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FAN NEWS
LOKAKUU 2008

Uusi kausi on jälleen vauhdissa. Jää-
kiekkojoukkueissa suurimmat muutok-
set tapahtuvat aina kesällä. Viime kauden 
hienosta, hopeaa saavuttaneesta jouk-
kueesta poistui muutama pelaaja, esi-
merkiksi suurta fanien suosiota nautti-
neet Arto Laatikainen, Oskar Osala sekä 
Mikko Lehtonen.

Jos faneilta kysyy vain yhtä suosik-
kipelaajaa, niin vastaukset hajautuvat var-
masti laajasti, ja se onkin hieno asia. Onko 
suosikkipelaaja kenties maagisia koppeja 
ottava maalivahti? Oivallisen pelisilmän 
omaava nuori puolustaja, jolla on hyvä 
laukaus? Peruspakki, joka ei juurikaan tee 
virheitä?  Kova taklaaja joka on erikoistu-
nut räkämaalien tekoon? Erittäin taitava 
keskushyökkääjä joka järjestelee teko-
paikkoja ketjukavereille ja tekee myös itse 
mukavasti maaleja? Vaiko hieman puukä-
tinen pelaaja, joka yrittää sytyttää joukku-
een tappelemalla reilusti isompia pelaajia 
vastaan? 

Kaikki edellä mainitut voi yhdistää 
Bluesin nykyjoukkueeseen, ja kaikki pela-
sivat joukkueessa jo viime kaudella. Esi-
merkeissä hakemani pelaajat järjestyk-
sessä ovat Bernd Brückler, Ville Lajunen, 

Miika Huczkowski, Erkki Rajamäki, Ben 
Eaves ja Patrik Lostedt. Kuusi täysin eri-
laista pelaajaa, joista kaikille varmasti 
löytyy omat kannattajansa, kuten myös 
kaikille muille joukkueiden pelaajille. 
On kuitenkin tärkeää, että kaikki pelaa-
jat koetaan omiksi, eikä samanlaisia reak-
tioita oman joukkueen pelaajaa kohtaan 
nähtäisi kuin mitä naapuriseuralla tämän 
syksyn harjoitusottelussa nähtiin. 

Osa pelaajan suosiota on takuulla 
myös pelaajan persoonallisuus, joihin 
faneilla tarjoutuu mahdollisuus tutustua 
esimerkiksi fanien ja joukkueiden yhteis-
ten tapahtumien yhteydessä kuten pik-
kujouluissa ja päätösristeilyllä. Bluesin 
entinen maalivahti Mika Oksa muiste-
taan yhtenä sympaattisimmista pelaajista, 
joka Espoossa on koskaan pelannut, sillä 
hän muisti aina kiittää fanejaan, tuli sitten 
voitto tai tappio. Kuten pitempään Blue-
sia seuranneet muistavat, tuohon aikaan 
tappioita kertyi yleensä enemmän kuin 
voittoja, toisin kuin parin viime kauden 
aikana. Myös hieno paluu vakavan sai-
rauden jälkeen nosti Oksan suosiota. Entä 
kuka voisi unohtaa Kent Mandervillen 
high-fi vet rankkarikisaa laukomaan tule-

vien juniorien kanssa? Tuskin ainakaan 
juniorit itse unohtavat, ja kenties kymme-
nen vuoden päästä joku näistä junioreista 
pelaa Bluesin edustusjoukkueessa ja on 
itse tekemässä samaa. 

Kenestä sitten kasvaa uusi suosikki-
pelaaja tämän kauden aikana? Petri Lam-
massaari on ainakin näyttänyt osaamis-
taan tähän mennessä. Sami Ryhänen on 
saanut oman laulun katsomossa. Juuso 
Puustisellakin on aineksia suureen suosi-
oon. Ja tietysti mukana ovat monet tutut 
nimet aikaisemmilta kausilta, myös ne 
joita ei ole mainittu tässä jutussa. 

Tässä lehdessä palataan vielä hieman 
menneeseen, mutta on myös aika suun-
nata katse kohti tulevia tapahtumia. Tällä 
kaudella innokkaimmat fanit lähtevät 
muualle Eurooppaan seuraamaan Blue-
sin otteita. Niistä, ja muista fanitapahtu-
mista pysyy hyvin kärryillä vierailemalla 
fanipisteen läheisyydessä. Ja muistakaa, 
kaikkia oman joukkueen pelaajia on syytä 
kannustaa!

EERO HURMERINTA
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Nykyaikana erityisesti nuorten 
ajasta, kilpailee perhe, poika/tyttöystävä, 
muut harrastukset ja työ tai koulu. Päivät 
ovat monella jo valmiiksi aika ohjelmoi-
tuja ja aikaa ei riitä enää kaikkeen ja moni 
priorisoi päivänsä tai jopa viikkonsa. Ilah-
duttavaa kuitenkin on, että peleissä näkyy 
faneja entiseen malliin.

Englannissa jalkapallossa, jonkun 
joukkueen faniksi synnytään. Samaa 
suuntausta on myös meillä Suomessa eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulla. Bluesin 
faneiksi synnytään, mutta faniverkko on 
laaja ja se ei rajoitu pelkästään pääkaupun-
kiseudulle. Blues näyttää elinvoimaisem-
malta kuin koskaan ja kauteen 2008-2009 
lähdetään kirkastamaan mitalia kultai-
seksi, myös mestareiden liiga on vah-
vasti Bluesilla mielessä. Blues Fan Club 
eli BFC järjestää kymmenkunta fanimat-
kaa vieraspaikkakunnille ja myös mesta-
reiden liigan matsiin Ruotsiin on tarkoitus 
mennä. BFC panos näyttää vahvalta, vaan 
aina mahtuu tekijöitä mukaan (lisätietoja 
www.bluesfanclub.net)

Meitä faneja on moneksi. Eri jouk-
kueiden faneissa on eroja, mutta fanit 
voidaan jakaa vaikka näin. Tunnistatko 
itsesi?

PING-PONG TAI JOJO FANI
Poukkoilee kuin jojo ja käy mil-

loin minkin joukkueen otteluissa. Menee 
massan mukana ja on yleensä aina voitta-
jien puolella. Ei niin väliä mitä lajia seuraa, 
kunhan menestystä tulee. Saattaa vaihtaa 
kannattamaansa joukkuetta, jopa kesken 
kauden tai jopa kesken ottelun. 

Saattaa myös ”kaapata” puolet lii-
gajoukkueista talliin, jolloin menestystä 
löytyy, ainakin on helpompi mistä valita. 
Seuraa otteluita lähestulkoon joka viikko, 
kiirettä pitää miten sovittaa useamman 
seuran ja lajin ohjelmat yhteen.

HENGAAJA
Tämä fanityyppi eksyy hallille kave-

reiden mukana. Ei tiedä sääntöjä ja tälle 
tyypille pitääkin selittää sata kertaa mikä 
on paitsio ja vaikkakin hän vastaa, että 
”okei”, niin käytännössä seuraavassa 
matsissa sama selitys pitää antaa uudes-
taan. Saattaa etsiytyä vaikkapa vesipallo-
otteluun tietämättä sen enempiä edes 
ketkä ovat vastakkain, pääasia on kave-
rit, joiden kanssa hengata. Fanityypille on 
tyypillistä, että hän on joko kaveriporu-
kassa tai tyttö-/poikaystävä tai aviomies/
vaimo.

SUNNUNTAIFANI
Käy silloin tällöin otteluissa, mutta 

saattaa olla myös ns. sohvaperuna ja kes-

kittyä katsomaan tai kuuntelemaan otte-
luita vain televisiosta, netistä tai radiosta. 
Tämä fanityyppi on huomattavasti uskol-
lisempi yhdelle seuralla kuin ping-pong. 
Seuraa otteluita lähestulkoon joka viikko, 
mutta ei ole katastrofi  jos muutama viikko 
jää ihan ilman ottelua.

TELEVISIO JA NETTIFANITTAJA
Kuten edellinenkin sunnuntaifani, 

tämä fanityyppi keskittyy sohvalla makoi-
luun. Fanityyppi saattaa olla pystymmäs-
säkin asennossa käytellessään nettiä ja 
on huomattavasti aktiivisempi etsimään 
tietoa. Miltei joka ottelu pitää katsoa, jos 
ei muuta niin ainakin jälkeenpäin tilastot. 
Hänelle on tärkeää tietää kuka teki maalin 
ja milloin. 

Saattaa seurata tuloksia myös netistä 
tai teksti-tv:stä. Ärsyttää suunnattomasti 
kumppaniaan jos tämä ei ole vihkiytynyt 
lajille. Pilaa illan monesti seuralaiseltaan 
pomppimalla kanavalta tai sivulta toiselle 
pitkin iltaa etsiessään tietoa.

PERHEFANI
Käy otteluissa lasten tai perheen 

ehdoilla. Yleisin syy lienee: ”Vaimo käski 
viedä pojan otteluun.” Ei välttämättä 
tiedä joukkueesta/lajista mitään. Voi ottaa 
myös koko perheensä mukaan otteluun. 

”BÄNDÄRI FANI”
Tuntee pelaajat ja pyrkii saamaan 

kaikkien pelaajien nimmarit. Jos ei muuten 
niin kerää niitä vaikkapa verukkeella, että 
kerää nimmareita lapsillensa (saattaa 
uskoa tähän itsekkin –vaikkei lapsia olisi-
kaan). Seuraa pelejä analyyttisesti ja kah-
vipöytä/baari keskusteluissa hänellä on 
valmis mielipide siitä miksi hävittiin ja 
miksi valmentaja peluutti väärin. Uskolli-
nen seuralle pitkän aikaa.
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TILASTOFANI
Osaa tilastot etu ja takaperin, monesti 

vielä vierasjoukkueestakin. Tietää kuka 
teki juuri sen ekan tai tärkeän maalin kau-
della bambu, kivi ja puu. Fanityyppi edus-
taa ns. baaritietäjää ja saattaa lyödä knop-
pitiedollaan muut ja mahdollisesti hyötyä 
siinä samalla lyömällä jostain tiedostaan 
vetoa kavereiden kanssa. Tilastofani lyö 
monesti vetoa muidenkin kuin kaverei-
densa kanssa.

TOSIFANI
Asuu Espoossa ja syntynytkin täällä. 

Sukupuu kertoo, että jo 550 –vuotta sitten 
Espoon syntyessä esi-isien isä oli perusta-
massa Espoota. Jo esi-isät tulivat alkeel-
lisilla luistimilla tänne meritse silloin 550 
–vuotta sitten, joten pohjaa on! Synty-
nyt sinisiksi, kahta en vaihda toinen on 
”Blues” ja toinen vielä arvailujen varassa. 
On valmis uhrauksiin, niin tyttöystävän 
kuin asuinpaikkansakin suhteen, vievät-
hän matsit suurimman osan hänen elä-
mästään. 

Elämää kai on? On käynyt kaikissa 
kotimatseissa K-Espoon ajoista lähtien, 
paitsi yhdessä jolloin oli yli 40 asteen kuu-
meessa. Murehtinut tätä yli 10 vuotta 
sitten käynyttä kömmähdystä ja kertoo-
kin siitä aina uusille kavereilleen. 

FANI ELI MINÄ FAN CLUBIN 
PUHEENJOHTAJA JUSSI KESKINEN

Yhdistelmä vähän kaikkea edellä 
mainittuja fanityyppejä. Tunnusmerkkei-
hin kuuluu alati muuttuva hiusten väri. 
Saan huomautuksia Blues Fan Clubin hal-
litukselta ”Et sitten osannut päättää väriä 
ja missä se sininen väri?”  -selityksenä 
edelliseen, sininen väri ei pysy päässäni.

Blues Fan Clubin (BFC) vuosikokous 
pidettiin 10.06.2008, jolloin valittiin uusi 
hallitus.Paikalla oli 16 Blues Fan Clubin 
jäsentä. Vaihtuvuus olikin runsasta halli-
tuksessa ja erityisesti alusta asti tai lähes 
alkuajoista lähtien BFC hallitustoimin-
nassa mukana olleita poistui hallituk-
sesta. Uuden hallituksen rekrytointi tuotti 
hieman päävaivaa, kun järjestötoiminta ei 
nykypäivänä ole kovinkaan muodikasta 
oli kyse sitten fanclubista tai muusta.

Myöskin puheenjohtajan valinta 
aiheutti päänvaivaa ja ehdokkaita oli lop-
pusuoralla kaksi. ”Onni” suosi äänestyk-
sen jälkeen minua. 

Pyrin käymään kaikissa kotiotte-
luissa, vierasotteluita täytyy vähän karsia. 
Vähän julkisuudenkipeä varmaankin olen 
(eikö kuva jo kerro kaikkea). Pyttyä ei ole 
näkynyt vielä Espoossa, vaan keinothan 
on monet – jos ei muuten niin liigaristei-
lyllä, jossa oheinen kuva on otettu.

Josko tällä kaudella tärppäisi ja saa-
taisiin se Espooseen?

Fanius on yhdistelmä kaikista edelli-
sistä, fanius on moninaista ja muistakaa: 
tämäkin on vain peliä.

JUSSI KESKINEN
Puheenjohtaja

NYKYINEN BLUES FAN CLUBIN HALLITUS TEHTÄVÄKUVINEEN:
Jussi Keskinen (Puheenjohtaja, Markkinointi)           
Joel Lingman (Rahastonhoitaja)
Eero Hurmerinta (Fan News päätoimittaja, tiedotus)   
Maaria Alstela (Sihteeri)
Jussi Viitanen (Katsomotoiminta)          
Joacim Mäkinen (Fanimatkat)
Kati Hiekkala (Jäsenasiat)         
Francesca D`ambrosio (varajäsen / jäsenasiat)         
Salla Tuusa
Arto Kakko
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Fan Clubin kartingtapahtuma pidet-
tiin toista kertaa. Tällä kertaa paikkana oli 
Lavinnon rata Riihimäellä. Hallitseva voit-
taja ei ollut paikalla, joten titteli oli avoi-
mena. Paikalle oli saapunut 16 kuljettajaa, 
ja erityisesti lajin tuntien hieman yllättäen 
kuljettajien joukossa oli naisenemmistö. 
Aluksi lienee paikallaan pieni rataesittely.

Lähtö tapahtui radan pisimmältä 
suoralta, joka päättyi 90-asteiseen oikeaan 
mutkaan (1). Lyhyen ylämäkeen mene-
vän suoran jälkeen tuli neulansilmä oike-
alle (2), joka oli pääosin piilossa katsojilta. 
Kolmas mutka kääntyi vasempaan ja tul-
tiin takasuoralle, joka päättyi vasen-oikea 
-mutkayhdistelmään (4-5). Lähes heti 
kaarrettiin jälleen oikeaan (6) ja sitten ala-
mäkeen taittavaan vasuriin (7), jossa var-
sinkin jutun kirjoittaja pyörähti useaan 
otteeseen harjoitusten aikana.  Kahdeksas 
mutka oli neulansilmä oikeaan ja sieltä jat-
kettiin nopeiden vasemman (9) ja oikean 
(10) mutkan kautta shikaaniin (11) joka 
johdatti kuljettajat takaisin lähtösuoralle. 

Koska paikalla ei ollut ajanottoa, läh-
tökin päädyttiin tekemään kaikki rinnak-
kain. Radan leveys riitti hyvin kuudelle 
autolle tuossa vaiheessa.

Alun harjoittelujaksojen jälkeen ajet-
tiin kolme etukäteen tasaiseksi kaavailtua 
erää, joista kaksi parasta eteni A-fi naaliin, 
sijoille 3 ja 4 jääneet B-fi naaliin ja loput 
C-fi naaliin. Välierät ja C-fi naali menivät 
varsin selvillä eroilla muutamia poikke-
usta lukuun ottamatta, joten jatketaan 
suoraan B- ja A-fi naalin tapahtumiin.

B-fi naalissa Johanna otti semifi naa-
lin tapaan parhaan lähdön, mutta menetti 
asemiaan pikaisesti. Raimo karkasi sel-
vään johtoon, samalla kun Minna ja 
Johanna jäivät taistelemaan kakkossijasta. 
Siiri ja Francesca taistelivat nelossijasta ja 
ensimmäisellä kierroksella pyörähtänyt 

Miia jäi kierroksella kärjestä.
Kilpailu sai kuitenkin dramaattisen 

käänteen kun Johanna osui Minnan auton 
perään mutkassa 7 ja auto kaatui ympäri. 
Onneksi mitään vakavampaa ei kuiten-
kaan sattunut, vaikka Johanna kävikin 
tarkastuksissa. Kilpailu lopetettiin kuiten-
kin siltä osin siihen, joten B-fi naalin voitto 
ja koko kilpailun seitsemäs sija Raimolle.

A-fi naalissa piti olla mukana kuusi 
kuljettajaa, mutta lopulta määrä putosi 
neljään. Joni poistui Johannan mukaan 
ja kun Antin autoon iski tekninen vika, 
tapahtuman järjestäjä Kari toimi herras-
miesmäisesti ja vetäytyi itse kilpailusta, 
jättäen autonsa puheenjohtajan käyttöön.

Antti otti lähdön, mutta radan vii-
dennessä mutkassa Eeron ohitusyrityksen 
seurauksena kaksikko juuttui hetkeksi 
toisiinsa, joten Ilkka otti kärkipaikan ja 
Micke tuli hänen perässään. Eero ja Antti 
jäivät selkeästi heistä, ja pian näköyhteyt-
täkään ei enää ollut. Micke yritti tavoit-
taa Ilkkaa, mutta pyörähdys vei hänen 
mahdollisuutensa. Kakkossija oli kuiten-
kin turvassa. Kolmannesta sijasta käytiin 
tiukka kamppailu, jossa Eero kasvatti eroa 
radan loppuosalla ja Antti saavutti radan 
alkuosalla. Eero teki viimeisellä kierrok-
sella ajovirheen neljännessä mutkassa ja 
näin Antti pääsi kuittaamaan viimeisen 
palkintosijan. Hän oli kilpailun kolmos-
paikalla myös vuotta aiemmin. Ilkalle 
voitto oli varmasti mieluinen hänen kes-
keytettyään kärkipaikalta vuosi sitten.

EERO HURMERINTA
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Keskiviikkona 20.8. SaiPa-harjoitus-
ottelun jälkeen järjestettiin pelaajien ja 
fanien yhteinen tapaaminen LänsiAuto 
Areenan Hemingway’s-ravintolassa. 
Tilaisuuteen saapui komeasti yli 50 espoo-
laisen jääkiekon innokasta  ystävää, joiden 
väliin jäänyt iltapala korvattiin limulla ja 
pikkupurtavalla, kaiken maailman ruoka-
poliisien riemuksi. 

Vaikka tarjottava olikin maukasta, 
niin tuskin monikaan nachojen takia pai-
kalle saapui, ja niin olikin iloinen yllätys, 
kun heti tilaisuuden aluksi tuttuna juonta-
jana toiminut Aki Eurola saatteli paikalle 
pari joukkueen loukkaantunutta jäsentä. 
Eikä aikaakaan, kun koko muukin jouk-
kue marssi esiin ennätyksellisen nopealla 
aikataululla. Allekirjoittanut antoi ennen 
tilaisuutta palautetta edellisen vuoden 
vastaavasta tapahtumasta, kun fööna-
ukseen meni pojilla puoli iltaa ja nukku-
maanmenoajat paukkuivat itse kullakin. 
Tulipahan todistettua, että ainakin joskus 
menee haaveet, murheet ja turhat toiveet 
komeasti perille. 

Tämä tieto saattaa tulla toisille suu-
renakin yllätyksenä, mutta Aki ei ole maa-
ilman lyhytsanaisimpia ihmisiä. Niinpä 
hän aloitti pelaajien tenttaamisen pää-

määränään keskustella jokaisen kanssa. 
Hyvässä seurassa aika kuitenkin rientää 
ja loppu tulemana oli, että osa vanhasta 
kaartista ei saanut suunvuoroa laisinkaan. 
Se tuskin eniten haittasi herroja itseään. 
Virallisen osion päätyttyä rohkeat saat-
toivat mennä pyytämään nimikirjoituksia 
ja jututtamaan idoleitaan ja pyytämään 
nimikirjoituksia. Vähemmän rohkeat 
nojailivat pöytiin ja näyttivät välinpitä-
mättömän viileiltä, kuten aina. 

Sen lisäksi, että ilta mahdollisti kasvo-
jen yhdistämisen selässä näkyvään nume-
roon, antoi tilaisuus hyvän kuvan joukku-
een hyvästä hengestä, vahvasta tahdosta 
ja kovasta vireestä. Koskaan en ole jouk-
kueen puolesta pistänyt yhtä suurta tavoi-
tetta likoon. Kaikki paitsi kulta on heiken-
nystä viime kauteen, eikä minkään muun 
mahdollisuus kuvastunut ainakaan tuona 
keskiviikkoiltana kenenkään kasvoilta. 
Ensin on kuitenkin pelattava pitkä kausi, 
jonka aikana on mahdollista että kaikki 
menee pieleen, mutta on myös mahdol-
lista, että kaikki onnistuu. 

Pelaajatapaamisen perusteella, leh-
tien ennakoita lukematta, sydäntäni kuun-
telemalla: me olemme jo pitkään kannat-

taneet Suomen parasta joukkuetta – tänä 
vuonna me näytämme sen kaikille!  

MAARIA ALSTELA
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Blues pelasi yhteensä kymmenen 
harjoitusottelua ennen varsinaisen liiga-
kauden alkua. Ottelut sujuivatkin mal-
likkaasti, sillä Blues ei hävinnyt kertaa-
kaan varsinaisella peliajalla. Mukaan 
mahtui kuusi yksittäistä ottelua sekä 
neljän ottelun urakka perinteisessä Tam-
pere Cupissa.

LUKKO – BLUES 2-2 
(0-1,1-1,1-0)

Lukko oli avannut kautensa jo edel-
lisen viikon Pitsiturnauksessa. Bluesille 
ottelu oli ensimmäinen, joten avaus ei 
ollut huono. Bluesin peli oli ajankohtaan 
nähden yllättävän hyvää. Joukkue oli 
vielä vajaamiehinen, sillä kokoonpanosta 
puuttuivat mm. Bernd Brückler sekä sil-
loin vielä ilman sopimusta olleet Ryan 
Keller ja Ben Eaves.

Bluesin maaleista vastasivat Lukosta 
kesällä siirtynyt Petri Lammassaari sekä 
Ismo Kuoppala.

BLUES – HPK 3-2 
(0-0,2-1,1-1)

Ottelu oli varsin kuuma, sillä sen 
aikana nähtiin kaksi tappelua. Ensimmäi-
nen lähti Rami Alangon polvitaklauk-
sesta ja siihen osallistuivat lopulta Ryan 
Keller ja Jari Sailio. Myös Alanko joutui 
ennenaikaisesti suihkun puolelle. Toinen 
nahina alkoi Janne Kolehmaisen kaadet-
tua Brücklerin, jolloin Miika Huczkowski 
puolusti maalivahtiaan. 

Avauserä oli maaliton, ja toisessa 
erässä maalihanat avasi ensimmäisen otte-
lun tapaan Lammassaari. Ben Eaves lisäsi 
Bluesin johdoksi 2-0 kauden avauspelis-
sään. HPK tuli vielä tasoihin, ex-Blues 
Ville Viitaluoman tehdessä toisen maa-
leista. Ratkaisumaalin iski HIFK:n kaataja 
Joni Töykkälä alivoimalla.

BLUES – METALLURG 3-4 RL 
(0-1,2-0,1-2)

Seuraavassa ottelussa vastus oli huo-
mattavasti kovempaa tasoa, kun hallitseva 
Euroopan mestari tuli vastaan. Vuotta 
aiemmin Blues oli murskannut Metallur-
gin fi naalissa. Tällä kertaa Magnitogorsk 
johti avauserän jälkeen, mutta toisessa 
erässä Blues osui kahdesti, maalintekijöi-
nään Ben Eaves sekä Jani Lajunen.

Kun Juuso Puustinen lisäsi Bluesin 
johdon kahteen maaliin, tilanne näytti 
hyvältä. Magnitogorsk tuli ensin maalin 
päähän ja lopulta tasoihin vain viisi 
sekuntia ennen loppua Bluesin sählätessä. 
Turnauksessa varsinaisen peliajan jäl-
keen mentiin suoraan rankkareihin, joissa 
Metallurg oli parempi. Tämä tarkoitti sitä, 
että Blues tarvitsisi fi naaliin päästäkseen 
HPK:n apua. 

DINAMO RIGA – BLUES 2-3 RL (1-0,0-
1,1-1)

Blues oli pitkään tappioasemassa, 
mutta toisen erän lopulla Ryan Keller 
teki tasoitusosuman. Kolmannessa erässä 
Dinamo siirtyi jälleen johtoon. Blues osoitti 
venymiskykyä ja Stefan Öhman tasoitti 
ottelun kahden miehen ylivoimalla. 

Edessä olivat jälleen rangaistuslau-
kaukset, joissa ratkaisuosuman iski Lam-
massaari. Bluesin pääsy fi naaleihin jäi 
kuitenkin haaveeksi, sillä Metallurg voitti 
HPK:n ja otti Bluesin lohkon fi naalipai-
kan. 

DINAMO RIGA – BLUES 3-4 (0-2,2-
2,1-0)

Alkusarjassa pelattiin kahdessa 
kolmen joukkueen lohkossa kerran toisia 
vastaan ja sen lisäksi yksi ottelu toisen 
lohkon joukkuetta vastaan. Tällä kertaa 
kaikki fi naalipäivän ottelut olivat uusin-
toja alkulohkoista.

Blues aloitti pelin hienosti ja karkasi 
toisen erän puolivälissä jo 4-0-johtoon. 
Maaleista vastasivat Keller, Sami Ryhä-
nen, Jaakko Uhlbäck sekä Eaves. Dinamo 
ei kuitenkaan luovuttanut vaan kiri 
lopulta maalin päähän. Viimeinen maa-
leista syntyi rangaistuslaukauksesta. 

Ottelu oli rangaistusten sävyttämä, 
sillä kaksiminuuttisiakin jaettiin lähes nel-
jäkymmentä. Kymppejäkin jaettiin muu-
tama, Bluesin joukkueesta nuoremmalle 
Lajuselle. Dinamon Marcel Hossa joutui 
suihkuun kahden kympin seurauksena.

BLUES – SAIPA 8-1 
(3-0,2-0,3-1)

Bluesin ensimmäinen kotiottelu oli 
tyrmäävä. Blues johti ottelun puolivälissä 
jo 5-0, eikä SaiPasta ollut juuri minkään-
laista vastusta. Maalit jakautuivat laajalle 
rintamalle, sillä vain Puustinen onnistui 
maalinteossa kahdesti.
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Muista osumista vastasivat Dale 
Clarke, Lammassaari, Tomi Ståhlham-
mar, Stefan Öhman, Petri Kokko ja Ryhä-
nen. SaiPan Miikka Jouhkimainen rikkoi 
Brücklerin nollapelin vain muutama 
minuutti ennen loppua.

BLUES – PELICANS 4-1 
(0-0,2-0,2-1)

Tämä ottelu jäi parhaiten mieleen 
kolmannen erän joukkotappelusta. Tapah-
tumat saivat alkunsa, kun Leo Komaro-
vin maila osui Petri Lammassaareen, joka 
loukkaantui tilanteessa. Patrik Lostedt 
hyökkäsi hieman myöhemmin aloituk-
sesta Komarovin kimppuun, ja kun Kari 
Sihvonen hyppäsi tilanteeseen kolman-
tena miehenä, oli joukkonujakka valmis. 
Myös maalivahdit lähtivät keskialueelle 
selvittämään välejään. 

Bluesin maaleista vastasivat Erkki 
Rajamäki, Jari Tolsa, Jaakko Uhlbäck sekä 
rangaistuslaukauksessa onnistunut Keller. 
Brückler piti maalinsa puhtaana, mutta 
tappelun jälkeen maalille tullut Mikko 
Koskinen ei, vaan Pelicans iski kavennuk-
sen minuuttia ennen loppua Tuomas San-
tavuoren toimesta.

BLUES – KALPA 1-1 
(0-1,1-0,0-0)

Tämä ottelu pelattiin Lohjan jäähal-
lissa, joka olikin loppuunmyyty. Ottelussa 
varsin vajaamiehiset joukkueet olivat 
tasaisia, joten tulosta ei voi pitää vääryy-
tenä.  KalPan maalista vastasi Janne Jalas-
vaara ja Bluesin maalin iski Dale Clarke. 
Ottelu päättyi heti varsinaisen peliajan jäl-
keen, eli voittajaa ei lähdetty väkisin hake-
maan.

PELICANS – BLUES 1-2 
(0-0,0-0,1-2)

Viikko edellisen ottelun jälkeen oli 
edessä uusi kohtaaminen. Kaksi ensim-
mäistä erää meni maaleitta. Kolmannessa 
erässä Pelicans meni johtoon Jari Kaup-
pilan maalilla. Blues käänsi ottelun Ryan 
Kellerin ja Toni Kähkösen osumilla.

Blues menetti ottelussa sairaslistalle 
Jari Tolsan, joka joutui sivuun myös liiga-
avauksesta.

BLUES – LUKKO 4-0 
(2-0,1-0,1-0)

Harjoitusottelukausi päättyi samaa 
vastustajaa vastaan kuin se alkoikin. Tällä 
kertaa pelipaikkana oli Tikkurila. Ensim-
mäistä kertaa Blues onnistui jättämään 
vastustajansa nollille. Bluesin maaleista 
avauserässä vastasivat samat miehet kuin 
Lahdessa. Toisessa erässä Clarke osui 
kahden miehen ylivoimalla ja kolman-
nessa Mikael Kurki viimeisteli loppulu-
kemat.

EERO HURMERINTA
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Niin on kausikin taas lähtenyt käyn-
tiin täydellä vauhdilla, varsin hyvin 
mielestäni. Kausi polkaistiin käyntiin 
Lahdessa, johon oli saatu lähtemään kan-
nattajia reilu nelisenkymmentä, osa istu-
makatsomossa ja osa viereisessä seisoma-
katsomossa.

Kotona ensimmäinen matsi pelattiin 
lauantaina 13. syyskuuta Jypiä vastaan. 
Silloin nähtiin katsomossa myös ensim-
mäinen koreografi a BB07:n järjestämänä 
kaaostifon muodossa, joka onnistui mie-
lestäni kohtalaisesti.

Kotiavauksessa saatiin myös ensim-
mäisessä, ja paikoitellen myös toisessa 
ja kolmannessa erässä hyvä tunnelma 
luotua, mutta huomasi kyllä, ettei ääni 
kestä vielä täyttä 60 minuuttia. Ihailtavaa 
oli myös se, että ainakin tuossa matsissa 
seisoville kannattajille varattu sektio oli 
aika täynnä.

Hetkinen, mikä seisomaosa? Niin, 
kesällä saatiin Bluesin ja Lippupalvelun 
kanssa hoidettua asiat niin, että nykyi-

sestä kannattajakatsomosta päädyn kolme 
ylintä riviä koko leveydeltä on varattu sei-
soville kannattajille. Tähän 72-paikkaiseen 
seisomaosaan myydään myös erillisiä 
lippuja omalla nimikkeellään ”Fanikat-
somo/seisomalohko”. Tästä lähtee suuret 
kiitokset Bluesin ja Lippupalvelun suun-
taan, että halusivat kuunnella kannatta-
jien tarpeita ja reagoivat asiaan. Seisoma-
osaan ja oikeastaan koko päätyyn on vielä 
tilaa jäljellä, joten jos ei sinulla ole vielä 
kausikorttia niin nyt äkkiä sellainen hank-
kimaan.

Champions Hockey League starttaa 
pian ja tifoa on luvassa myös toiseen alku-
sarjan kotiotteluun. BFC järjestää reissun 
Joulukuun alussa Jönköpingissä pelatta-
vaan matsiin HV71:stä vastaan, ilmoit-
tautumiset ovat käynnissä ja hinta reis-
sulle on naurettavan halpa. Nyt on hyvä 
tilaisuus ottaa vapaata töistä tai koulusta 
ja ilmoittautua reissulle mukaan. Lähde-
tään huutamaan jengi voittoon ja samalla 
viedään espoolaista kannustuskulttuuria 
myös ulkomaille.

Fanimatkoja järjestetään myös perin-
teisesti Suomeenkin. Pyritään saamaan 
tällä kaudella paljon porukkaa liikkeelle 
ja sitä kautta myös kannustus vierasreis-
suilla äänekkäämmäksi kuin koskaan.

Tästä lehdestä löytyy tulevia vieras-
matkoja, tarkempia tietoja löytyy myös 
BFC:n sivuilta.

Käyttäkää sitä ääntänne, kyllä sitä 
teistä lähtee vielä todella paljon enem-
män. Se nähtiin jo 22. syyskuuta Jokereita 
vastaan pelatussa matsissa, jolloin oli 
ajoittain jo erittäin hyvä tunnelma runko-
sarjamatsiin nähden. Vastatkaa huutoon, 
lisää ääntä katsomoon!

Seisomaosan eturiveiltä äänekkäästi 
teitä tervehtien,

JUSSI VIITANEN
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