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Kausi on jo pitkällä ja ratkaisuvaiheet
lähestyvät. Blues on hyvin mukana taistelussa, vaikka kauteen on mahtunutkin
viime kautta enemmän huonoja hetkiä.
Huonoja hetkiä on ollut kaikilla muillakin, ja sarja onkin todella tasainen.
Bluesin CHL-urakka on nyt takana
ja se tarjosi hienoja kokemuksia niin pelaajille, valmennukselle, johdolle kuin
faneillekin. Tästä tilanteesta täytyy vielä
parantaa, että ensi vuonnakin Blues
pääsisi pelaamaan Euroopan parhaan
seurajoukkueen tittelistä. Tilannetta sitä
ajatellen ei ole vielä menetetty, edes runkosarjan voiton suhteen, sillä se tuo tällä
kaudella toisen paikan, ja toinen paikka
menee sitten mestarille, ellei sama joukkue voita molempia.
Fanit esittivät tifoja CHL-otteluissa ja
Jönköpingin matka keräsi erittäin paljon
lähtijöitä. Mikä hienointa, peli päättyi
siellä komeaan 6-0-voittoon. Myös Bernissä ja Zürichissä oli paikalla joitakin Blueskannattajia, ja näihin matkoihin palataan
tässä lehdessä.

PÄÄKIRJOITUS

Muutakin on tapahtunut. Perinteiset pikkujoulut järjestettiin joulukuisen
HIFK-ottelun jälkeen ja vaikka ajankohta
ei ollutkaan kaikkein sopivin, porukkaa
tuli mukavasti paikalle.
Tammikuun lopulla kotiareenamme
vaihtoi nimeä, ja saattaa kestää hetken
ennen kuin kaikki tottuvat uuteen nimeen.
Sen nimen on tarkoitus pysyä 10 vuotta,
joten kyllä se jossain vaiheessa tulee tutuksi. Ensimmäisessä Barona Areenan
ottelussa tuli tappio, mutta on muistettava, että sama tapahtui kymmenen vuotta
sitten myös LänsiAuto Areenan avauksessa.
Nyt kun Bluesin joukkue on saavuttanut lopullisen kokoonpanonsa,
joukkueella on hyvää aikaa tiivistyä, jos
se ei sitä vielä ole ollut. Ikävä kyllä monet
loukkaantumiset ovat jälleen vaatineet
veronsa, mutta paikkaajiakin on löytynyt
tarpeen tullen niin omista junioreista kuin
muualtakin.
Tulevia tapahtumiakin Fan Clubilla
luonnollisesti on. Perinteisten fanimatko-
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jen lisäksi tarjolla on myös erikoistarjous
kahdesta Helsingissä peräkkäisinä päivinä pelattavista otteluista. Pudotuspeleissä matkoja tehdään jälleen runsaasti, ja
toivottavasti tänäkin vuonna pääsemme
nauttimaan loistavasta ﬁnaalitunnelmasta viime vuoden tapaan. Aika näyttää,
minne suuntaan pudotuspelien matkoja
tehdään.
Ennen pudotuspelejä ratkotaan kuitenkin perinteinen Fan Clubin pöytälätkämestaruus, ja tapahtuma on tutusti Sports
Academyssa helmikuussa. Ovatko viime
vuosien hallitsijat edelleen vahvoja vai
löytyykö uusia huippunimiä? Se selviää
turnauksessa, josta varmasti raportoidaan
seuraavaan numeroon.
Kauden tärkeimpien pelien lähestyessä on entistäkin suurempi syy pysyä
joukkueen takana. Toivottavasti tänä
vuonna menestys on vielä viime vuottakin parempi.

Eero Hurmerinta
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Blues Fan Clubin jäsenmäärä rikkonee tänä vuonna 500 fanin rajan! Viimevuosina jäsenmäärä on pyörinyt tuon
maagisen 500 jäsenen tienoilla ja olipa
jäsenmäärämme vuonna 2005-2006 peräti
503 henkilöä. Uutta ennätystä tavoitellaan
tänä vuonna. Kauas on tultu vuosituhannen vaihteen sadasta jäsenestä. Pitkälti
kasvu on johtunut edullisista fanikausikorteista, joita Blues Fan Clubin jäsenet
voivat hankkia jäsenetuna.
Mitä hyötyä sitten on suuremmasta
jäsenmäärästä? Tällä kaudella on jouduttu perumaan muutamia fanimatkoja liian
vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli
jäsenmäärää saadaan kasvatettua varsinkin aktiivisilla jäsenillä, saataisiin fanimatkat helpommin täytettyä. Blues Fan Club
on vielä monille melko tuntematon ilmiö,
joten kavereille voi aina kertoa asiasta.
Vieraspelimatkalle ovat aina tervetulleita
jäsenet ja myös kaverit, jotka eivät vielä
ole jäseniä.

tä joukkuetta ovat kahden pisteen sisällä.
Blues varmistaa näin CHL –paikkansa
ensi kaudeksi. Playoffeissa ensimmäisellä
kierroksella kohdataan Ilves. Ennen kuin
puheenjohtaja kyyditään huurulaan, niin
kukapa olisi uskonut, että Blues menee
niin pitkälle CHL -sarjassa ja sitä, että
mestari siinä sarjassa tulisi Sveitsistä?

jossa lauantaina kohdataan HIFK ja sunnuntaina Jokerit. Kummatkin ottelut pelataan vieraissa Helsingissä. Blues Fan Club
järjestää edullisia lippuja kumpaankin otteluun ja erityisen edullisia jos ottaa liput
kumpaankin otteluun. Samalla viikolla
kohdataan vielä kotona Kärpät! Tule siis
kannustamaan Blues voittoon!

Ja kun arvailemaan lähdetään niin
laitetaan tähän nyt koko karuselli runkosarjan lopussa: 1) Blues, 2) JYP, 3) Jokerit,
4) Kärpät, 5) KalPa, 6) HPK, 7) HIFK, 8)
Lukko, 9) Ilves, 10) TPS, 11) Pelicans 12)
Tappara, 13) Ässät ja 14) SaiPa

Blues Fan Club järjestää tapahtumia
mm pöytälätkäturnauksen Sport’s Academyssä su 15.2. Bluesin kauden päätösristeily on 27.4., näistä ja muista tapahtumista löydät lisätietoa nettisivultamme www.
bluesfanclub.net. Pidä siis huolta, että
jäsenyytesi on voimassa!

LÄHDE KANNUSTAMAAN BLUES VOITTOON
Paljolti Bluesin sijoitus riippuu
helmi-maaliskuun
superviikonlopusta,

Jui Keskinen

Hallituksen toimikausi lähenee loppuaan jo muutaman kuukauden päästä,
joten uutta hallitusta onkin hyvä lähteä
kokoamaan jo näin keskellä kautta. Mikäli
fanitoiminta kiinnostaa, kannattaa ottaa
yhteyttä, yhteystiedot löytyvät nettisivultamme.
Myös kotoinen SM–liiga alkaa
kääntyä jo loppusuoralle ja Blues on
mukana kärkijoukoissa. Maajoukkuetauolla tammi-helmikuun vaihteessa sarja on
kärjen osalta sarja tasoittanut, sillä viisi
kärkijoukkuetta ovat 5 pisteen sisällä.
Joulukuussa JYP oli jo vetänyt 15 pisteen
eron muihin joukkueisiin, tosin joukkueet olivat pelanneet eri määrän otteluita.
Moni julisti JYPin varmaksi runkosarjan
voittajaksi, mutta tänä vuonna JYPin kone
on yskähdellyt pahasti ja tammikuun 11
ottelusta on kertynyt pistepussiin vain 7
pistettä.
Kärkijoukkueiden
loppuohjelma
näyttää tältä, suluissa nykyinen pistemäärä ja arvio jäljellä olevista koti+vieras
-otteluista otetuista pisteistä, loppupisteet
ja runkosarjan loppusijoitus.
JYP kotona: Tappara, Kärpät, KalPa, HIFK,
SaiPa
JYP vieraissa: Blues, Ässät, Lukko, Pelicans,
TPS, Ilves (85 pistettä +18 p. = 103 p, sij. 2)
KalPa kotona: HIFK, Blues, HPK, SaiPa,
Pelicans
KalPa vieraissa: Ilves, Jokerit, JYP, Ässät ja
Tappara (83 p +19 = 102 p, sij 5)
Jokerit kotona: Pelicans, Kärpät, KalPa, Ässät,
TPS, Blues
Jokerit vieraissa: Pelicans, Ilves, Tappara,
Lukko, HPK (81 p+ 22 p = 103 p, sij 3)
Kärpät kotona: Ilves, HIFK, Ilves, HPK
Kärpät vieraissa: SaiPa, Jokerit, JYP, TPS,
Ässät, Blues, Pelicans (80 p +22 p = 102 p, sij 4)
Blues kotona: JYP, Pelicans, Tappara, Lukko,
Kärpät ja Ässät
Blues vieraissa: KalPa, SaiPa, TPS, HIFK,
Jokerit ja TPS (80 p +24 p = 104 p, sij. 1)
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BLUES-FANITUOTTEET HOCKEY CORNERISTA TAI NETISTÄ!

Väitän siis, että Blues voittaa runkosarjan pisteen erolla JYPiin. Kaudesta tulee
todella ennätystasainen, sillä 5 ensimmäis-
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CHL – CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE –
HERKKUSIENIÄ VAI HOPEAKIVIÄ?
Tavallaan CHL alkoi Victoria Cupista, jossa NHL-joukkue New York Rangers
kohtasi hallitsevan Euroopan mestarin eli
Venäjän Metallurg Magnitogorskin. Jatkossa seuraavina vuosina on tarkoituksena, että NHL-mestari kohtaisi CHL–voittajan kauden alla.

vuoden sopimuksen CHL–liigasta. Olihan
näitä nähty jo aikaisemminkin ja ei aiemmin kiinnostanut yleisöä, miksi siis nytkään. Pelaajillakin oli edellisissä turneissa
nolot tamineet päällä, vaan jo pelipaitojen
julkistuksessa tuntui paremmalta, tämä
voisi olla se juttu.

SM–liigan käynnistyessä syyskuun
11. päivä, tuntui hieman utopistiselta
koko CHL-sarja. Syyskuussa ei ollut edes
selvyyttä siitä kuka on ensimmäinen vastustaja CHL peleissä.

Sponsoreita oli tasan yksi: Reebok.
Myöhemmin Gazprom liittyi mukaan,
laidat ja jää olivatkin aika paljaita lukuun
ottamatta CHL –logoa keskiympyrässä
ja edellä mainittuja sponsoria laidoissa.
Kenttämestarit ja muu hallin henkilökunta
joutuivat tosiaan töihin, kun kaikki mainokset piti vähintään peittää parin päivän
varoajalla ja sama rulianssi esillelaitossa
sitten pelin jälkeen. Kaikki SM–liigan
mainokset jäälle, laitoihin, hallin muihin
tiloihin ja tulostaululle. Turnauksessa
jaettavat palkintosummat tuntuivat huimilta, varsinkin kotoiseen SM-liigaan
verrattuna.

Tämä johtui siitä, että Keski-Euroopan joukkueet joutuivat ensin karsimaan
pääsystään CHL-turnaukseen. CHL -karsintasarja oli vielä käynnissä syyskuussa
ja Bluesin ensimmäinen vastustaja oli
karsintasarjan voittaja. Vastustaja ratkesi
kuitenkin pian SM-liigan käynnistyttyä, jolloin Bern varmisti karsintasarjan
voittonsa. Blues aloitti vieraissa Berniä
vastaan jo kuukauden päästä eli 22.10. ja
ensimmäinen kotiottelu LänsiAuto Areenalla oli tästä viikon päästä 29.10. Ottelut
alkoivat eurooppalaiseen tyylin myöhään
eli puoli yhdeksältä illalla, joka tarkoitti
sitä, että ottelu päättyisi klo 23 maissa.
Ottelupäivät olivat aina keskiviikkoisin,
mikä on jo jalkapallon puolelta koettu
hyvänä. Moni fani jäi ulkopuolelle, kun
tuli vasta paikan päälle ostamaan lippuja
ja halli olikin loppuunmyyty jo edeltävällä viikolla. Ensimmäiseen peliin oli otettu
houkuttimeksi Lordi jakamaan nimmareita.
Jono muodostuikin melkoiseksi
Lordin jakaessa nimmareita hetimiten
areenan ovien avauduttua klo 19.00.
Henkilökohtaisesti naurahdin 2007
kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF julkistettua CHL–suunnitelmansa sekä kuuden

Tänä vuonna CHL pelattiin neljässä
kolmen joukkueen lohkossa yhteensä
12 joukkueen voimin. Kunkin lohkon
voittaja meni jatkoon. Blues hoiti oman
leiviskänsä loistavasti, voittamalla kaikki
alkulohkon ottelunsa. Rahaakin tämä
toi Bluesille, mutta toki kulupuolellakin
varmastikin on jotain. Voittorahoja kertyi
yhteensä 700 000 €, ja kun tähän lisätään
täydet hallit matseissa, niin luulisi sitä nyt
taskunpohjille jotain jääneen. Mediassa
kohistiin siitä, että pelaajat eivät saaneet
potista mitään. Näin varmaan olikin, kun
sopimusta asiasta ei etukäteen oltu tehty.

BLUES JATKOI SEMIFINAALEISSA
Semiﬁnaaleissa Blues kohtasi Zürich
Lionsin ensin vieraissa ja sitten kotona.
Kummatkin ottelut päättyivät tappi-

© Jussi Keskinen
Lordi jakoi nimmareita LänsiAuto Areenalla

oon, joten Zürich jyräsi loppuotteluun.
Lions-fanit juhlivat loppuottelupaikan
varmistuttua LänsiAuto Areenalla miltei
puolilleöin. Toisessa semiﬁnaalissa kohtasivat Venäjän Metallurg Magnitogorsk ja
Salavat Julajev Ufa. Magnitogorsk hävisi
kotonaan, mutta nousi uskomattomasti
Ufaa vastaan vieraskentällä 1-0-tappioasemasta 1-3-voittoon viimeisessä erässä,
vielä hoidellen rangaistuslaukaukset.
Finaaleissa kohtasivat siis Magnitogorsk ja Zürich. Zürich aloitti vieraissa ja
oli niskan päällä aivan viimeiselle minuutille, jolloin Ari Sulanderille meni helppo
sisään. Ensimmäinen ottelu päättyi 2-2
ja toinen ﬁnaali selvästi Zürichille 5-0.
Ennakkosuosikki ja hallitseva Euroopan
mestari Magnitogorsk ei lopulta ollutkaan
niin kova. Zürichin maalilla pelasi Ari
Sulander, joka valittiin myös turnauksen
parhaaksi pelaajaksi (MVP). Ratkaisevassa
ﬁnaaliottelussa oli muitakin suomalaisia:
tuomarit tulivat Suomesta Tom Laaksonen ja Jari Levonen. Linjatuomareina ovat
Mikko Kekäläinen ja Jussi Terho.
Zürich sai voitostaan miljoona euroa
alku- ja semiﬁnaalipottinsa lisäksi joten
kokonaispotti kasvoi yhteensä yli 1,6
miljoonaan euroon. CHL kokonaispotti
oli tällä kaudella kymmenen miljoonaa
euroa Tämän lisäksi voittajalle kiertopalkinto siis pokaali Silver Stone Trophyn
(hopeakiven), jos joku ihmetteli otsikossa
esiintynyttä sanaa.
Ensivuonna CHL:ään pääsee runkosarjan voittanut ja mestari, mikäli ne ovat
samat, niin runkosarjan toinen joukkue.
Monta mutkaa on kuitenkin vielä Bluesillakin edessä, toivotaan kuitenkin parasta.
Näillä näkymin CHL vaikuttaa hyvin
elinvoimaiselta ja kiinnostavalta, taidan
joutua muuttamaan syksyistä mielipidettäni. Tätä pitää saada lisää.
Haluan vielä kiittää kaikkia CHL
-peleissä olleita omasta puolestani, hauskaa oli!

Jui Keskinen
© Petteri Laine
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CHL-VIERASMATSIT

BLUESIN CHL-URAKKA ALKOI BERNISSÄ

Blues aloitti CHL-urakkansa Bernissä. Mukaan lähti kymmenkunta innokasta fania, joiden matkapäivät vaihtelivat.
Reissun pääasiallinen tarkoitus oli tietysti
nähdä SC Bernin ja Bluesin välinen ottelu,
mutta myös kaupunkiin ehti samalla
tutustua. Voi tuntua yllättävältä, mutta
Espoo oli lohkon kolmesta kaupungista
asukasmäärältään suurin.
Osa faneista matkusti niin menokuin paluumatkankin samalla koneella
kuin joukkuekin. Halvat lennot Zürichiin
auttoivat varmasti monia ja Zürichin
kentältä oli jatkoyhteys Sveitsin pääkaupunkiin Berniin eri tavoin. Suurin osa tuli
junalla, joka lähti lentoasemalta. Pelaajat
matkustivat välin bussilla.

etunimen ja yleisö huutaa sukunimen.
Katsomokulttuuri on siellä sellainen, että
se toimii hyvin, ja kyllä nimistä saa ihan
hyvin selvää.

Itse ottelussa Blues vei 3-1-voiton.
Jo avauserässä oudolla pelinumerolla
pelannut Toni Kähkönen sekä Erkki Rajamäki onnistuivat maalinteossa. Blues
kesti hyvin Bernin painostuksen, vaikka
Simon Gamache toi kotijoukkueen maalin
päähän. Jaakko Uhlbäck viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin viimeisellä
minuutilla.
Ottelun erikoisuuksiin kuului Santeri
Heiskasen mailan mittauttaminen. Mailan
lapa osoittautui sääntöjen vastaiseksi,
joten Heiskanen joutui istumaan rangaistusaitiossa kaksi minuuttia ylimääräistä.

Fanit saivat viettää aikaansa Bernissä ja tutustua kaupunkiin jonkun verran
ennen peliä. Kaupungin kuuluisia karhuja
piti tietysti käydä katsomassa, samoin osa
kävi läheisillä huipuilla. Alpit näkyivät
hyvin taustalla.

Vierasvoitto oli sillä hetkellä erityisen arvokas, sillä ennakkoon tasaisessa
lohkossa ne toisivat suuren hyödyn. Sen
ansiosta Blues onnistui ratkaisemaan lohkovoittonsa jo ennen viimeistä, Jönköpingin peliä.

SC Bernin kotiareena PostFinance
Arena sijaitsi jokusen kilometrin keskustasta. Se oli toiminut näyttämönä muun
muassa Magnitogorskin ja New York
Rangersin kohtaamiselle lokakuun alussa,
jonka Rangers voitti lopulta 4-3. Keväällä
se toimii jääkiekon MM-kisojen pääpelipaikkana. Suomi pelaa kuitenkin alkuottelunsa Klotenissa, eikä pääse pelaamaan
hallissa ennen pudotuspelejä.

Paluumatkalla myös minä pääsin
samaan koneeseen pelaajien kanssa. Silti
kun paikat olivat minulla koneen etuosassa ja pelaajat huomattavasti taaempana. Oli kuitenkin mukavaa nähdä koko
paikalla ollut joukkue, niin pelanneet
pelaajat, valmennusjohto, huoltohenkilökunta kuin muut organisaation henkilöt.
Pelaajat kilvoittelivat Helsinki-Vantaan
lentokentällä siitäkin, kenen varustekassi
tulee ensimmäisenä esiin.

Tästä syystä areena oli kovasti keskeneräinen, oikeastaan vain katsomo oli
normaalissa kunnossa. Areena on kuuluisa isosta seisomakatsomostaan, joka
sijaitsi ylhäällä rangaistusaitioiden puolella. Eräänlaisten lippusotkujen myötä
paikalle oli tullut vain noin 7000 katsojaa,
sillä tavalliset kausikortit eivät käyneet otteluun, toisin kuin sveitsiläiset olivat alun
perin luulleet.
Tunnelmaa ottelussa silti riitti. Kuten
Keski-Euroopassa usein, tietyissä tilanteissa kuuluttaja kuuluttaa vain pelaajan

HV-71 -BLUES OTTELU JÖNKÖPINGISSÄ
3.12.2008
CHL-vierasotteluissa kävi kymmenkunta fania ja kolusipa muutama
fani koko sarjan läpi sekä vierasottelut
ja kotiottelut. Poikkeuksen muodosti
alkusarjan viimeinen peli Jönköpingissä
HV-71 vastaan 3.12., jonne Blues Fan Club
järjesti fanimatkan ja mukaan lähti peräti
90 fania. Oletuksena oli, että jatkoonmenijä ratkeaisi vasta tässä ottelussa, mutta

© Kaija Hurmerinta

kun muut samassa lohkossa olevat joukkueet pelasivat sopivasti ristiin niin Blues
varmisti paikkansa jo ennen Jönköpingin
matkaa. Fanit kuitenkin lähtivät Ruotsiin
kahdella bussilla. Hallilta lähdettiin säntillisesti klo 15.00 ja oltiinkin satamassa
jo hyvissä ajoin. Yllättäen Länsiväylä oli
tyhjä ja reilussa puolessa tunnissa oltiinkin jo laivan kupeessa Katajanokalla. Lippujen jako sujui hallitussa kaaoksessa.
Laivan saavuttua Tukholmaan oli
kaikille annettu reilu puolituntia ehtiä
terminaalin edessä odottaviin busseihin.
Yllätykseni oli melkoinen kun totesin
kaikkien olevan asemissa jo hyvissä ajoin.
Ensimmäinen bussi lähti jo etuajassa,
kaikkien oltua paikalla. Ajomatka kohti
350 km päässä häämöttävää Jönköpingiä
kohti saattoi alkaa. Jönköpingiin saavuttiin iltapäivällä ja liput hallilta noudettuamme ehdittiin vielä toimittaa Bluesin
huoltojoukoille matkasta jäänyt pelipaita.
Hotelliin majoittuminen kävi sutjakkaasti.
Iltapäivällä tosin poliisit tulivat hotellille
ja etsivät kuskejamme. Meinasi ainakin
minulle tulla siinä paikassa kylmät, vaan
kyse oli onneksi siitä, että he halusivat
saattaa bussimme hallille ja osoittaa meille
sieltä parkkipaikan.
Ilonen tunnelma jo ennen ottelua oli
huipussaan viimeistään silloin, kun Jönköpingin Kinnarps Arenalla paikallinen
järjestysmies poliisien tukemana kapusi
bussiimme ja tokaisi suomeksi: ”Hei, ette
varmaan oo Suomesta, ku ette oo tuon
enempää kännissä!” Siis selvällä suomenkielellä!
Iloinen yllätys oli myös se miten
järjestelyt oli hoidettu. Meidät ohjattiin
omasta sisäänkäynnistä sisään ja hallista
oli varattu oma Falcon baari Blues-faneille.
Veimme myös Blues Fan Clubin nimissä Blues viirin HV-71 fan clubille.

© Jari Ollikka
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Semiﬁnaalit olivat jo viikon päästä
HV-71 ottelusta. Palaisimme Suomeen
vasta perjantaina, joten täytyi matka
varata hetimiten, jos halusi lipun Zürichiin
saada. Moni yritti jo paluumatkalla epätoivon vimmalla bussissa varailla matkaa.
Känny-yhteydet kuitenkin pätkivät, kun
bussi viiletti E4 -tietä kohti Tukholmaa.
Todenteolla matkan etsiminen ja varaamiseen päästiin laivan nettipisteessä.
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Sveitsin business-kaupungista löytyi mm.
Euroopan suurin joulutori. Varallisuus
myös paistoi esiin: pikkukujilla oli antiikkikauppoja, kristalliliikkeitä ja rautatieasemalla kymmenmetrinen kristallein
koristettu joulukuusi!
Illalla ehdimme vielä tsekata Bluesin iltajäät, jotka pelattiin kotijoukkueen
harjoitushallissa, Hallenstadionin vieressä. Todettakoon siis tässä vaiheessa, että
ZSC Lionsin kotihallissa pidettiin samaan
aikaan pyöräilykisat, joten ottelu oli siirretty 30 kilometrin päähän, RapperswilJonaan.

© Jari Ollikka

© Petteri Laine

kierroksen tuloksista, ja päivämäärä olisi
10.12, siis vain viikko legendaarisen Jönköpingin fanireissun jälkeen.
Moni toivoi matkustusmääränpääksi
Prahaa, mutta Zürichin ”leijonien” edettyä välieriin, oltiin toiveikkaita jatkopaikan suhteen. Yksi sveitsiläinen joukkue
kun oli jo kaadettu.
© Petteri Laine

Paluumatkalla bussissa selvisi myös,
että Bluesin pelaajat eivät tule samalla
laivalla meidän kanssa Suomeen, vaan
jostain syystä Siljalla. Tämä latisti jonkin
verran tunnelmaa, mutta vain hetkiseksi.
Paluumatkalla laivalla oli tosiaan riehakas tunnelma, mutta onneksi laivan henkilökunta oli ymmärtäväinen. Mieleeni jäi
japanilaisturistit jotka räpsivät valokuvia
bailaavista faneista, sekä laivan peräkannella ollut epämääräinen jonomuodostelma karaoken tahdissa.
Koto Suomeen päästiin perjantaina
itsenäisyyspäivän alla, jokunen oli niin
väsynyt että jäi laivaan nukkumaan.
Toiset kiirehtivät töihin ja jokunen varmaan kotiin vällyjen alle.

BLUESIN MUKANA ZÜRICHISSA
Bluesin varmistettua välieräpaikkansa CHL:ssa, alkoi fanien matkojen
suunnittelu. Suuntana olisi joko Praha
tai Zürich, riippuen alkusarjan päätös-

Jönköpingissä saimme pelin jälkeen
yllättäviä, positiivisia uutisia, kun selvisi,
että Lehtimäen Matkat järjestää Bluesfaneille välieräreissun. Rahat matkaan
kerättiin kasaan ja matkaan ilmoittautui
Blues Fan Clubin kautta kourallisen verran
faneja. Määrä jäi valitettavan vähäiseksi
nopean ilmoittautumisajan vuoksi.
Matkaan lähdettiin 9.12 ja lento
taittui Bluesin ja median kanssa samalla
koneella. Pelaajat istuivat koneen etuosassa, joten päätimme taata pojille latautumisrauhan ja suuntasimme koneen
takaosaan. Lennolla median edustajat kun
”kiusasivat” joukkuetta tarpeeksi.
Hotellimme sijaitsi Klotenissa, joka
on Zürichin yksi kaupunginosa. Olimme
perillä jo hyvissä ajoin, joten meillä oli kosolti aikaa tutustua paikalliseen meininkiin. Aluksi tarkastimme tietysti paikallisen jäähallin, jossa pelaa Kimmo Rintasen
Kloten Flyers. Paikan erikoisuus oli parkkihallin päälle rakennettu tekojäärata.
Kiertäessämme Zürichia huomasimme erityisesti paikan jouluisuuden.
Ainakin kirjoittajalle tuli yllätyksenä, että
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Seuraavana päivänä olikin vuorossa
itse peli. Lataus meinasi faneilla mennä
jo ennen peliä yli, sillä ollessamme pikkubussilla jo matkan puolivälissä, muisti
kuski, että muitakin piti hakea mukaan ja
kääntyi takaisin! Huomatessamme, ettemme ehdi kuin aivan pelin alkuun, meinasi
mellakka olla valmis. Eikä kuski tietenkään puhunut sanaakaan englantia…
Ehdimme kuitenkin hirveällä kiireellä ottelun alkuun ja kiinnitettyämme
Espoo-lakanan katsomomme kaiteeseen
sekä jaettuamme liput ja kakskeppiset
saattoi taistelu alkaa. Jo Bernissä käyneenä
sveitsiläinen tunnelma ei tullut yllätyksenä, mutta vaikutti fanijoukkomme aivan
täysin. Hallin ”sydän” oli kotipäädyn 1500
hengen seisomakatsomossa, jossa oli varmaan oikeasti lähemmäs 2000 fania. Pelin
aikana kaikki olivat katsomossa ja olutta
haettiin vain erätauoilla ravintoloista
katsomoon. Sinänsä tuttuja piirteitä sveitsiläisessä katsomossa oli vuorohuutelut,
liput, banderollit ja chantit, mutta ikinä en
ole nähnyt että näihin osallistuvat kaikki
hallissa, vauvasta vaariin.
Peli oli siipirikkoiselta Bluesilta
melko sekavaa ja päättyi kotijoukkueen
6-3-voittoon. ZSC:sta vakuutti erityisesti taitava ja isokokoinen kanukki Ryan
Gardner, hieman kuin Rajamäki ja Keller
samassa paketissa. Ottelun jälkeen ZSC:
n pelaajat tulivat vielä kiittämään pukukopista kannattajiaan varusteet puoliksi
riisuttuna, niin huikea tunnelma pelissä
oli.
Pelin jälkeen tuli toinen suuri pettymys, kun huomasimme että kaikki ravintolat menevät kiinni jo keskiyön aikaan.
Hotellin sveitsiläis-tsekkiläisen baarin
pyörittäjä piti kuitenkin erittäin ystävällisesti paikkaa auki aamukolmeen, josta
kiitoksena annoimme hänelle Bluesin
huivin.
Seuraavana aamuna tuli vielä lisää
yllätyksiä, kun kuulimme, että koneemme
tuulilasi oli mennyt rikki ja jouduimme
lopulta odottamaan Zürichin lentokentällä kahdeksan tuntia. Vaikka lentokenttä
olikin valittu Euroopan parhaaksi, meinasi tekeminen loppua tuossa ajassa.
Huikea reissumme päättyi lopuksi kotiinpaluuseen noin iltakymmenen
aikaan.

Eero Hurmerinta, Jui Keskinen, Joel
Lingman
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LÄNSIAUTO AREENA VAIHTOI NIMENSÄ
BARONA AREENAKSI
pioon. Samana vuonna Play-offeista tuli
lähtö otteluhäviöin 1-3 HIFK:ta vastaan.
Kymmenen vuotta on pitkä aika varsinkin Bluesin ja hallin historiassa. Toivon
mukaan hallin ensimmäisen ottelun
kirous ei uusiudu ja ole enne tätä vuotta
silmälläpitäen. Ilves saattaa olla Bluesin
ensimmäinen playoff-vastustaja.
© Jussi Keskinen

Tammikuun viimeinen viikko, Blues
kohtaa Ilveksen otteluohjelman kummallisuuksista johtuen kaksi kertaa saman
viikon aikana. Ensimmäinen otteluista on
maanantaina 26.1. ja samalla se LänsiAuto
Areenan viimeinen ottelu. Ottelu päättyy
tappioon maalein 1-2, vaikkakin numerot
eivät tee oikeutta pelitapahtumille. Selittelyille ei ole sijaa, tappio on aina tappio.
Jo neljän päivän päästä torstaina
29.1.2009 Blues kohtaa Ilveksen uudelleen,
mutta tällä kertaa on aivan jotain uutta:
Jäähallin nimi on muuttunut Barona Areenaksi ja halliin on tullut vihreätä hehkua
Barona kylttien muodossa. Jo hallia lähestyttäessä uusi isäntä pistää silmään. Pelin
alku ei ole hyvä Bluesin kannalta, kun
Tomi Ståhlhammar ottaa jäähyn ja sen
juuri päättyessä Barona Areenan ensimmäisen maalin latoo Ilveksen Jarkko Kauvosaari. Blues tasoittaa kuitenkin Tomi
Ståhlhammarin voimin, joka on samalla
Tomin liigahistorian ensimmäinen maali.
Lopulta päädytään jatkoajalle, jonka Ilves
vie nimiinsä vain 8 sekunttia ennen jatkoajan päättymistä. Loppunumerot ovat 4-5
Ilvekselle. Maalivahdit eivät olleet parhaimmillaan kummassakaan ottelussa.
Historian havinaa on kuultavissa,
sillä LänsiAuto Areenan ensimmäinen
ottelu kymmenen vuotta aiemmin vuonna
1999 HIFK:ta vastaan päättyi myös tap-

Ilves -ottelua edeltävänä yönä areenalla on käynyt kuhina. LänsiAuton valomainosta lasketaan alas hallin päädystä ja
uutta Barona –logoa laitetaan paikoilleen.
Hallissa mittaillaan vielä viimeisiä kylttien pituuksia, uudelle Baronalle tehdään
tilaa. Kiirettä hallilla on riittänyt, sillä
Barona kylttejä on voinut vaihtaa vasta
ottelua edeltävänä yönä klo 24.00 lukien,
joten kylttejen vaihtoon on jäänyt noin 15
tuntia. Perinteinen Länäri on historiaa
ja uudet tuulet puhaltavat Barona nimen
myötä. Toki Barona on tuttu juttu hallilla,
Baronan ”miehet mustissa” eli järkkärit
toki ovat hoitaneet järjestysmiesten ja liikenteenohjaajien tehtäviä Valtaosa areenan palvelutyöntekijöistä onkin Baronan
palkkalistoilla
Joka tapauksessa Barona ei välttämättä ole huono nimi ja kymmenen
vuoden markkinointi- ja palveluyhteistyösopimuksen pitkäjänteisyyskin on
hyvä. Ajatelkaapa, jos sponsori vaihtuisi
joka kausi. Tänä vuonna Barona ensi
vuonna Libero -areena ja sitten jotain ihan
muuta. Mielestäni huonompiakin nimiä
on, jos vertaa vaikkapa muiden liigajoukkueiden nykyisiin halli nimiin: Hartwall
Areena, Patria–areena, Synergia–areena,
Oulun Energia Areena, Dna–Areena,
Isku–Areena tai pelkistetysti Hakametsä,
Nordensköldin halli, Turku halli, Isomäen
halli, Kisapuiston halli ja Kuopion jäähalli. Näille kaikille on muodostunut sitten
omia lempinimiä. Aika näyttää mikä muo-

© Jussi Keskinen
Bluesin ja hallin toimitusjohtaja Tom Kivimäki
ja Baronan toimitusjohtaja Markus Oksa
kilistävät hallille 29.1.2009 pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

dostuu Barona Areenan lempinimeksi.
Täytyy myöntää, että ainakin itselle
vaatii pientä totuttelua Baronan logon
vihreä väri, vaan kaikkeen tottuu. Penkkejä ei kuitenkaan ole tarkoitus muuttaa
vihreiksi ensi kaudeksi eikä ehkä seuraavallakaan.
Itse Barona on monelle varsin tuntematon yritys 100 miljoonan euron liikevaihdosta huolimatta. Yritys toimii kuudella toimialalla, jotka ovat logistiikka,
teollisuus, rakentaminen, hoiva, toimisto
ja IT. Barona toimii myös Suomen rajojen
ulkopuolella. Toimitusjohtaja Markus
Oksan sanoja lainaten: ”Baronan tulo Bluesin hallin sponsoriksi luo lisänäkyvyyttä
yritykselle ja vahvistaa Baronan brändiä
tarjoamalla sidosryhmille elämyksellisiä
kokemuksia Barona A
reenalla.”
Jääkiekko
on
valtakunnallisesti
seuratuin urheilulaji ja tavoittaa Baronan
sidosryhmät kattavasti. Areenan toiminta
on kuitenkin myös paljon muuta. Areena
toimii elämysten ja tunteiden tapahtumapaikkana ja tarjoaa konsertteja ja muita
tapahtumia.
Myös ravintolat kokivat vuodenvaihteessa uudistuksen kun vanha toimija
Restel jätti hyvästit ja tilalle otettiin Les
Halles Catering, jossa mukana mm Jyrki
Sukula ja Erkki Lahti. Samalla ravintoloiden nimet pistettiin uusiksi mm Parnell’s
on nykyään Boxi ja Offside on Hungry
Man’s diner. Ensimmäinen testi uudelle
yrittäjälle oli täysi halli CHL-ottelu Zürich
Lionsia vastaan. Muutaman ottelun perusteella ei vielä voi oikein sanoa ravintoloista mitään. Tällähetkellä ravintolat ovat
aika pelkistetyt ja ilmeisestikkin kauden
loputtua keväällä tehdään isompaa remonttia ravintoloissa.

Jui Keskinen
© Petteri Laine
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FAN CLUBIN PIKKUJOULUT 15.12.2008

Blues Fan Clubin pikkujoulut järjestettiin tällä kertaa maanantaina 15. joulukuuta. Otteluohjelma ei mahdollistanut
pikkujouluja lauantaipelin jälkeen, kuten
yleensä on ollut tapana, joten tällä kertaa
tapahtuma osui arkeen. Pelaajille ei tarjoutunut ehkä samanlaista tilaisuutta nauttia
tapahtumasta kuin yleensä, sillä CHL:
n aiheuttaman ottelusiirron takia Blues
pelasi vielä seuraavana keskiviikkonakin.

Joitakin
loukkaantuneita (kuten
Santeri Heiskanen) ja junioreita lukuun
ottamatta joukkue oli mukavasti paikalla.
Tällä kertaa tunnelma ei välttämättä ollut
niin hyvä, sillä Blues oli hävinnyt HIFK:
lle 1-4. Muutamana aikaisempana vuonna
pikkujouluja edeltävä ottelu on onnistuttu voittamaan, ja kahtena edelliskertana
vieläpä vastustaja jätettiin maaleitta. Jonkunlainen meriitti ottelusta oli kuitenkin
Patrik Lostedtin tekemä SM-liigaennätys,
kun hän joutui suihkuun jo kolmen sekunnin pelin jälkeen.
Pelaajille oli jo totutuksi tulleeseen
tyyliin määrätty omat paikat ja fanit saivat
valita omat paikkansa, ja päästä suosikkinsa kanssa samaan pöytään. Kaikkiin
pöytiin riitti myös faneja, vaikka osa faneista olikin suosiolla omissa oloissaan.
Pelaajat saivat luonnollisesti aloittaa
ruokailun ensimmäisenä ja fanit seurasivat perässä. Tämän aikana tarjoutui hyvä
tilaisuus keskustella pelaajien kanssa erilaisista asioista. Samalla saattoi saada vastauksen joihinkin itseään askarruttaneisiin
kysymyksiin. Itse sain esimerkiksi pikkujouluissa selvitettyä Jussi Saarisen tulevan
pelinumeron. Koska se ei ollut ennen tilaisuutta vielä selvillä, niin hänen paikkaansa osoittaneessa lapussaan oli pelkästään
nimi ja Bluesin logo, kun muilla pelaajilla
lapussa oli myös pelinumero.
Ruokailun jälkeen ohjelmassa oli
jokunen Joel Lingmanin tekemä pelaa-

© Jari Ollikka

jahaastattelu, ja haastateltavina kävivät
muun muassa suuri rap-musiikin ystävä
Juuso Puustinen sekä Petri Lammassaari,
joka suositteli eräälle kannattajalle fanipaitaa Camilo Miettisen nimellä, kun häntä
pyydettiin perustelemaan, miksi fanipaita
kannattaisi ottaa “Lampun” nimellä eikä
Miettisen.
Tällä kertaa aikaisemmilta vuosilta
tuttuja ohjelmanumeroita kuten tietokilpailuja tai näytelmää ei ollut, vaan pelaajat
lähtivät pian koteihinsa, ja varusmiespalvelustaan suorittanut maalivahti Mikko
Koskinen kasarmille. Tämän jälkeen fanit
saivat viettää iltaa keskenään.

PELAAJIEN PÖYTÄJAKO
Pöytä 1: Kurki, Nättinen, Puustinen
Pöytä 2: Alanko, Saarinen, Öhman
Pöytä 3: Brückler, V.Lajunen, Ryhänen
Pöytä 4: Gustafsson, Kokko, Rajamäki,
Sandell
Pöytä 5: Huczkowski, Keller, Koskinen,
Kähkönen
Pöytä 6: Konttinen, Ståhlhammar, Tolsa,
Uhlbäck
Pöytä 7: Clarke, J.Lajunen, Lostedt
Pöytä 8: Kuoppala, Lammassaari, Miettinen, Rönnberg

Eero Hurmerinta

© Jari Ollikka
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PUDOTUSPELIT LÄHESTYVÄT,
RYHTILIIKKEEN AIKA!

Vielä kuukausi odotettavaa ennen
kauden huipennusta. Vielä viimeiset runkosarjapelit aikaa hioa kuvioita kuntoon
katsomon puolella.

Tuntuu, että CHL:n jälkeinen aika
on ollut katsomossa todella vaisua ja nyt
jokaisen aika skarpata pudotuspelejä
varten. Pian alkavat tosipelit ja silloin nykyisen kaltainen meno katsomossa ei enää
käy päinsä.
Tähän asti hienoimmat muistot ovat
ehdottomasti jääneet CHL-peleistä, joiden
ammattimaisessa järjestelyssä olisi todella
paljon opittavaa nykyisessä SM-liigassa.

nut itselleen seisomalipun.

Kuten jo alussa kirjoitin nyt on
skarppaamisen aika. Runkosarjassa on
enää kuusi kotipeliä jäljellä, joista jokainen on tärkeä tasaisessa liigassa. Nyt on
hyvä aika ottaa ryhtiliike ja valmistautua
kevääseen. Muistakaa myös helmi-maaliskuun vaihteeseen sijoittuva superviikonloppu, jolloin ensin lauantaina 28.2. on
HIFK vieraissa ja heti perään sunnuntaina
Jokerit Ilmalassa. BFC myy luonnollisesti

lippupaketteja tälle viikonlopulle, yhteishintaa paketille tulee naurettavat 20 euroa
jäsenille, joten kannattaa olla nopea, sillä
halpoja paketteja on saatavilla rajoitetusti.
Terveisin,

Jui Viitanen

katsomotoiminnanvastaava

CHL:n peleissä tunnelma oli aivan
omaa luokkaansa, poislukien viimeinen
peli Zürichiä vastaan. Kahdessa CHL:n
kotipelissä Blues Brothers 07 järjesti myös
tifoja. Ensimmäisessä CHL-kotipelissä
HV71:stä vastaan nähtiin kolme valtavan
suurta overheadia, jotka peittivät koko
päädyn ja kulmakatsomot. “Suomessa ja
Euroopassa”-nimellä kulkenut tifo onnistui varsin hyvin.
Toinen tifo, joka oli välierien viimeisessä pelissä Zürich Lionsia vastaan
nähtiin jälleen koko päädyn ja kulmakatsomoiden kokoinen mosaiikki ja sen yhteydessä banderolli “Voitto tai kuolema”,
joka on jäänyt kannattajien keskuuteen legendana “Petu” Matikaisen haastattelusta
viime kevään ﬁnaaleissa.

© Jari Ollikka

Tähän astisen kauden kohokohtana
oli ehdottomasti joulukuun alussa tehty
Jönköpingin matka. Ensin laivalla lahden
ylitse naapurimaan pääkaupunkiin, josta
bussikuljetuksella siirryimme Jönköpingiin. Katsomossa oli hyvä meno läpi ottelun ja kokeiltiinpa myös vuorohuutelua
seisoma- ja istumakatsomon välillä.
Viimeisin matka, jolla allekirjoittanut
oli mukana oli vierasmatsi SaiPaa vastaan
tammikuussa. Lopulta matkaan lähti vain
sata kannattajaa, mutta meno oli ihan
kohdillaan tuollakin porukalla. Hienoa oli
myös nähdä se, että suurin osa oli valin-

© Jari Ollikka

© Juuso Matkaselkä
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