
FAN NEWS - BLUES FAN CLUB RY:N VIRALLINEN JÄSENLEHTI MAALISKUU 2008FAN NEWS - BLUES FAN CLUB RY:N VIRALLINEN JÄSENLEHTI MAALISKUU 2008



FAN NEWS - BLUES FAN CLUB RY:N VIRALLINEN JÄSENLEHTIMAALISKUU 2008

PÄÄKIRJOITUS .......................................................................... 3

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS .............................................. 4

KATSAUS KATSOMOTOIMINTAAN ............................................. 5

YSTÄVYYTTÄ YLI SEURARAJOJEN  .......................................... 5

YHTENÄISTÄ KANSAA EI VOI VOITTAA ..................................... 6

ARTO LAATIKAINEN EDUSTAA LUJAA LAATUA ........................ 7

PUDOTUSPELIEN HISTORIA ESPOOLAISITTAIN ........................ 8

PÖYTÄLÄTKÄ 2008 ................................................................... 9

GALLUP ..................................................................................... 10

ILMOITUSTAULU ........................................................................ 10

FAN NEWS
MAALISKUU 2008

Päätoimittaja: Sasha Huttunen; Toimittajat: Maaria Alstela, Antti Halko, Joel Lingman, Jussi Viitanen; Taitto: 
Petteri Laine; Kuvat: Jari Ollikka, Tommy Peltonen, Juho Ranta; Painopaikka: Sokonet Oy, Espoo



FAN NEWS - BLUES FAN CLUB RY:N VIRALLINEN JÄSENLEHTI MAALISKUU 2008

PÄÄKIRJOITUS
Pudotuspelit ovat kiistatta jokai-

sen jääkiekkoa seuraavan kauden koho-
kohta. Usein pudotuspelien ollessa käyn-
nissä sitä ihmettelee, miten ihmeessä 
pystyy motivoitumaan seuraavalla kau-
della mitättömältä tuntuviin runkosarjan 
vääntöihin, mutta kyllä sitä pitkän kesän 
jälkeen lopulta aina pystyy, kuten kulu-
neen runkosarjan aikana on huomannut. 
Nyt ovat kuitenkin edessä pudotuspelit, 
kauan odotettu kliimaksi.

Blues lähtee pudotuspeleihin harvi-
naisen hyvistä lähtökohdista. Runkosar-
jan toinen sija oli espoolaisen liigahisto-
rian paras suoritus runkosarjassa, selkeä 
seuraennätys ja valtaisan positiivinen 
yllätys, ottaen huomioon kaikki loukkaan-
tumiset sekä sen, että kyseessä oli Petri 
Matikaisen ensimmäinen kausi Bluesin 
päävalmentajana. Toinen sija takaa hyvät 
asetelmat pudotuspeleihin, sillä vastaan 
asettuu puolivälierissä joukkue, joka on 
joutunut tahkoamaan läpi karsintakier-
roksen. Historia osoittaa, että kertaakaan 
ei ole karsintakierrokselta noustu väli-
eriin asti. Huomionarvoista on tällä kau-
della se, että sekä välierät että fi naalit ovat 
pidennettyjä: niissä tarvitaan puoliväli-
erien tavoin neljä voittoa ottelusarjan kat-
kaisemiseksi.

Mitä Fan Clubiin tulee, on tämän 
kauden päätteeksi luvassa kaikkien aiko-
jen suurin muutos yhdistyksemme halli-
tuksen historiassa. Seitsemästä hallituksen 
jäsenestä neljä on jo ilmoittanut jäävänsä 
hallituksesta eläkkeelle ja kaksi muuta 
hallituksen jäsentä on myös mahdollisesti 
lopettamassa. Hallituksemme tilanne hei-
jastaa hyvin Suomen yhteiskunnan suur-
ten ikäluokkien eläköitymistä, ainoas-
taan hieman pienemmässä mittakaavassa. 
Totuus on joka tapauksessa se, että vielä 
on täysin auki, kuka on tuleva puheen-
johtaja, kuka tai ketkä vastaavat fanimat-
koista tai kuka toimii Fan Newsin päätoi-
mittajana.

maan hienoista jäseneduista, kuten muun 
muassa fanimatkoista tai edullisista fani-
kausikorteista.

Oma kahden vuoden pestini Fan 
Newsin päätoimittajana tulee kesäkuun 
vuosikokouksen myötä päätökseensä. 
Olen varsin tyytyväinen lehden menes-
tykseen näiden kahden hallituskauden 
aikana. Vuosittainen julkaisumäärä nousi 
kolmesta neljään, sivumäärä kaksinker-
taistui ja ennen kaikkea lehden journalisti-
nen laatu on mielestäni noussut valtavasti. 
Kiitos kuuluu suurelta osin niille toimitta-
jille ja valokuvaajille, taittajille ja painajille, 
jotka ovat antaneet oman panoksensa leh-
delle. Toivon hartaasti, että myös tuleva 
hallitus näkee lehden voimavarana, joka 
toimii yhdistyksemme äänenkannattajana 
ja tapahtumat sekä mielipiteet yhteenko-
koavana kanavana.

Oikein hyvää playoffs-kevättä kai-
kille!

SASHA HUTTUNEN
Päätoimittaja

”TOINEN SIJA TAKAA 
HYVÄT ASETELMAT PU-
DOTUSPELEIHIN.”

Toivoa sopii, että yhdistyksemme 
laajasta jäsenistöstä löytyy aktiivisia ja 
solidaarisia jäseniä, joilla on kiinnostusta 
ja intoa hallitustoimintaa kohtaan. Olisi 
suuri sääli, jos yhdistyksemme jäsenet 
eivät pystyisi tulevaisuudessa enää nautti-
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Edessä on mielenkiintoinen ja jännit-
tävä kevät, jota varmasti jokainen Blues-
fani odottaa innolla. Espoossa on pelattu 
kaikkien aikojen paras runkosarja ja pudo-
tuspeleihin lähdetään vahvoista asemista 
kotiedun turvin. Saavutusta vahvistaa 
vielä joukkue jolla ennätys on tehty, sillä 
Bluesin pelaajien omavaraisuusaste on 
SM-liigan parhaimmistoa ellei jopa paras. 
Tällaisella joukkueella on mukava lähteä 
pudotuspeleihin ja seisoa omiensa takana 
– kävipä sitten miten tahansa.

Myös jääkiekkopelien jälkeen kevät 
jatkuu mielenkiintoisena, sillä Blues Fan 
Club kokee eräänlaisen murroksen. Fan 
Clubin hallituksesta lopettaa ainakin 
neljä pitkän linjan aktiivia, jotka ovat teh-
neet uraauurtavaa työtä espoolaisen jää-
kiekon fanitoiminnan eteen. Hallituksen 
jättää ainakin jäsenasioista vastaava Heidi 
Liukkonen, fanimatkavastaava Tuula 
Vauhkonen, Fan Newsin päätoimittaja 
Sasha Huttunen ja allekirjoittanut. Halu-
ankin kaikkien puolesta kiittää Heidiä, 
Tuulaa ja Sashaa, jotka olette hoitaneet 
oman työnne erinomaisesti ja tehneet jär-
kyttävän määrän vapaaehtoista työtä 
espoolaisen fanikulttuurin eteen. Fanitoi-
mintamme on jossain määrin jopa ammat-
timaista moniin muihin seuroihin verrat-
taessa ja te olette olleet iso osa sitä.

Kun hallituksesta lähtee ainakin neljä 
ihmistä, tarvitaan tilalle väistämättä myös 
uusia henkilöitä. Jos uusia henkilöitä ei 
löydy, tarkoittaa se pahimmillaan jär-
jestäytyneen fanitoiminnan loppumista. 
Keväällä pidettävässä vuosikokouksessa 
valitaan yhdistykselle uusi hallitus, mutta 
jos hallitusta ei saada valittua yhdistys 
lopetetaan. Tuolloin yhdistyksen varat 
käytetään johonkin Fan Clubin aatteisiin 
sopivaan toimintaan ja kaikki muu omai-
suus kaivetaan kuoppaan kaikessa hil-
jaisuudessa. Tämän jälkeen ei ole enää 
fanikatsomoa, edullista fanikausikorttia, 
fanimatkoja, joukkueen kanssa yhteisiä 
tapahtumia, fanien yhteisiä tapahtumia, 
jäsenetuja, fanipistettä, jäsenlehteä eikä 

Sitä paitsi hallitustyöskentely on 
mukavaa! Tämä jäänee tämän hallituksen 
viimeiseksi lehdeksi, joten käyn nyt lyhy-
esti läpi hallitustyöskentelyä siltä kahden 
vuoden rupeamalta jonka olen toimi-
nut puheenjohtajana. Koko hallituskau-
den olemme kokoustaneet yleensä noin 
kerran kuukaudessa. Kokoukset kestävät 
noin kaksi tuntia ja siellä juodaan kahvia 
ja syödään pullaa. Asiat käsitellään esitys-
listan mukaisesti, mutta kokoukset eivät 
missään suhteessa ole tylsiä – päinvas-
toin, asiat puhutaan sopivalla huumorilla 
ja kaikilla hallituksen jäsenillä on positii-
vinen mieli jokaisen kokouksen jälkeen. 
Tai ainakin minulla on. Kokouksissa ase-
tetaan tavoitteet myös ajalle ennen seuraa-
vaa kokousta. Tavoitteet voivat vaihdella 

MENNYTTÄ JA TULEVAA

”NYT ON MAINIO TILAI-
SUUS UUDISTAA YHDIS-
TYSTÄ.”

laidasta laitaan, pienimmillään tavoite 
voi olla esimerkiksi postimerkkien osta-
minen, kun taas toisessa ääripäässä voi 
olla Fan News -lehden toteuttaminen. 
Yleensä askareet ovat kuitenkin sellai-
sia, että jokainen tekee niitä ihan mie-
lellään. Hommiahan tehdään kuitenkin 
Bluesille, tavoitteena hyödyttää koko 
joukkuetta.

Hallituksen kokousten välis-
ten töiden lisäksi on lukuisa määrä ns. 
sateenvarjotöitä, jotka pyörivät jatku-
vasti omalla painollaan. Näitä ovat esi-
merkiksi yhdistysrekisterin ylläpito, 
jäsenkorttien painaminen, yhteydenpito 
toimistolle, fanimatkabussien varaami-
nen, fanimatkojen lippujen varaami-
nen, työt kotiotteluissa ja niin edelleen. 
Nämä ovat asioita joita kokouksissa ei 
erikseen sovita tehtäväksi, vaan olete-
taan että kunkin alueen vastuuhenkilö 
hoitaa oman tonttinsa. Ja aina on kaveria 
autettu, jos töitä on ollut liikaa. Hallitus-
työskentely on kaiken kaikkiaan rattoi-
saa yhdessäoloa, johon kannattaa lähteä 
mukaan.

Haluan lopuksi myös kiittää kaik-
kia jäseniämme kuluneesta kahdesta 
vuodesta. Kuten sanottua, hallitustyös-
kentely on ollut mukavaa ja olen saanut 
siltä paljon. Uskon, että olemme yhdessä 
hallituksen kanssa vieneet yhdistystä 
taas hieman eteenpäin. Kivaa on ollut 
myös teidän jäsenien kanssa ja meillä 
on sujunut varsin hyvin. Olemme edel-
leen se korkeatasoinen järkiporukka, jol-
lainen haluammekin olla. Puheenjohtaja 
kantaa viime kädessä vastuun yhdistyk-
sen tekemisistä, mutta teidän kanssanne 
ei ole ylimääräistä vastuuta langennut. 
Kiitoksia kaikille ja nähdään hallilla ja 
fanimatkoilla – myös ensi kaudella.

ANTTI HALKO
Blues Fan Club ry:n hallituksen puheenjoh-
taja

mitään muutakaan kivaa mihin olemme 
aikaisemmin tottuneet.

Edellä kuvattu skenaario kuulos-
taa kuitenkin niin pahalta, että en jaksa 
uskoa sen toteutumiseen. Paremminkin 
uskon, että teistä jäsenistä löytyy tarvit-
tavaa vastuuntuntoa yhdistystä kohtaan 
ja otatte asioita hoitaaksenne. Omaa taak-
kaa helpottaakseen asioihin perehtymi-
nen kannattaisi aloittaa jo tämän kauden 
puolella, kun nykyinen hallitus on vielä 
remmissä. Tällöin pääsisi myös konkreet-
tisesti näkemään mitä hallitustyöskentely 
on ennen kuin siihen lähtee itse mukaan. 
Olemme myös hallituksen puolesta pyr-
kineet helpottamaan tulevan hallituksen 
taakkaa, esimerkiksi siirtymällä monikau-
tisiin jäsenkortteihin. Nyt on myös mainio 
tilaisuus uudistaa yhdistystä. Jos jokin 
asia kaipaa mielestäsi muutosta niin juuri 
tällaisessa murroksessa sellaisia on hel-
pompi saada läpi.
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Runkosarja lähestyy päätöstään ja 
kannattajienkin katseet kääntyvät kohti 
kevättä ja koko kauden huipennusta, 
pudotuspelejä. Blues on pelannut usko-
matonta kautta vaikka jatkuvasti osa 
joukkueesta on sairastuvalla. Valmennus-
johto Petri Matikaisen johdolla on onnis-
tunut luomaan joukkueelle huikean tah-
totilan päälle, joka ei voi olla näkymättä 
kevään peleissä.

Katsomoon liittyvä suurin uutinen 
on ensi kauden seisomajärjestelyiden 
muuttuminen. Ensi kauden alusta lähtien 
seisojien alue kattaa koko fanikatsomon 
keskisektion kolme ylintä riviä. Paikkoja 
tulee lisää, joten ensi kaudella seisojien 
käytössä on 72 paikkaa fanikatsomosta. 
Se on huomattava määrä kun ottaa huo-
mioon, että keskisektiossa on 192 paikkaa. 
Huomioi, että uusi paikka seisomaosiosta 
kannattaa varata jo nyt samalla kun lunas-
tat itsellesi playoff-kausikortin! Itse olen 
pettynyt, mikäli ensi kaudella yläriveiltä 
löytyy tyhjää tilaa paljonkin.

Mutta palataanpa jälleen tähän kau-
teen. Torstaina 14. helmikuuta Jyväsky-
lässä pelatussa ottelussa luottopuolusta-
jamme Arto Laatikainen teki historiaa, 
kun hänestä tuli eniten otteluita Espoossa 
pelannut kiekkoilija. Lauantain kotimat-
sissa olivat tietysti edessä juhlallisuudet, 
kun edellisen ennätyksen haltija 521 otte-
lullaan, toinen espoolaislegenda Timo 
”Hire” Hirvonen luovutti Laatikaiselle 
pelipaidan, jonka selkää koristivat nume-
rot 522. Blues Brothers 07 painoi pitkää 
päivää Areenalla tifoa valmistaen ja vih-
doin ja viimein tifo oli valmis. 

KATSAUS KEVÄÄN KATSOMOTOIMINTAAN

”KÄYTTÄKÄÄ ÄÄNTÄNNE 
ROHKEASTI MATSEIS-
SA.”

Katsomon päälle vedettiin ensin sini-
keltavalkoraidallinen jättilakana, jonka 
jälkeen vuorossa oli itse päätapahtumaa 
varten valmistettu tifo, jossa muistettiin 
puolustajamme saavuttamaa rajapyykkiä. 
”Lujaa Lada-laatua 522 pelin ajan” -teks-
tillä varusteltu 72 neliömetrin kokoinen 
jättilakana kohosi fanikatsomon päälle, 
kun juhlallisuudet alkoivat ja illan juhla-
kalu sai koko espoolaisyleisöltä raikuvat 
aplodit niin sanotun standing ovationin 
kera. Kuin kirsikkana kakun päällä, Laati-
kaisen juhlapelin kruunasi hänen tekemä 
2-0-osuma Lukon verkkoon. Maalin ansi-
osta Laatikainen rikkoi myös oman yhden 
kauden piste-ennätyksensä, joka on nyky-
ään 28 pistettä.

joukkuetta äänekkäästi. Tehdään tästä 
kaikkien aikojen Blues-kevät, sellainen, 
josta jokainen haaveilee. Satun nimittäin 
tietämään, että tämä on SE kausi.

Myös jonkunlainen katsomokoreo-
grafi a tullaan pudotuspeleissä näkemään.

Lisää äänenvoimakkuutta vaatien,

JUSSI VIITANEN
Katsomotoimintavastaava

Blues Fan Club ry ja KalPaa kannat-
tava Susiklubi ry järjestivät esimerkillisen 
tapahtuman sunnuntaina 2. maaliskuuta 
Espoossa pelattuun Blues-KalPa-otte-
luun. Ensimmäisellä erätauolla Areenan 

YSTÄVYYTTÄ YLI SEURARAJOJEN

Pudotuspeleissä katsomossa vaadi-
taan paljon suurempaa  panosta jokaiselta 
kannattajalta. Ääntä tarvitaan vähintään 
110 prosenttia lisää kuin mitä se on ollut 
tähän asti. Joukkue ansaitsee kovaäänisen 
kannustuksen ja vierasmatseihin pitää 
saada jokainen mukaan! Ääni on se tär-
kein asia mikä ratkaisee, ääni on se minkä 
joukkue kuulee kentälle. Ei se kuinka 
värikkäästi on pukeutunut ja muuta sel-
laista. Käyttäkää ääntänne rohkeasti mat-
seissa, sillä kukaan vieressä istuva ei pidä 
teitä outona, koska kannustatte omaa 

pääkäytävän varrelle pystytetyllä lavalla 
Blues Fan Clubin puheenjohtaja Antti 
Halko sekä Susiklubin puheenjohtaja 
Juhani Nykänen vaihtoivat viirejä pidet-
tyään ensin puheet fanikulttuurien välis-
ten ystävyyksien hienoudesta. Tilaisuu-
teen osallistuivat myös Bluesin kuuluttaja 
Aki Eurola sekä hyökkääjä Niko Niemi-
nen.

Paremmin Susi-Jussina tunnettu 
Nykänen, joka kiertää kaikissa KalPan vie-
raspeleissä, huutaen vaikka yksin täydet 
60 minuuttia, iloitsi pitkässä puheessaan 
siitä kuinka hienoa on eri fanikerhojen 
välinen veljeys. Eri suosikkijoukkueesta 
huolimatta voidaan olla ystäviä keske-
nään.

- Tämä on meille viimeinen vieras-
pelimatka tällä kaudella, joten oli hienoa 
saada jotain erikoista tälle reissulle. Tämä 
on uusi perinne ja haluan kiittää Blues 
Fan Clubia tämän tilaisuuden järjestämi-
sestä, Susi-Jussi sanoi.

Idea itse viirienvaihdosta tuli kuiten-
kin kuopiolaisten puolelta. Susiklubi otti 
yhteyttä Blues Fan Clubin hallitukseen ja 
yhdistyksemme päättäjien suhtautumi-
nen oli välittömästi positiivinen.

- Tämä symboloi hyvin eri fanikult-
tuurien välejä. Monien rähinöintiin keskit-
tyvien ryhmien sekaan mahtuu myös vel-
jeyteen kykeneviä järkiporukoita, hymyili 
Antti Halko. 

Niko Niemisen mielestä fanikulttuu-
rin kehittyminen on hieno asia ja fanien 
luoma tunnelma tuo aina oman värinsä 
otteluille.

- Fanit merkitsevät meille pelaajille 
paljon ja he tuovat meteliä halliin. Tyh-
jässä hallissa ei olisi kiva pelata, Niemi-
nen huomautti.

Tilaisuuden lopuksi Halko luovutti 
Susi-Jussille Bluesin viirin ja Halko sai 
puolestaan Susi-Jussilta KalPan viirin. 
Viiri päätynee kunniapaikalle Blues Fan 
Clubin kantapubiin Ison Omenan Sports 
Academyyn, jonka seinältä löytyy muun 
muassa Davos-fanien Blues Fan Clubille 
luovuttama viiri.

SASHA HUTTUNEN
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Toisin sanoen, El pueblo unido jamás 
será vencido. Tämä fraasi on tuttu muun 
muassa 1970-luvun Chilestä jonka dikta-
tuurin alla kyti kansalaisten toivo demo-
kratiasta. Toivo siitä, että kansa saisi itse 
päättää tulevaisuudestaan, eikä antaa 
kaikkea yhden, vieraankin, ihmisen 
käsiin.

Kun Chilen viimeisin diktaattori, 
Augusto Pinochet, kuoli joulukuussa 2006 
eli kansan toivo jälleen. Lopulta tavoit-
teissa onnistuttiin ja Chilessä vallitsee 
nykyään demokratia. Siis, vaikka siihen 
meni yli 30 vuotta, piti fraasi lopulta paik-
kansa: yhtenäistä kansaa ei voinut voit-
taa.

Espoo Blues on aina tunnettu joukku-
eena, johon on satsattu älyttömästi. Ilman 
tulosta. Joukkueena, joka vaikuttaa joltain 
vieraalta vailla omaa identiteettiä. Jouk-
kuetta vuosikausia seuranneet fanit ovat 
saaneet kestää lähes kaiken sarjasta tip-
pumista lukuun ottamatta. Silti fanit ovat 
jaksaneet uskoa, aivan kuin Chilen kansa, 
että jonain päivänä, meitä ei voi voittaa.

Kun koulussa tai työpaikalla paikal-
linen Jokereiden kannattaja on muistanut 
seitsemännen kerran ilmoittaa Bluesin 
tappiosta ja Jokereiden sarjasijoituksesta, 
on tämä fani vain purrut hammastaan ja 
todennut: Blues tulee vielä. 

Tällä hetkellä samainen sarjasijoitus 
kertoo kaikille uskollisille Blues-faneille 
ilosanomaa. Kylmä fakta on se, että Blues 
on tällä hetkellä sarjakakkonen, edellään 
vain Kärpät.

YHTENÄISTÄ KANSAA EI VOI VOITTAA

Keväällä nimittäin yhtenäiset poru-
kat voittavat mestaruudet. Ne, jotka ovat 
”yhtä isoa perhettä”.

Blues ei ole vielä yhtenäkään keväänä 
ollut tarpeeksi yhtenäinen. Joko joukkue-
henki on rakoillut tai roolit ovat muuten 
vain olleet epätasaiset. 

Tänä keväänä meillä kaikilla on tilai-
suus korjata tilanne. Joukkue on näyttä-
nyt hienoa esimerkkiä luomalla kaikkien 
aikojen joukkuehengen ja nimenomaan 
yhtenäisen ilmapiirin.

”MIKSEI OLTAISI AI-
NUTLAATUISIA OMALLA 
MONIPUOLISUUDELLAM-
ME?”

Nyt fanien on vastattava huutoon. 
Kuten pelaajat, myös fanit ovat erilaisia. 
Jotkut haluavat laulaa ja hyppiä, toiset 
istua ja taputtaa. Toiset pitävät kaulahui-
veja, toiset maalaavat kasvonsa joukkueen 
värein. Olen kuullut fanien joskus harmit-
televan, kuinka erilainen meidän porukka 
välillä on. 

Miksei siis käännetä sitä rikkau-
deksi? Miksei yhdistetä kannustamisen 
kaikkia piirteitä?

Miksei oltaisi ainutlaatuisia omalla 
monipuolisuudellamme? 

Kuvitelkaapa yhtenäistä fanijoukkoa 
jossa yhdistyisi oman suosikin fanitus, 
laulut, banderollit, taputukset, hyppimi-
set, huutamiset, kasvomaalit, pelipaidat, 
liput, kaulahuivit ja hatut. 

Sellaisena minä haluan nähdä Espoon 
kevään. Kaikki uskaltaisivat innostua ja 
innostua muiden uskalluksista. Mitään 
uutta ei tyrmättäisi vaan otettaisiin vas-
taan uutena, erilaisena muotona osoitta-
maan rakkautta Bluesia kohtaan.

Olisimme kuin Chilen kansa, täynnä 
erilaisia ihmisiä yhtenäisenä joukkona, 
yhtenäisen rakkauden ja tavoitteen hul-
laannuttamina.  

Ja tiedättehän mitä sanotaan: yhte-
näistä kansaa ei voi voittaa.

Kaikkea tätä odottaen, 

JOEL LINGMAN

Blues on näillä näkymin menossa 
heittäen välieriin ja jopa fi naalit vaikut-
tavat realistiselta. Ja kun kerran sinne 
asti päästään, niin miksei jopa mestariksi. 
Aivan, näin voisi joku fani ajatella. 

Mutta toinen fakta on se, ettei Blues 
ole vieläkään voittanut tässä liigassa 
yhtään mitään.

Viime kauden kevättä lainaten, 
”mitään ei olla voitettu.” 
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Espoon helmikuisessa lauantai-
illassa juhlistettiin Bluesin luottopuolus-
tajaa Arto Laatikaista, joka pelasi uransa 
522. SM-liigan runkosarjaottelun. 27-vuo-
tias seuraikoni nousi kaikkien aikojen 
eniten liigaotteluita Espoossa pelanneeksi 
ohi Timo Hirvosen.

Runkosarjaottelu Rauman Lukkoa 
vastaan alkoi juhlaseremonioilla. Edelli-
nen ennätyksenhaltija Hirvonen luovutti 
Laatikaiselle tämän ottelumäärää 522 
kantaneen paidan, jolla seuraikoni myös 
pelasi ottelun avauserän. Espoolaisyleisö 
antoi seisaalteen aplodit paitaseremonian 
aikana ja vielä suuremman huutomyrs-
kyn synnytti Laatikaisen laukoma kaunis 
2-0-maali, jolla espoolaispuolustaja myös 
rikkoi oman yhden kauden piste-ennätyk-
sensä.

– Hieno huomionosoitus yleisöltä. 
Olen kiitollinen, illan sankari tunteili otte-
lun jälkeen numeroa 522 kantavassa pai-
dassa.

– Varmaan löytyy kunniapaikka pai-
dalle, Laatikainen hymyili.

Kymmenen vuotta samassa jouk-
kueessa, samassa paidassa. Mitkä asiat 
ovat vuosien saatossa vaihtuneet ja miten 
tämän kauden Blues poikkeaa kaikista 
aiemmista joukkueista?

– Pitkä aika menisi jos alkaisi pohti-
maan juurta jaksaen, mutta kyllä meillä 
on tosi hyvä henki tässä joukkueessa tänä 
vuonna. Se on ehkä se isoin asia, tusinan 
verran päävalmentajia Bluesissa nähnyt 
Laatikainen pohti.

Laatikaisen pakkiparina on kulune-

ARTO LAATIKAINEN EDUSTAA LUJAA LAATUA
naa keväänä pelannut 19-vuotias liigatu-
lokas Ville Lajunen, jota pidetään yleisesti 
yhtenä lupaavimmista uuden sukupol-
ven puolustajista. Monet näkevät hänessä 
uuden Laatikaisen.

– Olen aina seurannut häntä. “Lada” 
pelaa hyvin ja hänen kanssaan on helppo 
pelata, sillä hän pystyy antamaan hyviä 
neuvoja ja niistä neuvoista pitää sitten 
ottaa vaari, Lajunen kertoi.

Laatikaisen tunnettu lempinimi 
“Lada” tulee totta kai legendanomaisesta 
venäläisestä automerkistä. 1970-luvulla 
Suomeen saapunut Lada mainosti auto-
jaan taloudellisina, monipuolisesti varus-
tettuina ja käytössä kestävinä. Lada on 
lujaa laatua ja tätä autoa Suomi tarvitsee, 
mainoksessa julistettiin.

Automerkin ominaisuudet päte-
vät hyvin myös Laatikaiseen, kenties 
jopa vielä totuudenmukaisemmin. Talo-
udellisuudesta kertoo Laatikaisen viime 
vuoden palkka, joka oli Bluesin vasta seit-
semänneksi suurin. Monipuolisuutta hei-
jastaa Laatikaisen loistavat ominaisuudet 
kaukalon molemmissa päissä: puolustus-
päässä lähes virheetön, hyökkäyspäässä 
joukkueensa selkeästi tehokkain puolus-
taja. Laatikainen kestää käytössä - siitä 
kertoo jo 27-vuotiaalle valtaisa liigaotte-
luiden määrä 522. 18-vuotiaana liigaan ja 

”LAATIKAISELLA ON 
AINA PAIKKANSA BLUE-
SIN PUOLUSTUKSESSA.”

samantien Bluesin vakiomiehistöön nous-
sut Laatikainen on pelannut jokaisella 
kaudella lähes kaikki espoolaisten ottelut. 
Laatu ja lujuus ovat kohdallaan.

Seuraennätykset Bluesissa eivät 
rajoitu maajoukkuetason puolustajan 
kohdalla ainoastaan runkosarjaotteluiden 
määrään. Laatikainen on myös Bluesin 
puolustajien pistepörssissä ensimmäisenä 
kuten myös pudotuspelien pistepörssissä 
kaikkien pelaajien kohdalla. Kaikkien 
aikojen pistepörssissä mies on noussut 
juuri kolmanneksi ohi Joonas Jääskeläisen. 
Edellä olevien Ladislav Kohnin ja Juha 
Ikosen saavuttaminen kestää tällä tahdilla 
vajaat puolitoista kautta.

Kahden seuraavan kauden aikana 
Laatikaisen nousua piikkipaikalle ei kui-
tenkaan mitä todennäköisimmin nähdä, 
sillä ruotsalainen suurseura Färjestads 
BK tiedotti helmikuun alussa tehneensä 
kaksivuotisen sopimuksen espoolaisiko-
nin kanssa. Siirtyminen länsinaapuriin oli 
varsin odotettu ja fi ksu ratkaisu Laatikai-
sen urakaaren kannalta, mutta silti asian 
varmistuminen tässä vaiheessa kautta 
antoi oman leimansa Laatikaisen juhlille. 
Se teki tilaisuudesta osaltaan haikean.

Mikään ei ole koskaan varmaa, ei 
sekään, että Laatikainen palaa aikanaan 
Ruotsista takaisin kotiin Bluesiin. Yksi asia 
lienee kuitenkin varma: kellään espoolai-
sella ei liene ajatustakaan sitä vastaan, että 
Laatikaisella on aina paikkansa Bluesin 
puolustuksessa ja numerolla 42 aikanaan 
paikkansa Tapiolan Areenan katossa.

SASHA HUTTUNEN
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KEVÄT 1995
Kiekko-Espoo pääsi ensimmäistä 

kertaa pudotuspeleihin kolmannella liiga-
kaudellaan. Vastaan asettui runkosarjan 
toiseksi sijoittunut Lukko. Espoolaisten 
oma tähtipuolustaja Peter Ahola laukoi 
historiamme kolme ensimmäistä pudo-
tuspelimaalia, mukaan lukien viimeisten 
sekuntien tasoitusmaalin Rauman avaus-
ottelussa. Lukko voitti molemmat kotiot-
telunsa jatkoajalla ja yhden pelin Matin-
kylässä. Kiekko-Espoo hävisi ottelusarjan 
3-1 – ainoa voitto tuli toisessa ottelussa, 
kun Petro Koivunen jyräsi Lukon kanada-
laisvahdin Boris Roussonin sivuun ja Jan 
Långbacka iski kiekon tyhjään maaliin.

KEVÄT 1997
Vuoden tauon jälkeen taas pudotus-

pelinautintoa Matinkylän ladossa. Kiekko-
Espoo kohtasi HPK:n, joka karkasi sar-
jassa 2-0-johtoon. Kolmannessa ottelussa 
Rinkelinmäellä Kiekko-Espoon nuori 
ruotsalaishyökkääjä Peter Högardh iski 
hattutempun joka toi vierasvoiton. Neljän-
nessä ottelussa Matinkylässä kaikki näytti 
hyvältä, kunnes HPK:ssa silloin pelannut 
Rami Alanko taklasi Högardhille aivotä-
rähdyksen. Neljä maalia ottelusarjassa 
tehnyt Högardh vietiin ambulanssilla sai-
raalaan ja Kiekko-Espoo hävisi.

KEVÄT 1998
Yksi SM-liigan lähihistorian suu-

rimmista sensaatioista koettiin, kun 
juuri ja juuri pudotuspeleihin rimpuillut 
Kiekko-Espoo pudotti runkosarjan yli-
voimaisesti voittaneen Vladimir Jursino-
vin valmentaman TPS:n selvästi voitoin 
3-1. Ratkaisuottelussa Matinkylän jäähal-
lissa Arto Kuki soitti alkutahdit ja lopulta 
TPS nujertui tuossa ottelussa maalein 3-
1. TPS:n puolustuksessa luisteli Espoosta 
kovalla rahalla lähtenyt Peter Ahola. Sen-
saatio täytti espoolaisten vatsat ja väli-
erissä tuleva Suomen mestari HIFK jyräsi 
Kiekko-Espoon 3-0. Pronssiottelussa Joke-
rit rökitti Espoon sankareita peräti 8-0.

KEVÄT 1999
Bluesin ensimmäinen kausi ja heti 

puolivälierissä vastaan isoveli IFK. Runko-
sarjassa HIFK oli jatkuvasti jyrännyt Blue-
sin, pahimmillaan jopa kaksinumeroisin 
lukemin. Odotettavissa oli helppo sarja 
hallitseville mestareille, mutta ensimmäi-
nen ottelu Nordenskiöldinkadulla tarjosi 
suuren yllätyksen: Blues karkasi nopeasti 
3-0-johtoon ja voitti lopulta 4-3, kun Nils 
Ekman karkasi laidalta yksin läpi ja ujutti 
kiekon Tim Thomasin alta maaliin. Se oli 
Bluesin kautta aikojen ensimmäinen vie-
rasvoitto HIFK:sta. Rutiini oli kuitenkin 
lopulta liikaa ja IFK eteni jatkoon 3-1.

KEVÄT 2000
Blues pääsi jälleen sijalta seitsemän 

pudotuspeleihin ja sai kovan vastustajan 
HPK:n. Espoolaisten puolustus- ja maa-

PUDOTUSPELIEN HISTORIA ESPOOLAISITTAIN

livahtipeli oli, kuten koko kauden ajan, 
täysin sekaisin ja Kerho latoi maaleja. 
Ainoa valonpilkahdus nähtiin toisessa 
osaottelussa, kun Tommy Kiviaho siirsi 
jatkoajalla Otakar Janeckyn viskaisun 
paluukiekon maaliin. Viimeinen ottelu 
Espoossa päättyi Bluesiin palanneen Peter 
Aholan ulosajoon pitkään jatkuneen tuo-
marille protestoinnin seurauksena.

KEVÄT 2002
Kesken kauden Timo Tuomen tilalle 

tullut Hannu Kapanen sai puristettua 
Bluesin viimeisenä joukueena pudotuspe-
leihin. Vastaan asettui runkosarjan voit-
tanut Tappara. Blues teki jokaisessa otte-
lussa avausmaalin, mutta loppua kohden 
tamperelaisten rutiini ja ylivoimaisuus 
oli liikaa. Blues putosi suoraan voitoin 3-
0 ja viimeisessä ottelussa Tampereella Jan 
Caloun lensi suihkuun ja sai kolmen otte-
lun pelikiellon pysäytettyään Esa Pirnek-
sen kiekon ylöstuonnin kahden nyrkin 
voimin.

KEVÄT 2003
Kenties kaikkien aikojen dramaat-

tisin ottelusarja kun vastassa oli jälleen 
Tappara. Kapasen joukkue voitti kaksi 
ensimmäistä peliä, johti kolmattakin jo 
2-0, kunnes Jukka Rautakorven Tappara 
nousi mukaan. Cory Murphyn jatkoaika-
maali viidennessä ottelussa näytti sarjan 
kuitenkin kääntyvän espoolaisille, kunnes 
ajauduttiin ratkaisevaan seitsemänteen 
peliin Espoossa. Tappara siirtyi kolman-
nen erän puolivälissä johtoon, viimeisellä 
minuutilla ilman maalivahtia pelattaessa 
Jan Caloun tasoitti uskomattomalla yksi-
lösuorituksella, mutta jatkoajalla Tappara 
iski nopeasta vastaiskusta onnekkaan 
maalin ja Bluesin kausi päättyi. Tappara 
eteni mestariksi.

KEVÄT 2004
Blues sai kyseenalaisen kunnian olla 

yksi niistä joukkueista, jotka pelasivat 
ensimmäistä kertaa järjestetyissä pudotus-

pelien karsinnoissa, tuttavallisemmin sää-
lipleijareissa. Blues kohtasi perinteisesti 
Tapparan ja maksoi hivenen kalavelkoja 
takaisin pudottamalla nämä jatkosta voi-
toin 2-1. Puolivälierissä Blues haastoi mal-
likkaasti TPS:n kapinahengellä, kevät 1998 
mielessä. Espoolaiset nappasivat kaksi 
voittoa, joista toinen ratkesi Rami Alan-
gon upealla lämärillä muutama minuutti 
ennen loppua. Lopulta ennakkosuosikin 
rutiini oli kuitenkin jälleen liikaa.

KEVÄT 2006
Kari Heikkilän ensimmäinen kevät 

muistetaan Esa Pirneksen jatkoaikamaa-
leista. Ensin Bluesin pelastanut viimeisen 
minuutin voittomaali Jyväskylässä pela-
tussa toisessa karsintaottelussa ja kolman-
nessa ratkaisupelissä Espoossa jatkoajalla 
ottelusarjan voittomaali. Varsinaisen 
peliajan viimeisellä minuutilla Ladislav 
Kohnin siniviivalaukaus oli pelastanut 
Bluesin jatkoajalle. Puolivälierissä Kärpät 
pudotti Bluesin jatkosta voitoin 4-2. Otte-
lusarjassa puhutti Erkki Rajamäen taklaus 
Lasse Kukkoseen, joka lensi oman maali-
vahtinsa Niklas Bäckströmin päälle. Bäck-
ström loukkaantui ja Kärpät putosivat 
lopulta pronssiotteluun.

KEVÄT 2007
Kalavelkojen maksu. Ennakkosuo-

sikki Tappara laitettiin laulukuoroon voi-
toin 4-1. Mikko Lehtonen tasoitti ottelu-
sarjan jatkoajalla Espoossa ja kolmannessa 
ottelussa Tampereella nähtiin kulminaati-
piste, kun Blues rökitti Tapparaa peräti 7-
1 Ladislav Kohnin hattutempulla. Ratkai-
sevassa ottelussa Tampereella Johannes 
Alanen siirsi jatkoajalla paluukiekon maa-
liin ja ottelusarjan poikki. Kuten keväällä 
1998, välierissä Kärpät pudotti Bluesin 
suoraan 3-0 ja tuskainen pronssiottelu 
Hämeenlinnassa päättyi selvään 7-2-tap-
pioon. Unelma mitalista elää edelleen.
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Sunnuntaina 3. helmikuuta pelattiin 
perinteinen Blues Fan Clubin pöytälätkä-
turnaus Ison Omenan Sports Academyssa. 
Paikalle puoliltapäivin jaksoi neljätoista 
innokasta pelaajaa ja heidän henkilökoh-
taiset kannustusjoukkonsa. Talo tarjosi 
taas loistavat naposteltavat kaikille läsnä-
olijoille ja se ilahdutti tasapuolisesti niitä, 
jotka olivat syöneet aamupalansa ajoissa 
ja niitä joille nachot, sipsit ja popcornit 
edustivat sunnuntain aamupalaa.

Pelit oli juuri ja juuri saatu kasatuksi, 
kun Sportin täytti epämääräinen röhö-
tys, hekotus, kikatus ja erinäiset ärräpäät. 
Peli luisti tyylillä tai ilman. Tiukoista 3-2-
peleistä siirryttiin sujuvasti 8-0-rökityk-
siin. Pelit pelattiin kahdessa seitsemän 
hengen lohkoissa, 2 x 3 minuutin erillä. 

Kyselin pelivuoroaan odottavilta 
Siiri ”Nappula” Mularilta ja Krista ”Maa-
ilmanvaltias” Nordqvistilta pelitunnel-
mia, joita he kuvasivat aivan mielettö-
miksi: ”Aivan ihanalta tuntuu, niin kuin 
olisi onnistunut jossakin!” 

Molemmista lohkoista neljä parasta 
etenivät pudotuspeleihin, jotka pelattiin 
paras kolmesta -periaatteella. Lopulta 
välieriin selviytyivät Mika Dahl ja Eero 
Hurmerinta sekä Lari Teerisalo ja Lauri 
Liimatainen. Lari ja Mika pääsivät fi naa-
liin suoraan kahdella voitolla, joten prons-
sista taistelivat Eero ja Lauri. Ensimmäi-
nen pronssipeli päättyi Laurin niukkaan 
2-1-voittoon, mutta seuraava peli olikin 
selvä 9-1-voitto Laurille, joten viime 
vuoden mestari joutui tänä vuonna tyyty-
mään kolmanteen sijaan. 

Finaalipelit olivatkin sitten tiukkaa-
kin tiukempia. Ensimmäisessä pelissä 
Lari voitti Mikan jatkoajalla 2-1, toisessa 
pelissä Mika voitti 1-0 ja kolmannessa ja 
ratkaisevassa pelissä Lari venyi jälleen 2-
1-jatkoaikavoittoon. Näin ollen Blues Fan 
Clubin pöytälätkämestaruus palasi muu-
taman vuoden tauon jälkeen Larille ja 
pokaali pääsee kirjahyllyyn omalle pai-
kalleen taas vuodeksi. 

PÖYTÄLÄTKÄ 2008

Kun pelit oli saatu kunnialla päätök-
seen ja kaikki osallistujat palkittu, oli aika 
pistää vuoden 2008 osalta pöytälätkäpillit 
pussiin. Vielä ennen lopetusta Krista pyysi 
saada lähettää terveisensä ensi kauden 
hallitukselle: ”Tätä on pakko saada myös 
ensi vuonna. Tämänvuotinen oma sijoi-
tukseni oli ihan tuomaripelin tulosta, 
mutta yleisesti tällaiset tapahtumat ovat 
parhaita hengennostattajia. Eikös se kan-
nata panostaa siihen mitä on?” 

MAARIA ALSTELA

”YLEISESTI TÄLLAISET 
TAPAHTUMAT OVAT PAR-
HAITA HENGENNOSTAT-
TAJIA.”

Pelin ratkettua Lari kommentoi peliä 
onnellisena: ”Nyt on ihan mieletön fi ilis! 
Joka fi naali taisteltiin yhden maalin erolla 
ja kaksi jatkoajalla. Mikalle kävi kuin Blue-
sille aikanaan Tapparaa vastaan – seitse-
männen ottelun jatkoajalla ratkaisu. Ensi 
vuonna tulen kyllä puolustamaan mesta-
ruutta ja uskon, että samat vastukset ovat 
kovia kuin tänäkin vuonna. Kyllä nyt 
tuntuu hyvältä saada pokaali kotiin.”
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ILMOITUSTAULU
KATSOMOJÄRJESTELY MUUTTUU ENSI KAUDEKSI

Viime kauden lopulla alkanut trendi fanikatsomossa seisomisesta on kasvattanut suosiotaan koko kauden 2007-2008 
ajan. Seisojien määrä on lisääntynyt kauden myötä ja nykyinenkin alue on ylitetty useassa ottelussa kauden aikana. Fan Club 
haluaa välttää tämän kauden kaltaista kausikorttien vaihtelurumbaa kesken kauden tiedottamalla ensi kauden seisomisalu-
eesta jo kausikorttien myynnin ollessa vasta aluillaan. Näin jokaisella olisi mahdollisuus valita mieleisensä paikka hyvissä 
ajoin ennen tulevaa kautta.

Fan Club näkee seisomisen sallimisen katsomossa tärkeänä osana katsomotoiminnan kehittämistä. Yhdistys kuitenkin 
pyrkii toteuttamaan seisomisen siten, ettei siitä koituisi kenellekään kohtuutonta haittaa. Rajauksen ideana on kuitenkin vas-
tata kaikkien tarpeisiin siten, että seisojat saavat edelleen seisoa, mutta istuville katsojille tarjotaan silti esteetön näkyvyys 
kentälle.

Tämä uudelleenjärjestely vaatii jokaiselta pieniä ponnisteluita, mutta lopputuloksena pyritään vastaamaan paremmin 
jokaisen fanin tarpeisiin.

Seisomisalueeksi on valittu rivit 8-10 fanikatsomon keskiosan portaiden väliseltä alueelta eli toisin sanoen fanikatso-
mon pääosan kolme ylintä riviä. Alue on valittu muutamasta eri vaihtoehdosta siten, että se sisältää riittävän monta paikkaa, 
mutta ei kuitenkaan estä kenenkään takana tai sivussa olevan näkyvyyttä. Ylimmällä rivillä ei kuitenkaan saa käyttää kaksi-
keppisiä tai lippuja, jotka peittävät ravintola-asiakkaiden näkyvyyden kentälle.

PÄÄTÖSRISTEILY HUHTIKUUSSA!
Kauden päätösristeily toteutetaan tänä vuonna pidemmän kaavan mukaan. Risteily suuntaa idän sijasta länteen, Stefan 

Öhmanin kotimaahan Ruotsiin. Risteily järjestetään Viking Linella keskiviikosta perjantaihin 23. - 25.4.2008. Arkinen ajan-
kohta ei toivottavasti ole este, vaan hidaste, koska tätä reissua ei kannata jättää väliin. Hinnasta ja muista faktoista tiedote-
taan heti, kun tietoa saadaan. Innokkaimmat saavat toki ilmoittautua jo peleissä Fanipisteelle, kunhan muistavat silti seurata 
myös tulevaa tiedottelua.

KARTING-KILPAILU TOUKOKUUSSA!
Viime vuonna ensimmäisen kerran järjestetty karting-kilpailu järjestetään myös tänä vuonna. Paikkana tuttu Hangossa 

sijaitseva Silversand Circuit. Ajankohtana on lauantai 3.5. Lisätietoa tulee myöhemmin, mutta jo nyt saa ilmoittautua kotiot-
teluissa Fanipisteelle.

GALLUP
Järjestimme maaliskuun alussa gallup-kyselyn yhteis-

työkumppanimme espooblues.netin keskustelupalstalla. 
Pyysimme keskusteluun rekisteröityneitä Blues-faneja 
antamaan äänensä, kun kysyimme Bluesin tärkeintä yksit-
täistä pelaajaa alkavissa pudotuspeleissä, vaikeinta mah-
dollista vastustajaa pudotuspeleissä sekä pyysimme 
valitsemaan kuluneen kauden parhaan fanikatsomossa 
lauletun kannustuslaulun. Gallupiin osallistui hieman alle 
30 henkeä.

Tärkeimmäksi pelaajaksi arvioitiin viime kevään 
tapaan maalivahti Bernd Brückler, joka keräsi 61 prosent-
tia äänistä. Viime keväänä Brücklerin äänimäärä oli 55 pro-
senttia. Toiseksi sijoittui Arto Laatikainen 19 prosentin 
osuudella ja kolmanneksi Ryan Keller 11 prosentilla.

Kärpät on ehdottomasti vaikein mahdollinen vastus-
taja, arvioivat gallupiin osallistuneet Blues-fanit. Runkosar-
javoittajaa äänesti pahimmaksi kohdattavaksi 76 prosent-
tia. Espoolaisten onneksi Kärpät tulee vastaan aikaisintaan 
fi naaleissa. Viime keväänä oululaiset nähtiin vasta toiseksi 
pahimpana vastustajana HPK:n jälkeen. Tänä keväänä toi-
seksi sijoittui rakas Helsingin IFK 11 prosentin osuudella.

Kuluneen kauden paras laulu oli Espoosta on tää 
meidän joukkue. Tätä mieltä oli lähes puolet, 44 prosenttia 
gallupiin osallistuneista. Neljäsosa näki parhaimpana lau-
luna Tänään meidän Espoo voittaa. Kolmas oli 14 prosentin 
ääniharavalla Espoo, kotikaupunki, Espoo, laulan vuoksesi. 
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