

KELLOLIIKE PULKKINEN (TAPIOLA, SAMPOKUJA)
- 10-20% alennus ostaessasi tuotteita

SPORT’S ACADEMY, ISO OMENA
- Tuoppi ja siideri erikoishintaan.
- Kahvi 1€
- Iso limu 2€, pieni limu 1€.
MUISTA PITÄÄ JÄSENKORTTI MUKANA!
(Etu on henkilökohtainen ja Sports Academyn henkilökunnalla on oikeus tarkistaa kortin käyttäjän henkilöllisyys.
Väärinkäytöstapauksessa jäsenkortti voidaan ottaa pois.

Kumpunie-
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TASAN EI KÄY ONNEN LAHJAT
Mutta milläs sitä onnea mittaamaan? Bluesissa ei paljon olla mitalien loisteessa paistateltu, mutta hyviä
vuosia ei aina mitata pelkässä menestyksessä. Espoon historiaan mahtuu
yksi nainen, jonka varakkuutta, valovoimaisuutta ja uskomatonta elämäntarinaa ei yksikään tämän päivän
herra edes hipaise varjollaan. Espoon
kaupungin museossa WeeGee-talossa
pääsee ihailemaan Aurora Karamzin ja
vallan näyttämöt -näyttelyä 3.6.2007
asti. Vaikka kyllästyisit lukemiseen jo
tässä kohdassa niin mene käymään,
hyvin ehtii vaikka ennen seuraavaa
kotiottelua. Museolta on lyhyt kävelymatka Areenalle.
Aurora Karamzin (1808-1902)
on yksi tunnetuimpia suomalaisia ja
kuinka ollakaan hänellä oli silmää
Suomen ehkä parhaalle paikalle, Espoolle. Auroralla oli maailmannaiselle tyypillisesti useampiakin paikkoja
joihin päänsä laskea yöksi, mutta
rakkain paikka seurapiirikaunottarelle oli kuitenkin Träskändan kartano
Espoossa. Aurora oli aatelistyttö, joka
oppi jo nuorena naisen roolin tärkeimmät peruspilarit: miellyttämisen
taidon ja hengittämisen ainoastaan
keuhkojen yläosalla, korsetin estäessä
muun.
Kun ei isäpuoli hyväksynyt 16vuotiaan neitokaisen sulhasehdokasta, ei päättäväinen kaunotar hyväksynyt muita. Auttamaton vanhapiika
pääsi 27-vuotiaana Pietariin keisarinnan seurueeseen kuuluvaksi hovineidiksi. Ei sillä, että kyseinen pesti olisi
ollut joka tytön vaihtoehto avioliitolle,
Aurora on ainoa suomalainen nainen,
joka on tällaisessa virassa palvellut.
Keisarinnan suostuttelemana Aurora suostui Venäjän varakkaimpiin
kuuluvan hovijahtimestari (kyllä, se
on ammatti) Paul Demidovin vaimoksi vuonna 1836. Herralla ei ollut pikkurahan puutetta ja morsian
sai huomenlahjaksi moninkertaisen
helminauhan lisäksi maailman seitsemänneksi suurimman timantin.
Avioliitto jäi lyhytaikaiseksi. Demidov
kuoli vuonna 1840 pariskunnan ainoan pojan ollessa vasta puolivuotias.
Leskeksi jäänyt Aurora peri poikan-
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sa Paulin kanssa puoliksi puolisonsa
omaisuuden. Siperian teollisuuslaitosten lisäksi omaisuuteen kuului
mm. kaksi palatsia Pietarissa.
Pian leskeksi jäätyään Aurora
osti isäpuoleltaan Träskändan kartanon Espoosta ja ryhtyi muokkaamaan
jo ennestäänkin hänelle rakasta paikkaa mieleisekseen. Hänen aikanaan
kartanon puistosta muokattiin Suomen komein kartanopuisto. Toisen
avioliittonsa Aurora solmi Andrei Karamzinin kanssa vuonna 1846. Tällä
kertaa kyseessä oli rakkausavioliitto,
joka ei kuitenkaan sekään kestänyt
kuin kahdeksan vuotta kunnes Karamzin kuoli Krimin sodassa. Aurora
Karamzin oli Suomen rikkain nainen
siihen asti kun hän luovutti osuutensa
Demidov-yhtiöstä pojalleen Paulille
vuonna 1862. Träskändan tähtihetki
koitti vuoden 1863 valtiopäivien yhteydessä, kun keisari Aleksanteri II
seurueineen kävi metsästysretkellä
kartanon mailla (eläimiä oli luonnollisesti rahdattu kartanon metsiin
tuhansittain). Aurora Karamzin tuli
elinaikanaan tunnetuksi suuresta hyväntekeväisyydestään. Auttamisesta
muodostui elämäntehtävä. Aurora
perusti kouluja, sairaaloita, köyhäinkoteja, lastenkoteja ja tuki monia
yksittäisiä henkilöitä eri tavoin. Erityisesti hänet tunnetaan Helsingin

diakonissalaitoksen perustajana.
Aurora sai, antoi ja menetti paljon. Sekä rakkaat sisarukset että oma
poika kuolivat ennen pitkäikäistä Auroraa, myös Träskanda tuhoutui valtavassa tulipalossa. Auroran hautajaisissa Helsingissä 17.5.1902 suuret
kansanjoukot olivat kokoontuneet kaduille katsomaan ruumissaattoa. Haudalla ensimmäisinä laskivat seppeleet
keisari Nikolai II:n ja leskikeisarinnan
edustajat. Monissa puheissa tuli esille
Aurora Karamzinin suuri merkitys
suomalaisille, hänestä sanottiin mm.
“hän oli köyhien apu, surevien lohdutus, nuorten turva, vanhojen esikuva
ja maansa kunnia!” Eivät espoolaiset
siis ihan pieniä saappaita seuraa.

MAARIA ALSTELA
Lähteet:
Espoon Kaupunginmuseo,
www.espoonkaupunginmuseo.ﬁ.
Kuva:
Espoon Kaupunginmuseo
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TUNNEPELI - KATSOMOTOIMINTA
Yllä mainittu oli eräällä toisella
lajilla tunnuslauseena kun lajin pariin
haluttiin markkinoida lisää ihmisiä.
Blues Fan Clubin kohdalla markkinointi on toiminut, sillä yhdessä vuodessa jäsenmäärä yli kolminkertaistui
ja on nyt jo päälle viidensadan.

nustaminen eikä vastustajan pilkkaaminen. Erityisesti fanimatkaotteluissa
ovat peliä kotona radion välityksellä
seuranneet fanit huomanneet, kuinka meidät on huomioitu positiivisesti.
Jatkossa on kuitenkin hyvät mahdollisuudet edetä vielä pidemmälle.

Kannustustoiminnasta silti puuttuu vielä jotain, sillä huudot ja laulut
ovat olleet enemmän tai vähemmän
salaisia ja näin emme ole saaneet ilmoille täyttä kannustusta. Kaikki toki
tuntevat tutun Espoo-huudon, mutta
monet hamuavat uusia kannustuksia.
Uusin askel otettiin hiljattain kun Fan
Clubin verkkosivuille avattiin kannustusfoorumi. Kyseisellä foorumilla voi
selata olemassa olevia kannustuksia
tai ehdottaa itse uusia. Uusia huutoja
voi myös kokeilla fanimatkoilla, jossa
tiedon saa hyvin kulkemaan bussin sisällä fanilta toiselle.

Yksi tavoite on ainakin pyrkimys
yhtenäisyyteen fanikatsomossa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että kaikilla on mahdollisuus helposti liittyä mukaan kannustamiseen
ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa
katsomotoimintaan.
Parantamisen
varaa on myös kannustamisen kuuluvuudessa kotiotteluissa, sillä kauden
aikana tuntui välillä että suuri osa istui fanikatsomossa vain halvemman
kausikortin vuoksi. Vaikkei marraskuinen sunnuntaipeli välttämättä ole
parasta kiekkoviihdettä, on huolestuttavaa ettei osa porukasta edes vaivaudu paikalle.

Fanikatsomon sijainnista ja siellä käyttäytymisestä on myös puhuttu
paljon. Bluesin fanit ovat keränneet
paljon kiitosta hyvällä käytöksellään
ja tästä pidämme kiinni myös jatkossa. Vahvuutemme onkin omien kan-

Montaa keinoa onkin yritetty fanien herättämiseksi, mutta parhaat
keinot ovat tapahtumat kentällä. Kyllä
porukka kannustaa Rajamäen takla-

tessa näyttävästi vastustajan tähtipelaajan tai Kohnin kynäillessä vihulaisen viisikon puhki, mutta millä saa
Tauno Taviskatsojan kannustamaan
illasta toiseen?
Bluesin miehistöä katsoessa menestys on jälleen saavutettavissa:
maalivahtikaksikko on vahva, puolustuksessa riittää tehoa ja hyökkäys on
monipuolinen Martin Kariyasta aina
Semir Ben-Amoriin. Kuten viime kauden päätöskamppailussa pohjoisen
mestareita vastaan, fanikatsomo onkin osoittanut antavansa täyden tuen
joukkueelle tiukoilla hetkillä.
Kiekkokausi ei kuitenkaan ole
pelkkiä pudotuspelejä ja kuten viime
kaudella huomasimme, runkosarjasijoituskin on tärkeä. Joten huudetaan
vastustaja kumoon myös syksyllä ja
talvella, kyllä kevääksi aina löytyy tarvittavaa lisävirtaa!
Kannustusterveisin,

JOEL LINGMAN,
Katsomotoimintavastaava
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BLUES FAN CLUBIN HALLITUS KAUDELLA
2006-2007

Antti Halko

Jonne Saarinen

Tuula Vauhkonen

ANTTI HALKO, PUHEENJOHTAJA
Antti on Blues Fan Clubin uusi
puheenjohtaja – ja varmasti tehtäviinsä paras vaihtoehto. Määrätietoisella ”Pölkyllä” on hallituskokemuksensa lisäksi sopivaa nuoruudenintoa
mukana; innovaatioita ja tavoitteita
riittää, mikä on loistava asia fan clubin kehittymisen sekä tulevaisuuden
kannalta. Osittain harrastustoiminnasta sekä myös salibandyjoukkueen
pyörittämisestä vastaava Antti on
puheenjohtajana vaativa mutta reilu.
Hän haluaa itseltään ja muilta parhaan mahdollisen suorituksen, yhteisen hyvän nimissä.

JONNE SAARINEN, KIRJANPITÄJÄ &
VARAPUHEENJOHTAJA

Jonne on sanansa mittainen
mies, eli ei kauhean lyhyt. Hän
hoitaa sovitut asiat asiallisesti,
ajoissa ja hymyssä suin, joten Jonne
on oikea valinta uudeksi rahastonhoitajaksi jatkamaan Eevan työtä.
Hallituksen sisäinen tyytyväisyys
Jonneen näkyy myös varapuheenjohtajan natsoina, jotka koristavat hänen
iltapukunsa kauluksia. Sympaattinen
Jonne on luonteeltaan analyyttinen,
joten kutsuttakoon häntä hallituksen
analyytikoksi.

TUULA VAUHKONEN, FANIMATKAT
Tuula on rakastettu fanimatkavastaavamme. Tuulan työpanoksen
on monien fanien syytä muistaa; on
pitkälti tämän naisen ansiota että
meillä on mahdollisuus kiertää suosikkijoukkueemme perässä ympäri
Suomea. Tuula on hoitanut fanimatka-asioita jo vuosikaudet ja hoitaa ne
sellaisella rutiinilla ja varmuudella,
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Pekka Nikkari

Heidi Liukkonen

että iso aukko tulee täytettäväksi kun
Tuula joskus hallituksessa lopettaa.
Hallituksen kokenein – ja sitä myöten
kenties tärkein – jäsen.

PEKKA NIKKARI, SIHTEERI &
SMLFC-YHTEYSHENKILÖ
Pekka pitää huolen siitä että
järjestys ja realismi säilyy mukana
toiminnassa. Sihteerinä toista vuotta toimiva Pekka hoitaa hallituksen
pöytäkirjat selkeästi, jotta kaikille
olisi selvää miten ja milloin hommat
hoituvat. Rauhallinen joskin motivoitunut Pekka on myös tärkeä lenkki
Blues Fan Clubin yhteistyössä muiden SM-liigajoukkueiden fan clubien
kanssa; hän toimii meidän yhteyshenkilönämme SM-liigan fan clubien välisessä järjestössä, joka hoitaa etuja ja
alennuksia meille faneille.

HEIDI LIUKKONEN, JÄSENASIAT
Heidi ei esittelyä kaipaa. Pitkän
linjan hallitusjäsen taitaa hommansa
jo rutinoituneesti, joskus jopa liiankin. Hyvä niin, sillä Heidin työkuormalla ei mikään keltanokka edes selviäisi. Hänen aikomuksena on siirtyä
hallitustoiminnasta vähitellen sivuun,
joten monen onnistuneen puheenjohtajuuskauden jälkeen hän kantelee
jäsenasiat-salkkua. Heidin toiminta
fan clubissa on jatkunut jo niin kauan, että moni ei varmaankaan edes
muista fan clubia ennen Heidiä. Oliko
sellaista edes?

JOEL LINGMAN, KATSOMOTOIMINTA
Joel on viimein saanut tarpeeksi ikää, jotta hän on valmis tuomaan
arvokkaat näkemyksensä hallituksen
kokouksiin. Viimeiset vuodet Bluesin

Joel Lingman

Sasha Huttunen

fanikatsomon eräänlaisena keulahahmona toiminut Joel on innostunut ja
erittäin motivoitunut, ja hän haluaa
tosissaan kehittää katsomotoimintaamme kohti parempaa. Ideoita ja
toteutustapoja riittää, eikä tämän
kauden katsomotoimintavastaavaksi
olisi voinut paljon parempaa vaihtoehtoa toivoa.

SASHA HUTTUNEN, TIEDOTUS & FAN
NEWSIN PÄÄTOIMITTAJA
Sasha pyydettiin hallitukseen
nostamaan yhdistyksen journalistista tasoa. Fan Newsin päätoimittajan tehtävien ohella Sasha toimii fan
clubin tiedottajana, vastaten osittain
myös harrastustoiminnasta ja hän
onkin yksi BFC:n salibandyjoukkueen
puukäsistä. Tapahtumista ja uutisista
aina ajallaan tiedottava Sasha pitää
myös hallussaan “hallituksen nuorin
jäsen” -titteliä. Nuoresta iästään huolimatta Sasha on lupaava journalistin
alku, josta tulemme varmasti kuulemaan myös jatkossa - senkin jälkeen,
kun Fan Newsin levikki on noussut yli
100 000:n.
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HUOM!! Torstaina 5.10. HPK-BLUES ottelun
Kisakatsomo Sports Academyssä!!
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