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PÄÄKIRJOITUS
Talouskriisi on jättänyt jälkensä myös jääkiek-

koiluun ja Bluesiin. Onneksi pahimmalta, eli pelaa-
jien joukkomyynniltä vältyttiin. Jos huhtikuussa 
Bluesin porukka sai iloita JYPin mestaruudesta ja 
sen mukana tulleesta CHL-paikasta, suunta alkoi 
muuttua huolestuttavampaan suuntaan MM-ki-
sojen aikana, jolloin selvisi että CHL saattaa jäädä 
pelaamatta tällä kaudella.

Lopullinen vahvistus sille tuli kuukautta myö-
hemmin, joten mahdolliset matkat esimerkiksi 
Venäjän Kazaniin, Tsekin Karlovy Varyyn tai Ruotsin 
Karlstadiin jäivät toteutumatta. Nämä kolme olisi-
vat olleet todennäköisiä vastustajia Bluesille, jos 
kausi olisi saatu pelattua.

CHL:n ongelmia voi pohtia monella tavalla. 
Kieltämättä areenoitten ulkoasu oli hieno pelien 
aikaan, samoin kuin peliasut. Mutta suuremmalla 
määrillä sponsoreita, vaikkakaan ne eivät olisi yhtä 
paljon maksaneet, olisi voitu saada sama määrä 

rahaa kasaan, ja homma voisi edelleen jatkua. 
Samoin peliasutkin olisivat voineet kestää vaikka 
yhden mainoksen per joukkue. Jalkapallon puolel-
la tilanne on juuri näin, mutta toki on myönnettä-
vä, että lajina se on eurooppalaisella tasolla aivan 
eri suuruusluokkaa. 

Samoihin aikoihin monia shokeerasi se tieto, 
että Blues saattaa joutua luopumaan pelaajistaan 
talousvaikeuksien takia. Loppujen lopuksi Blues 
selvisi vähällä, jos ei oteta huomioon NHL:ään 
lähtenyttä kolmikkoa Ben Eaves-Ryan Keller-Mikko 
Koskinen. Erityisesti Koskisesta saadut korvaukset 
varmasti auttoivat Bluesia tässä tilanteessa ja kausi 
lähtee käyntiin ilman ongelmia. Ainoa muualle 
kuin Pohjois-Amerikkaan sen jälkeen siirtynyt 
pelaaja oli Jari Tolsa, ja vaikka hän eräänlaisessa 
kulttimaineessa onkin ollut, joukkue pärjää takuul-
la ilman häntäkin.

Harjoituskausi on kuitenkin sujunut kohtuulli-
sesti, vaikka pari ikävää loukkaantumista sattuikin. 
Erityisesti Salzburgin turnauksessa joukkue pelasi 
kovia pelejä hyvällä menestyksellä. Bluesilla on 
joukkueessa hyviä nuoria, joista joku varmasti 
tälläkin kaudella nousee esiin samaan tapaan kuin 
esimerkiksi Toni Kähkönen viime kaudella.

Fan Club jatkaa normaalilla tavalla joukkueen 
tukena. Fanimatkoja tehdään pääosin lauantaisin 
ja tietysti kotiotteluissa ollaan katsomossa tiiviisti. 
Ensimmäinen fanimatka tehdään lokakuun lopulla 
Poriin. Kauden aikana on myös muita tapahtumia, 
joista ennen kauden alkua pidetty fani-ilta sekä 
minigolfturnaus ovat jo takana.

Eero Hurmerinta
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BLUES, FANIT JA SM –LIIGA MUUTOSTEN KOURISSA
Viime kausi oli Bluesille ja faneille pikku petty-

mys. SM-liigassa jäätiin mitaleitta ja CHL–ottelutkin 
päättyivät semifi naaleihin. Pronssiottelun jälkeen 
itse kukin luikki pettyneenä kotiinsa tai baariin. 
Osa oli jo lyönyt hanskat naulaan semifi naaleissa, 
Bluesin hävittyä ottelusarjan Kärpille ja tämän 
myötä ajauduttua pronssiotteluun KalPaa vastaan.

Päätösristeilylle osallistui kuitenkin mukavasti 
faneja. Siellä kuulimme omistajan suusta, Bluesille 
mahdollisesti tulevasta uudesta logosta. Uusi logo 
julkaistiin samoin kuin uusi peliasu elokuussa hy-
vissä ajoin ennen kauden alkua. Logo herätti heti 
ristiriitaisia tunteita, eihän se vanha logokaan ollut 
kovin montaa kautta käytössä ja juuri kun siihen 
on totuttu niin tämä uusi tuli. 

Ei se vaihtamalla parane vai paraneeko?

Harjoitusottelussa AIK:ta vastaan fanikatso-
mossa luki mainosta mukaillen osuvasti: ”Ei se 
vaihtamalla parane”. Ennen logoepisodia, Bluesin 
suunnasta kuului alkukesästä muutenkin ikäviä 
uutisia. Kaikki pelaajat vapautettiin sopimuksis-
taan siirtymään pois Bluesista. Tämä ei herättänyt 
hurraa huutoja ainakaan tosifanien puolelta, eikä 
varmaan muillakaan. Onneksi montaa siirtymistä 
ei tapahtunut ja mm. Raju-Erkki jatkoi Bluesissa. 
Kapteenisto pistettiin uusiksi täysin Espoolaiseksi 
ja samalla nuorennetaan pelaajistoa entisestään. 
Maalivahtiosastokin meni täysin uusiksi, kun 

Brückler siirtyi Venäjälle ja Koskinen lähti NHL:ään.

Bluesin onneksi myös kaikki muut SM–liiga 
joukkueet ovat joutuneet tiukalle säästökuurille. 
Useammat seurat säästävät ulkomaalaisista pelaa-
jistostaan ja antavat mahdollisuuksia omille nuo-
rilleen. Toisaalta tämä on hyvä asia, mutta jaksaako 
”keskivertokiekkoilu” kiinnostaa faneja. Löytävätkö 
uudet fanit hallille, kun seuroilla ei ole tarjota niin 
suuria tähtiä edellisvuosien tapaan?  Johtaako 
säästökuuri loppujen lopuksi seurat kierteeseen 
–ei uusia faneja ja vanhatkin lähtökuopissa? Nämä 
ovat kysymyksiä joihin vastaus saadaan ajan kulu-
essa. Toivon mukaan kaikki seurat saavat kahlattua 
sarjan läpi kunnialla, talousuutiset ovat olleet su-
rullisia muiden seurojenkin osalta.

Palkoissa muut sarjat ovat ajaneet Sm-liigan 
ohi, Uusin uhka on idästä, Venäjän KHL–sarja. 
Monet SM-liigan hylkäämät pelaajat ovatkin siirty-
neet rupla tai kruunujäille. Laskukausi tekee loven 
seurojen talouteen monellakin tapaa, esimerkiksi 
yritykset ovat kiristäneet rahahanojaan ja vapaa-
matkalaiset eli fi rmojen sponssaamat liput voivat 
olla kiven alla. Pelaajisto on se mistä helpoiten 
saa säästöjä aikaiseksi. Osa Bluesin talouslovesta 
on selitettävissä CHL–palkkioilla viimekaudelta 
ja tulevan kauden osallistumispalkkioilla, jotka 
jäänevät saamatta.

Ulkomaisten vedonvälittäjien kertoimien 

mukaan Blues on runkosarjassa vähintään neljän 
joukossa, tarjoaapa joku jopa pienintä kertointa 
Bluesin runkosarja voitolle. Oma veikkaus runko-
sarjasta on, että Blues sijoittuu kolmanneksi –tar-
kempi veikkaus runkosarjasta on 1) KalPa, 2) JYP, 3) 
Blues, 4) Jokerit, 5) Kärpät, 6) HIFK, 7) HPK, 8) TPS, 9) 
Lukko, 10)  Ilves, 11) Pelicans, 12) Tappara, 13) Ässät, 
14) SaiPa. Nyt kun kellään ei ole suurempia odo-
tuksia kaudesta –niin veikkaus on että playjareissa 
mennään loppuun asti!

Tekijöitä tarvitaan aina, joten jos vaikka otte-
luohjelmien tms jakaminen kiinnostaa kannattaa 
ottaa yhteyttä fanipisteelle. ”Töistä” maksetaan 
pieni palkkio.

Fan Club pyrkii tekemään fanimatkan jokaiseen 
lauantaivierasotteluun, ja lisäksi paikallisotteluihin, 
olivat ne sitten arkena tai viikonloppuna. Matkan 
hinta on jäsenille pääsääntöisesti 25 euron tuntu-
massa, ja niille, jotka eivät jostain syystä ole vielä 
jäseniä, vähän enemmän. Lisätietoja nettisivuil-
tamme www.bluesfanclub.net ja fanipisteeltä.

Kaikki kannustamaan niin koti- kuin vierasotte-
luihinkin!

Ju i Keskinen
Puheenjohtaja

BLUES FAN CLUBIN HALLITUS KAUDELLA 09-10
Kuvassa Vasemmalta oikealle.

Jussi Viitanen

Viitasella lähtee käyntiin kolmas kausi BFC:n 
hallituksessa. Vastuualueenaan hänellä on katso-
motoiminta. Matseissa tavoittaa fanipisteeltä tai 
katsomosta yläriveiltä.

Enni Nissinen

Ensimmäinen kausi hallituksessa, vastuualuei-
naan fanimatkat ja jäsenasiat. Tavoittaa kotimat-
seissa fanipisteeltä ja katsomosta keskeltä maalista 
katsottuna. Useasti myös kamera kädessä.

Kati Hiekkala

Jo seitsemäs kausi lähtee käyntiin Bluesin 
fanina ja kolmas hallituksessa. Katille on yleensä 
erikoisen tärkeää nähdä lämppärit mutta muuten 
hänet yleensä löytää fanipisteeltä tai katsomon 
keskiosasta. Hallitukset varasihteeri ja tapahtuma-
vastaava.

Francesca D`Ambrosio

Viides kausi Bluesin kannattajana pyörähtää 
käyntiin, mutta vasta toinen hallituksessa. Istus-
kelee yleensä fanikatsomon keskellä ja tauoilla 
löytää fanipisteeltä. Hallituksen sihteeri ja tapah-
tumavastaava.

Jussi Keskinen -puheenjohtaja.

Toinen kausi hallituksen puheenjohtajana. 
Paikka fanikatsomossa kentältä katsoen toisella 
rivillä, kun BFC asioiltaan ehtii. Viihtyy fanipisteellä 
otteluiden tauoilla. Tunnusmerkistöön kuuluu ei 
osaa päättää hiusten väristään.

Juuso Matkaselkä

Ensimmäinen kausi hallituksessa. Monivuoti-
nen kausikorttipaikka löytyy hallin yläkatsomosta 
402. Opiskeluiden vuoksi Tampereelle muuttanut 
erittäin innokas lätkäfani, joka pyrkii seuraamaan 
Bluesin otteluita parhaansa mukaan niin kotona 
kuin vieraissakin. Tunnistettavissa parhaiten räis-
kyvästä hiustyylistään.

Tuttu näky myös muiden joukkueiden otteluis-
sa silloin kun oma joukkue Blues ei pelaa. Hallituk-
sen rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja.

Eero Hurmerinta

Hallituksessa vastuualueena tiedotus ja Fan 
Newsin päätoimittajuus. Seurannut Bluesin ja 
Kiekko-Espoon pelejä jo divaritasolla ja monenlai-
set nippelitiedot ovat hallussa. Kirjoittelee juttuja 
myös Jatkoaikaan.
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 Espoo Blues on, kuten jo tiedämme, tänä 
vuonna sekä nuorekas että kotimainen. Keski-ikä 
on vain 24.2  ja jokainen pelaaja on suomalainen 
tai Suomen kansalainen.

Espoolaisella kapteenistolla menemme vielä 
pitkälle.

MAALIVAHDIT:

# 35 Iiro Tarkki

Syntynyt Raumalla 1.7.1985

188/92/L   

Viimekaudella pelasi SaiPassa torjuntaprosentti 
oli 91.37, pelannut sekä A-maajoukkueessa että 
nuorten maajoukkueessa.

LIIGAJOUKKUE KAUDELLA 2009-2010
179/85/L

Jokereiden C- ja B-junioreissa aloittanut, Bluesin 
A-junioreihin siirtynyt. Itseluottamuksen omaava 
kiekon kohtuullisen hyvin hallitseva puolustaja.

# 7 Ari Gröndahl

Syntynyt Helsingissä 19.8.1989

195/95/R

Bluesin B- ja A-junioreissa, sekä Mestiksessä Koo-
Koossa ja Kiekko-Vantaalla pelannut isokokoinen 
puolustaja.  Lainasopimuksella Kiekko-Vantaan 
riveissä toistaiseksi.

# 8 Joonas Rönnberg (Rönni)

Syntynyt Vantaalla 19.2.1983

192/99/L

Kiekko-Vantaan kasvatti, Ilveksessä ja SaiPassa 
pelannut isokokoinen puolustaja jonka otteet 
kaukalossa ovat olleet loukkaantumisten vuoksi 
hyvinkin rikkonaisia. Tällä kaudella häneltä 
odotetaan enemmän fyysisyyttä, sellaista jota on 
nähty puolustajalla aiemminkin.

# 16 Kristian Näkyvä

Syntynyt Helsingissä 18.11.1990

184/77/L

Bluesin kasvatti, viime kaudella A-juniorijoukku-
een kapteenina nähty puolustaja jolla on myös 
juniorimaajoukkueesta kokemusta.

# 47 Ville Lajunen (Laju)

Syntynyt Helsingissä 8.3.1988

184/84/R

Blues kasvatti, hyväliikkeinen, taitavakätinen ja 
peliä hyvin lukeva puolustaja, jolle kiekollinen 
pelaamineenkaan ei ole täysin vierasta.

HYÖKKÄÄJÄT:

# 13 Toni Häppölä (Luigi)

Syntynyt Helsingissä 9.4.1981

187/93/L

HIFK-kasvatti, joka on pelannut myös Ässissä ja 
KalPassa, sekä HC Luganossa.

Isokokoinen ja ulottuva sentteri, joka lukee 
hyvin peliä ja syöttää hankalissakin tilanteissa. 
Vahvuudet hyökkäävässä pelissä mutta kykenee 
puolustavaankin hyökkäykseen.

# 14 Petri Lammassaari (Lamppu)

Syntynyt Eurajoella 6.8.1985

176/76/R

Lukon kasvatti, siirtyi viimekaudeksi Bluesiin ja 
saikin tulosta aikaiseksi. Taitavakätinen ja nopea 
hyökkääjä. Viime kauden pistesaldo 20+10.

# 15 Patrik Lostedt (Pate)

Syntynyt Helsingissä 19.3.1981

179/86/L

HIFK- kasvatti, pelasi kolme kautta Mestistä KJT:
n ja K-Vantaan riveissä, siirtyi takaisin HIFK:hon 
ja sitä kautta Bluesiin. Kärsinyt jalkavammoista 
liiankin useasti, hieman jäähyherkkä, mutta saa tu-
lostakin silloin tällöin aikaan. Pienikokoinen mutta 
fyysinen pelaaja, pelaa aina suurella sydämellä ja 
antaa kaikkensa joukkueelle.

# 17 Juuso Puustinen (Pudi)

Syntynyt Kuopiossa 5.4.1988

187/85/R

KalPan kasvatti, mutta pelasi Kamloops Blazersin 
riveissä pari kautta Pohjois-Amerikassa ennen 
kuin siirtyi Bluesiin. Nopea käsistään erityisesti 
maalin edustalla, ei erityisen fyysinen pelaaja 
mutta osaa tarvittaessa senkin. Nuori hyökkääjä, 
jonka päämäärä on selkeästi NHL.

# 32 Mikko Tolvanen

Syntynyt Vantaalla 14.7.1988

194/87/L

HPK:ssa viime kausina sopimuspelaajana ollut 
maalivahti torjui viime kaudella kuitenkin Mestik-
sessä LeKin maalilla, torjuntaprosenttinaan 90.80.

PUOLUSTAJAT:

# 3 Santeri Heiskanen (Sane)

Syntynyt Helsingissä 13.4.1977

179/77/R

Uransa Espoosta aloittanut puolustaja on ehtinyt 
urallaan käydä läpi kaikki pääkaupunkiseudun 
joukkueet sekä Lahden Pelicansin. Hän on myös 
pelannut Ruotsissa AIK:ssa ja IF Björklövenissä 
ennen paluutaan Espooseen. Viime kaudella louk-
kaantumisista kärsinyt, tällä kaudella espoolaiseen 
kapteenistoon kuuluva taistelija.

# 4 Aleksi Laakso

Syntynyt Seinäjoella 16.3.1990

177/77/L

Pelannut Bluesin A- ja B-junioreissa sekä S-Kiekon 
C-junioreissa.

# 5 Miika Huczkowski (Huse)

Syntynyt Jyväskylässä 28.8.1982

183/87/L

Pelannut JYP:n A-, B- ja C-junioreissa sekä edustus-
joukkueessa ennen Bluesiin siirtymistään. Viime 
kaudella loukkaantumisista kärsinyt puolustava 
puolustaja, jolla on harvoin huonoja päiviä, ei 
juurikaan häviä kaksinkamppailuja.

# 6 Mikael Kurki (Jimmy)

Syntynyt Helsingissä 13.1.1987

# 22 Rami Alanko (Rambo)

Syntynyt Helsingissä 31.12.1975

185/85/R

Jokereiden kasvatti, aloitti kuitenkin liigauran-
sa HPK:sta. Palasi Jokereihin myöhemmin, käynyt 
pelaamassa Ruotsissa (Färjestad BK) ja Saksassa 
(Frankfurt Lions) Bluesin välivuosinaan 2005-2007. 
Viime kausien kapteeni, periksi antamaton taisteli-
ja, loistava puolustaja jolla on hyvä laukaus.

# 30 Petri Kokko

Syntynyt Oulussa 1.2.1975

180/85/L

Kärppäkasvatti joka on jo A-juniorina jatkanut 
Ilvekseen, käynyt Ruotsissa Kiruna Minersissä, 
Tingsrydissä sekä Timråssa. SM-liigassa hän on 
pelannut Ilveksen ja Bluesin lisäksi myös SaiPassa. 
Kiekollinen varmaotteinen puolustaja, pelaa 
runsaasti erikoistilanteita.
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# 18 Erkki Rajamäki (Eki)

Syntynyt Vantaalla 30.10.1978

187/98/L

HIFK:n kasvatiksikin voisi sanoa mutta ensias-
keleet pelaajana ottanut kuitenkin K-Vantaan 
riveissä. Hän on ehtinyt pelata urallaan monessa-
kin eri liigassa mm. AHL:ssä, ECHL:ssä, NCAA:ssa 
sekä Iso-Britannian pääsarjassa.

SM-liigassakin hän on HIFK:n ja Bluesin lisäksi 
pelannut HPK:ssa ja Ilveksessä.

Periksiantamaton pelaaja, voimahyökkääjä ja 
pelaa loistavasti yhteen joukkueen kanssa.

ja on paluumuuttajana tullut takaisin. Vanhan ajan 
sentteri, näkee kentän hyvin ja jakelee syöttöjä, 
pelaa loistavasti ylivoimaa.

# 24 Jani Lajunen

Syntynyt Espoossa 16.6.1990

185/75/L

Bluesin kasvatti. Lupaava espoolainen hyökkääjä 
joka menee varmasti vielä pitkälle. Esiintynyt 
hyvin myös nuorten maajoukkueessa ja nähdään 
siinä myös tälläkin kaudella. Tahkosi viimekaudella 
A-junioreissa 25 ottelussa 26 tehopistettä.

saa maalejakin kiitettävästi aikaiseksi. Uhlbäckin 
rannelaukaus on erittäin vaarallinen.

# 41 Stefan Öhman (Stefu)

Syntynyt Ruotsissa 5.5.1976

181/90/L

Aloitti uransa Ruotsissa MoDon riveissä. SM-liigas-
sa hän on pelannut myös Tapparassa.

Hyvä sentteri jolla on erinomainen pelisilmä, 
pelaa hyvin myös silloin kun joukkueella menee 
huonosti.

# 52 Camilo Miettinen (Cami)

Syntynyt Medellinissä Kolumbiassa 1.3.1986

177/81/L

Blues-kasvatti, hyvän pelinäkemyksen omaava 
laituri, jolta löytyy myös johtajaominaisuuksia. 
Teki ensimmäisen liigamaalinsa ensimmäisessä 
pelissään.

# 57 Tomi Sallinen (Sape)

Syntynyt Espoossa 11.2.1989

185/78/L

Pelannut myös HIFK:n junioreissa ennen siirtymis-
tään Bluesiin, liigauran ensimmäinen peli vuonna 
2007 ja sillä kaudella saikin paljon peliaikaa 
loukkaantumisten takia. Lukee hyvin peliä ja tekee 
harvoin huonoja ratkaisuja.

#71 Sami Blomqvist

Syntynyt Örnsköldsvikissä Ruotsissa 12.6.1990

173/74/L

Aloitti pääsarja uransa jo B-juniori-ikäisenä kun 
Blues kärsi loukkaantumisista. On vakuuttanut 
loistavalla pelillään A-junnuissa ja nuorten 
maajoukkueessa.

# 80 Jere Sallinen

Syntynyt Espoossa 26.10.1990

183/83/L

Espoon kasvatti, pelannut hyvin, viime kaudella 
pelasi vain 9 ottelua selkävaivojen vuoksi.

# 85 Toni Kähkönen (Kähy)

Syntynyt Vaasassa 29.2.1986

182/85/L

Espoon kasvatti, joukkueen kapteeni. On 
suoraviivainen, fyysinen, kiekollista osaamistakin 
kehittänyt pelaaja, jolla on terävät ja tarkat 
laukaukset.

Enni Ni inen
# 23 Jarkko Immonen

Syntynyt Kouvolassa 18.1.1984

182/86/L

KooKoon kasvatti joka lähti Espooseen jo 17-vuo-
tiaana. Kävi SaiPassa hakemassa lisää kokemusta 

# 28 Tomi Ståhlhammar (Ståle)

Syntynyt Turussa 9.3.1988

176/77/L

Blues-kasvatti joka on pelannut yhtä USHL:
ssä Cedar Rapids Roughridersin kautta lukuun 
ottamatta Espoossa. Nuori hyökkääjä joka kehittyy 
urallaan koko ajan eteenpäin.

# 29 Joonas Nättinen

Syntynyt Jämsässä 3.1.1991

188/80/R

JYPin kasvatti, siirtyi viimekaudella Bluesiin ja 
pelasi paljon A-junioreissa. Sai kuitenkin jonkin 
verran peliaikaa liigassa ja CHL-peleissä loukkaan-
tumisten vaivatessa joukkuetta.

Nuori lupaava sentteri, joka on pelannut myös 
nuorten maajoukkueessa hyvin tuloksin.

# 40 Jaakko Uhlbäck (Jasu)

Syntynyt Kuopiossa 31.8.1978

187/94/R

KalPan kasvatti, pelannut myös Tapparassa ja 
JYPissä ennen Bluesiin tuloaan.

Onnistuu tekemään tilaa joukkuetovereilleen ja 



Fan News - Blues Fan Club ry:n virallinen jäsenlehtiSyyskuu 2009

8



Fan News - Blues Fan Club ry:n virallinen jäsenlehti Syyskuu 2009

9



Fan News - Blues Fan Club ry:n virallinen jäsenlehtiSyyskuu 2009

10

HARJOITUS TEKEE MESTARIN?
BLUESIN HARJOITUSOTTELUT 2009

Blues valmistautui alkavaan liigakauteen kovan 
harjoittelun lisäksi totuttuun tapaan myös pelaa-
malla harjoitusotteluita. Viime kauden yhdentoista 
pelin sijaan tänä vuonna espoolaisryhmä pelasi 
vain seitsemän ottelua. Vertailun vuoksi eniten 
harjoituspelejä liigajoukkueista pelasi Rauman 
Lukko –  peräti 15 kappaletta. Otteluita oli Bluesil-
lekin ensin merkitty ottelukalenteriin kahdeksan, 
mutta syyskuun alkuun Lahdessa pelattavaksi 
suunniteltu Pelicans-ottelu jouduttiin perumaan 
espoolaisten miehistöpulan vuoksi. Maajoukkue-
komennusten ja loukkaantumisten vuoksi sivussa 
olisi ollut peräti 12 pelaajaa.

Yksi merkittävä syy alunperinkin vähäiseen 
ottelumäärään oli melko vähäinen vaihtuvuus pe-
laajapuolella. Kun kuviot ovat lähes kaikille jo edel-
liskausilta tutut, ei pelisysteemin sisäänajoonkaan 
tarvita niin paljon otteluita kuin joukkueilla, joilla 
vaihtuvuus on ollut suurempaa. Toinen syy pelien 
vähäisyyteen oli halu välttää viime kausien aikana 
valitettavankin tutuksi tulleita loukkaantumisia. 
Ilman kolhuja ei kuitenkaan selvitty tälläkään 
kertaa ja pahiten osumaa otti Petri Lammassaari, 
jonka polvivamma pahimmassa tapauksessa päätti 
nuoren taiturin kauden jo ennen liiga-avausta.

Harjoitusotteluissa on perinteisesti ollut tapana 
peluuttaa laajaa rinkiä ja antaa näyttöpaikkoja 
mahdollisimman monelle. Espoolaisten harjoitus-
kausi ei tämän osalta ollut mikään poikkeus, sillä 
Blues peluutti seitsemässä ottelussaan 28 eri pe-
laajaa. Ensimmäistä kertaa uransa aikana Bluesin 
liigamiehistön pelipaidan vetivät päällensä maa-
livahtikaksikko Iiro Tarkki - Mikko Tolvanen sekä 
A-junioreissa viime kaudella pelanneet lupaavat 
puolustajat Aleksi Laakso ja Kai Lehtinen.

SAVON SANOMAT -TURNAUS KUOPIOSSA AVAA 
BLUESIN HARJOITUSKAUDEN

Perinteinen, jo 11. kerran järjestettävä turnaus 
pelattiin Kuopiossa 14.-15.8. Bluesin lisäksi tur-
naukseen osallistui viime kaudella pronssimitalit 
taistellut kotijoukkue KalPa, Jukka Rautakorven 
valmentama HPK sekä Mestiksen viime kauden 
runkosarjan voittaja ja hopeamitalisti Jokipojat 
Joensuusta.

14.8. Blues – HPK 1-5 (0-2,0-2,1-1)

Blues aloitti turnausurakkansa perjantain ilta-
päiväottelussa HPK:ta vastaan. Jo kauden neljättä 
harjoitusotteluaan pelannut hämeenlinnalaisryh-
mä hyödynsi paremman pelituntumansa ja rankai-
si ensimmäisen kerran jo vajaan viiden minuutin 
kohdalla kahden miehen ylivoimalla Jani Lajusen 
ja Rami Alangon katsellessa osumaa jäähyaition 
puolelta. Vain pari minuuttia tästä lukemat taululla 
olivat HPK:n hyväksi jo 0-2, kun Bluesin pelatessa 
ylivoimalla Aki Seitsonen karkasi alivoimalla vasta-
hyökkäykseen ja ampui unelmakudin etuylänurk-
kaan ohi tilanteessa voimattoman Blues-vahti Iiro 
Tarkin.

Toisessa erässä Blues pääsi paremmin mukaan 
otteluun, mutta maaleista vastasi jälleen HPK. Erän 
loppupuolella Kerho iski nopeaan tahtiin kaksi 
hieman onnekasta maalia ja peli oli käytännössä 
selvä. Blues ei kuitenkaan luovuttanut vaan tuli 
peliin mukaan kolmannessa erässä hienon ylivoi-
makuvion päätteeksi. Suurlupaus Joonas Nättinen 

toi kiekon hyökkäysalueelle, rauhoitti pelin ja löysi 
syötöllään Stefan Öhmanin takatolpalta. Öhman 
jatkoi kiekon vielä toisella tolpalla odottaneelle 
Juuso Puustiselle, jolla oli helppo työ viimeistellä 
ottelun hienoin osuma. Kun ottelun lopussa HPK:
n Jari Sailio taklasi Puustista suihkukomennuksen 
arvoisesti, Blues-käskyttäjä Petri Matikainen päätti 
yrittää kuroa kolmen maalin takaa-ajoasemaa 
kiinni ottamalla maalivahdin pois ja hakemalla 
tasoitusta kuudella neljää vastaan. Riskinotto ei 
tällä kertaa tuottanut tulosta vaan ex-Blues Ville 
Viitaluoma niittasi loppuluvut 1-5 tyhjään maaliin.

15.8. Jokipojat – Blues 1-4 (0-2,0-1,1-1)

Kuopion turnauksen pronssiottelussa Blues 
sai vastaansa KalPalle edellispäivänä hävinneen 
joensuulaisryhmän. Ottelun avausmaali syntyi 
reilun kymmenen peliminuutin jälkeen Petri Lam-
massaaren iskiessä kiekon verkkoon ylivoimalla 
Toni Kähkösen ja Espooseen neljän SaiPa-kauden 
jälkeen paluun tehneen Jarkko Immosen esityöstä. 
Sama ketju oli vastuussa 0-2 -maalista vajaa seitse-
män minuuttia myöhemmin: Lammassaari toimitti 

limpun luukulle ja Immonen sai iskeä irtokiekon 
verkon perukoille.Ottelun kaksi viimeistä erää 
olivat varsin jäähyrikkaita ja rangaistuksia jaettiin-
kin peräti 54 minuutin edestä. Maalejakin saatiin 
aikaan vielä kolme kappaletta ja näistä kaikki 
olivatkin erikoistilannemaaleja. Toisen erän lopus-
sa Jani Lajunen ja Camilo Miettinen karkasivat 
alivoimalla läpi ja kauniin syöttökuvion päätteeksi 
nuorempi Lajunen siirsi Bluesin 0-3 -johtoon.

Ottelun ikävin tilanne tapahtui kolmannen 
erän alussa espoolaiskapteeni Kähkösen saades-
sa kovan laukauksen suoraan päähän. Osuman 
seurauksena ”Kähyn” visiiri viilsi kasvot auki ja 
jäätä jouduttiinkin putsailemaan verestä hetken 
aikaa tilanteen jälkeen. Vain pari minuuttia tästä 
Jokipojat iski kavennusosuman. Antti Kerälä laukoi 
kiekon verkkoon alivoimalla Mikko Turusen istues-
sa rangaistusaitiossa. Blues kuittasi kuitenkin vielä 
saman ylivoiman aikana, kun Puustinen sinetöi 1-4 
-loppulukemat Alangon syötöstä. Toinen syöttö-
piste osumaan merkittiin Öhmanille. Espoolaisten 
maalilla ensimmäistä kertaa esiintynyt Tolvanen 
pelasi erinomaisen ottelun ja selvitti useita vaaral-
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lisia tilanteita.

BLUESILLE VIERAITA RUOTSISTA – KAKSI AIK-
KOHTAAMISTA ESPOOSSA

Bluesin harjoituskauden ainoat kotiottelut 
pelattiin kahtena peräkkäisenä päivänä ja vas-
tustajakin oli sama – ruotsalainen AIK. Länsinaa-
purin ykkösdivarissa eli Allsvenskanissa pelaavaa 
joukkuetta olisi joku tietämätön voinut ennakolta 
pitää heikkonakin joukkueena, mutta totuus on 
kuitenkin toinen. Seitsemän kertaa Ruotsin mes-
taruuden voittaneen perinteikkään seuran nyky-
rosterin ehdottomasti nimekkäin pelaaja on yli 
100 kertaa Ruotsin maajoukkueessakin esiintynyt 
Dick Tärnström. Yli 300 ottelua NHL:ssäkin kovin 
tehoin pelannut varmaotteinen puolustaja oli mm. 
Pittsburgh Penguinsin paras pistemies kaudella 
2003/2004. Tärnström kuului totuttuun tapaan 
myös Ruotsin kevään MM-joukkueeseen ja kellotti 
joukkueen toiseksi kovimmat peliminuuttikeskiar-
vot kenttäpelaajista. Bluesin kapteeni Kähkönen 
jätti AIK-ottelut väliin Kuopion turnauksessa kie-
koniskusta aiheutuneen vamman vuoksi. Espoo-
laisten maalia molemmissa koitoksissa vartioi Iiro 
Tarkki.

19.8. Blues – AIK 4-2 (1-1,2-1,1-0)

Melko junnupitoisella kokoonpanolla otteluun 
lähtenyt Blues sai Barona Areenalla hyvän alun, 
kun espoolaisten ensimmäinen ylivoima tuotti 
tulosta vajaan kolmen minuutin kohdalla. Stefan 
Öhman tarjoili kiekon Joonas Nättiselle, jonka na-
pakka laukaus ylänurkkaan yllätti AIK:n maalivahti 
Fredrik Holmgrenin. Vasta 19-vuotias Aleksi Laakso 
merkkautti ensimmäisen tehopisteensä edustus-
joukkueen riveissä saalistaessaan kakkossyötön 
kyseiseen maaliin. Myös ruotsalaiset näyttivät, 
että ylivoimaa on harjoiteltu kun Richard Gynge 
tasoitti pelin Petri Lammassaaren jäähyn aikana. 
Blues siirtyi ottelussa jälleen johtoon toisen erän 
alussa, kun harvemmin maalitilastoihin nimensä 
saava Miika Huczkowski iski Jani Lajusen ja Tomi 
Ståhlhammarin esityöstä lukemat matalalla lau-
kauksellaan 2-1:een.

AIK ei tästä lannistunut vaan viitisen minuuttia 
myöhemmin lukemat olivat jälleen tasan Oscar 
Ahlströmin merkkauttaessa nimensä maalintekijä-
tilastoon. Blues onnistui kuitenkin siirtymään joh-
toon vielä toisen erän aikana. Erää oli pelaamatta 
vain 15 sekuntia, kun Mestistä Kiekko-Vantaassa 
edellisellä kaudella pelannut ja tulevalla kaudella 
Jokipoikia edustava taitava väkkärä Roope Ranta 
tarjoili Ville Lajuselle tyhjän maalin eikä varakap-
teenin roolin alkavalle kaudelle saanut puolustaja 
epäonnistunut. Vaisusti päätöserässä esiintynyt 

ruotsalaisryhmä ei juuri paikkoja saanut ja Tarkille 
kirjattiinkin viimeisen kaksikymmenminuuttisen 
aikana vain yksi torjunta.  Loppulukemat 4-2 tyh-
jään maaliin nautiskeli Jani Lajunen poljettuaan 
yhdessä Ståhlhammarin kanssa ohi AIK:n puolus-
tajien maalintekoon.

20.8. Blues – AIK 3-3 (1-1,1-1,1-1)

Heti seuraavana päivänä pelattu uusintaottelu 
alkoi jälleen vahvassa Blues-komennossa. Toni 
Häppölä tarjoili laukaisupaikan Jani Lajuselle, 
mutta AIK:n maalilla Holmgrenin tilalle tähän otte-
luun vaihdettu Jonathan Bjurö sai torjuttua kiekon 
eteensä. Irtokiekkoon ensimmäisenä ehti kuitenkin 
Ståhlhammar ja lukemat tulostaululla vaihtuivat 1-
0:aan Ensimmäiselle erätauolle mentiin kuitenkin 
tasalukemissa 1-1, kun AIK hyödynsi Camilo Miet-
tiselle tuomitun kahden minuutin rangaistuksen 
erän lopulla. Jäähyä oli ehtinyt kulunua vain 50 
sekuntia ruotsalaispuolustaja Per Savilahti-Nagan-
derin iskiessä kiekon reppuun. Toinen syöttöpiste 
osumasta merkittiin tähtipuolustaja Tärnströmille. 
Kaksinkertainen MM-kisojen puolustajien piste-
pörssin voittaja nappasi syöttöpisteen myös Johan 
Rynon hieman ennen ottelun puoliväliä synty-
neeseen 1-2 -johtomaaliin. Tämäkin maali tehtiin 
ylivoimalla.

Blues kuittasi kuitenkin nopeasti, kun AIK-pe-
laaja komennettiin jäähyaitioon vain alle minuutti 
johto-osumasta. Puustinen iski harjoitusotteluiden 
kolmannen maalinsa Kristian Näkyvän laukauksen 
paluukiekosta. Seuraavaa maali näki päivänvalon 
vasta ajassa 50.53. Ville Lajusen avauksen jälkeen 
Immonen purjehti syvälle hyökkäysalueelle ja 

tarjoili nappisyötön Lammassaarelle takatolpalle. 
”Lamppu” ei tästä erehtynyt vaan tilanteen jälkeen 
lukemat tulostaululla olivat 3-2 kotijoukkue Blue-
sin eduksi. Minuutti tästä ja AIK väläytteli jälleen 
kerran maagista ylivoimaansa Stefan Johanssonin 
sinetöidessä ottelun päätöslukemiksi 3-3. Jatkoai-
kaa ei Espoossa tällä kertaa nähty.

BLUES KOVATASOISESSA RED BULLS SALUTE-
KUTSUTURNAUKSESSA ITÄVALLASSA

Elokuun viimeisellä viikolla Blues matkusti 
Itävaltaan, missä tarjolla oli äärimmäisen kovata-
soinen kansainvälinen turnaus. Bluesin lohkossa 
pelasivat Saksan kuusinkertainen mestari Adler 
Mannheim sekä turnauksen viime vuoden mestari 
ja toissakauden Tsekin Extra-liigan ykkönen Sparta 
Praha. Turnauksen muut joukkueet olivat Cham-
pions Hockey Leaguen hallitseva mestari Zürich 
Lions, neljä kertaa peräkkäin Itävallan pääsarjan 
eli Erste Bank Eishockey Ligan fi naaleissa pelannut 
kotijoukkue Red Bulls Salzburg ja Venäjän kova-
tasoisessa KHL-liigassa pelaava TsSKA Moskova. 
Vuodesta 2005 asti pelatun turnauksen edelliset 
mestarit ovat olleet Sparta Praha, Los Angeles 
Kings, ZSC Lions sekä ERC Ingolstadt. Suomalaisista 
joukkueista vuonna 2006 turnaukseen osallistunut 
Jokerit jäi viidenneksi.

27.8. Adler Mannheim – Blues  3-5 (1-1,1-3,1-1)

Turnauksen taso kävi Matikaisen luotsaamalle 
ryhmälle selväksi varsin nopeasti, sillä Camilo Miet-
tisen heti ottelun alussa saamaa estämisjäähyä ei 
ehtinyt kulua minuuttiakaan, kun verkko Iiro Tarkin 
selän takana heilahti saksalaisten maalin merkiksi. 
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Blues kuittasi pelin tasoihin myös heti ensimmäi-
sen ylivoimansa aikana. Joonas Nättinen toimitti 
kiekon viivaan Aleksi Laaksolle, jonka laukaus 
muutti suuntaa Santeri Heiskasen mailasta yllät-
täen täysin Mannheimin maalilla torjuneen Lukas 
Langin. Erätauolle lähdettiin tasatilanteessa 1-1. 
Saksalaisten ensimmäisen erän lopussa hankittu 
jäähy kostautui kuitenkin ajassa 20.55. Heiskasen 
laukoessa hyvästä paikasta irtokiekko jäi maa-
linedustalle pyörimään ja Juuso Puustinen ehti 
ensimmäisenä mailoineen väliin: 1-2 Bluesille. Vain 
hetki tästä Blues kasvatti ottelun maalisaldonsa jo 
kolmeen. Espoolaisten pelatessa jälleen ylivoimaa 
Ville Lajusen hyvä avaussyöttö tavoitti Toni Kähkö-
sen vasemmasta laidasta. Kähkönen puolestaan 
jatkoi kiekon keskustaan sentteri Jarkko Immo-
selle, jonka suora laukaus painui kauniisti verkon 
perukoille.

Minuuttia myöhemmin ikitaistelija Erkki Raja-
mäki joutui jäähylle ja Mannheimin kavennusosu-
ma oli tosiasia. Maalineduspeli petti pahemman 
kerran ja Tarkin pudottamaan irtokiekkoon ensim-
mäisenä ehti Colin Beardsmore. Blues pääsi vielä 
vähän ennen ottelun puoliväliä kahden miehen 
ylivoimalle ja tätä tilaisuutta espoolaiset eivät 
jättäneet käyttämättä. Laakso paukutti kovalla 
laukauksella taululle lukemat 2-4. Syöttöpisteet 
osumaan merkattiin Lammassaarelle ja Immosel-
le. Saksalaisille tarjottiin tilaisuutta päästä peliin 
mukaan kolmannen erän alussa, kun Rami Alan-
golle tuomittiin melko kevyt jäähy Jani Lajusen jo 
istuessa rangaistusaitiossa. Mannheimin ratkaisu 
kahden miehen ylivoimalla oli espoolaisten kan-
nalta tyly: pienen kiekonsiirtelyn jälkeen armoton 
ruoska suoraan takaylänurkkaan. Blues ei kuiten-
kaan antanut saksalaisten kauan vaania maalin 
päässä vaan ajassa 45.58 Ville Lajunen iski hienolla 
ylivoimaosumallaan loppulukemat 3-5. Lajunen 
kiersi jäissä olleen kärkikarvaajan ja ampui kiekon 
ranteella tarkasti takakulmaan. Ottelun loppu ei 
erityistä jännitystä tarjonnut. Mannheimin kaksi 
jäähyä viimeisen viiden minuutin aikana johtivat 
siihen, ettei tasoitukseen vaadittavia maaleja pys-
tytty edes tosissaan hakemaan.

29.8. Sparta Praha – Blues  5-4 rl (3-3,1-0,0-1)

Salzburgin turnaus jatkui Bluesin osalta yhden 
välipäivän jälkeen, kun vastaan asettui edellisvuon-
na voittopystin pokannut Sparta Praha. Tsekkiläiset 
saivat otteluun lentävän lähdön Kärpissä toissa-
kaudella SM-kultaa juhlineen Ondrej Kratenan 
karatessa maalintekoon jo ensimmäisellä minuu-
tilla. Tarkka laukaus etukulmaan ei jättänyt Bluesin 
maalilla tässäkin ottelussa pelanneelle Iiro Tarkille 

mitään mahdollisuuksia. Bluesin tasoitus nähtiin 
vajaan viiden minuutin pelin jälkeen  espoolaisten 
pelatessa ylivoimaa, kun Joonas Nättinen laukoi 
viivalta ja Santeri Heiskanen ohjasi kiekon sisään. 
Prahalaiset siirtyivät kuitenkin ottelussa jälleen 
johtoon Tomi Ståhlhammarin hyökkäyspään 
kampitusta seuranneen jäähyn aikana. Kratena 
iski jo illan toisen osumansa Kärppiä myöskin ta-
kavuosina edustaneen Michal Brosin nerokkaasta 
syötöstä.

Blues sai loistavan tasoitustilaisuuden, kun 
Petri Lammassaari kampitettiin laidassa nurin 
yhden tsekkiläisen istuessa jo ennestään jäähy-
aitiossa. Valkoisissa paidoissa ensimmäistä kertaa 
logomuutoksen jälkeen pelannut espoolaisryhmä 
ei jättänyt tätä tilaisuutta hyödyntämättä ja peli-
kellot pysähtyivät aikaan 15.03 Jarkko Immosen 
maalin merkiksi. Syötöt osumaan kuittasivat vii-
valta matalan, mutta kovan laukauksen tykittänyt 
Aleksi Laakso, sekä ylivoiman hankkinut Lam-
massaari. Vain reilu minuutti tasoituksesta Ville 
Lajunen iski siniviivan tuntumasta Bluesin jo 2-3 
-johtoon. Hyökkäyspään aloituksen jälkeen syötön 
taaksepäin tarjoili pikkuveli Jani. 14 sekuntia tästä 
peli oli kuitenkin taas tasan, kun Marek Cernosek 
sivalsi kulmasta annetun syötön lähietäisyydeltä 
takaylänurkkaan ohi Tarkin. Ensimmäiselle erä-
tauolle poistuttiin erittäin maalirikkaan kaksikym-
menminuuttisen jälkeen lukemissa 3-3.

Toisessa erässä nähtiin vain yksi maali ja sen 
teki kotijoukkueeksi ottelussa merkitty Sparta. Es-
poolaiset selvisivät erän alussa puolitoista minuut-
tia kestäneestä kahden miehen alivoimasta, mutta 
ajassa 33.52 Cernosekin ottelun toinen maali 
muutti lukemat 4-3:een. Tsekkipuolustaja oli jälleen 
edellisen maalinsa tapaan hiipinyt espoolaismaa-
lin tuntumaan ja pääsi melko vapaasti laukomaan 
kiekon ohi tilanteessa hieman haparoineen Tarkin. 
Kolmannen erän puolestaan vei nimiinsä Blues 
Lammassaaren tasoittavalla osumalla kymmenen 
minuuttia ennen loppua. Syötön maalin edestä 
yläkulmaan ohjattuun osumaan tarjoili pitkän ja 
vauhdikkaan kuljetuksen jälkeen Toni Kähkönen.

Varsinainen peliaika päättyi tasalukemiin 4-4 
ja fi naalipaikan kohtalo jouduttiin ratkaisemaan 
rangaistuslaukauksilla, sillä Bluesin tavoin Sparta 
oli kaatanut aiemmin turnauksessa lohkon kol-
mannen joukkueen Mannheimin. Blues onnistui 
tekemään kolmesta rangaistuslaukauksestaan 
kaksi maalia, mutta sekään ei auttanut taitavien 
tsekkiläisten harhautellessa kaikki kolme lauka-
ustaan sisään. Espoolaisten onnistujat olivat Sami 
Blomqvist tarkalla ylänurkkavedollaan sekä Juuso 
Puustinen näyttävien harhautusten jälkeen. Blue-
sin epäonnen soturi oli Petri Lammassaari,  jonka 
kikat eivät tällä kertaa purreet Sparta-maalivahti 
Jan Chaberaan.

30.8. Blues  – TsSKA Moskova  5-3 (1-2,2-0,2-1)

Turnauksen pronssiottelu alkoi espoolaisittain 
synkästi, kun TsSKA hyödynsi heti ensimmäisen 
ylivoimansa ottelun alussa. Venäjän maajoukkue-
pakki Denis Kulyash ampui ohi Mikko Tolvasen 
vartioiman maalin, mutta kiekko kimposi onnek-
kaasti takalaidasta suoraan maalinkulmalla päivys-
täneelle Mark Hartiganille: 0-1. Seuraavan kerran 
Tolvanen joutui antautumaan reilun kahdentoista 
minuutin pelin jälkeen, kun Aleksandr Nikulin 
laukoi suoraan poikittaissyötöstä napakan vedon 
takanurkkaan. Blues ei tästä kuitenkaan masentu-
nut, vaan kavennus tuli muutamaa minuuttia myö-
hemmin Camilo Miettisen punnertaessa itsensä 
väkisin maalin takaa  laukaisusektorille. Etuyläkul-
maan suuntautuneeseen laukaukseen merkittiin 
syöttäjiksi Tomi Sallinen ja Mikael Kurki. Erätauolle 
lähdettiin TsSKA:n 1-2 -johdossa.

Toisen erän alkupuoliskolla ei tapahtumia 
erityisemmin ollut. Tolvanen otti kuitenkin yhden 
tärkeän torjunnan, kun vapaasti kahdesta metristä 
lähtenyt Stanislav Zhamakinin laukaus pysähtyi 
Blues-veskariin. Erän viimeisellä neljänneksellä 
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TsSKA:n jäähyaition ovea jouduttiin availemaan 
siihen tahtiin, että espoolaiset saivat pelata ylivoi-
maa mielin määrin. Petr Schastlivy ja Mark Hartigan 
komennettiin kahden minuutin istunnoille ja Denis 
Kulyashille tuomittiin 5+20 minuuttia laitataklauk-
sesta. Tämän laitataklauksen seurauksena Bluesin 
Petri Lammassaari loukkasi polvensa ja näillä näky-
min koko kausi on vaarassa. Stefan Öhman tasoitti 
ylivoimalla pelin maalinedustalta Joonas Nättisen 
tarjoillessa hyvän rystysyötön suoraan lapaan. Heti 
perään oli Sergey Rozinin vuoro päästä tutustu-
maan Salzburgin EisArenan jäähyaitioon. Jäähyä 
seurannutta kahden miehen ylivoimaa ehti kulua 
neljä sekuntia, kun Juuso Puustinen laukoi kiekon 
ranteella maalivahdin hanskan kautta verkkoon. 
Pöytäkirjaan maali merkattiin kuitenkin virheel-
lisesti Aleksi Laakson nimiin. Toisen erän jälkeen 
tilanne tulostaululla oli siis 3-2 Bluesin eduksi.

Kolmannen erän alussa Blues rankaisi venäläisiä 
neljännen kerran, kun Jarkko Immonen löysi upeal-
la syötöllään takatolpan tuntumaan nousseen Ville 
Lajusen. Maali tehtiin ylivoimalla, sillä Kulyashin 
viiden minuutin istuntoa oli vielä parikymmentä 
sekuntia jäljellä. TsSKA pääsi peliin mukaan reilut 
kaksi minuuttia ennen täyttä aikaa. 4v3-ylivoiman 

aikana valmentaja Sergei Nemchinov otti maali-
vahti Nolan Schaeferin pois ja kavennusta haettiin 
viidellä kolmea vastaan. Tämä tuottikin tulosta ja 
todella kauniin syöttökuvion päätti takatolpalta 
Denis Parshin. Venäläiset jahtasivat tosissaan tasoi-
tusosumaakin kuudella viittä vastaan Schaeferin 
katsellessa loppuhetket pelaaja-aition puolelta. 
Tämä leikki päättyi kuitenkin roikkukiekkoon sy-
välle venäläisalueelle ja sieltä siihen ensimmäisenä 
käsiksi pääsi nopeuttaan väläytellyt Tomi Ståhl-
hammar. 5-3 -osuma tyhjin jäi ottelun viimeiseksi 
ja näin ollen Salzburgin turnauksen pronssimitalit 
lähtivät Bluesin matkaan Espooseen.

IMMONEN HARJOITUSOTTELUIDEN PISTEROHMU

SaiPasta Bluesiin palannut Jarkko Immonen 
oli harjoitusotteluiden tehokkain Blues-pelaaja 
kahdeksalla (3+5) pisteellään. Seitsemän ottelun 
jälkeen virallisten pöytäkirjojen mukainen  piste-
pörssi näyttää seuraavalta:

Pelinumero, pelaajan nimi, pelatut ottelut, 
maalit+syötöt=pisteet, jäähyminuutit

23 Jarkko Immonen 7 3 + 5 = 8 2

47 Ville Lajunen 7  4 + 2 = 6 2

14 Petri Lammassaari 7 3 + 3 = 6 2

17 Juuso Puustinen 7 4 + 1 =  5 18

24 Jani Lajunen 6 2 + 3 = 5 8

4 Aleksi Laakso 7 2 + 2 = 4 0

28 Tomi Ståhlhammar 7 2 + 2 = 4 8

41 Stefan Öhman 6 1 + 3 = 4 6

85 Toni Kähkönen 5 0 + 4 = 4 0

3 Santeri Heiskanen 5 2 + 1 = 3 2

29 Joonas Nättinen 7 1 + 2 = 3 2

52 Camilo Miettinen 5 1 + 1 = 2 4

5 Miika Huczkowski 2 1 + 0 = 1 0

16 Kristian Näkyvä 4 0 + 1 = 1 0

27 Roope Ranta 4 0 + 1 = 1 2

57 Tomi Sallinen 5 0 + 1 = 1 4

18 Erkki Rajamäki 5 0 + 1 = 1 20

6 Mikael Kurki 6 0 + 1 = 1 4

22 Rami Alanko 6 0 + 1 = 1 14

13 Toni Häppölä 7 0 + 1 = 1 2

71 Sami Blomqvist 6 0 + 0 = 0 4

15 Patrik Lostedt 6 0 + 0 = 0 12

8 Joonas Rönnberg 4 0 + 0 = 0 4

7 Ari Gröndahl 2 0 + 0 = 0 0

9 Kai Lehtinen 2 0 + 0 = 0 4

30 Petri Kokko 1 0 + 0 = 0 0

40 Jaakko Uhlbäck 0 0 + 0 = 0  0

80 Jere Sallinen 0 0 + 0 = 0 0

Maalivahtien tilastot:

Pelinumero, pelaajan nimi, pelatut ottelut, puetut 
ottelut, peliaika (min.sek), päästetyt maalit/ottelu

35 Iiro Tarkki 5 7 298.04 3,22

32 Mikko Tolvanen 2 7 120.00 2,00

Juuso Matkaselkä
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Jo perinteiseksi muodostunut ennen kauden 
alkua pidettävä fani-ilta pidettiin tällä kertaa 
torstaina 20. elokuuta pelatun toisen AIK-ottelun 
jälkeen. Koko joukkue oli hyvin edustettuna, tosin 
Kristian Näkyvä ja Ari Gröndahl kävivät vain nap-
paamassa pikkupurtavaa ja suuntasivat sen jälkeen 
kiireellä pois, sillä molempien piti ehtiä vielä takai-
sin suorittamaan varusmiespalvelusta. Molemmat 
tekivätkin visiittinsä armeijan puvuissa.

FANI-ILTA BARONALLA 20.8.2009
Ennen pelaajien tuloa esiteltiin myös faneille 

uusi Fan Clubin hallitus, josta tosin yksi henkilö 
puuttui. Pelaajien odottelussa meni tietysti jonkun 
aikaa, mutta aika sujui kuitenkin rattoisasti. Tällä 
kertaa tosin ei valitettavasti ollut samanlaista tilan-
netta kuin vuosi sitten, jolloin kaksi pelistä sivussa 
ollutta pelaajaa oli paikalla muita aikaisemmin.

Kunhan pelaajatkin olivat päässeet ottamaan 
naposteltavaa, oli haastattelujen aika. Niitä suoritti 
tuttuun tapaan Aki Eurola. Tällä kertaa tosin haas-
tatteluja suoritettiin enemmän pareittain, muun 
muassa joukkueen uusi maalivahtikaksikko Iiro 
Tarkki – Mikko Tolvanen oli yhteishaastattelussa. 
Tarkki oli tyytyväinen päästessään odotusarvoissa 
parempaan joukkueeseen SaiPa-kausien jälkeen, ja 
Tolvanen odotti kehittyvänsä maalivahtina. Mitään 
erikoisia pelitavoitteita hän ei asettanut.

Odotukset olivat monen kohdalla korkealla, 
mutta tietysti myönnettiin, että kaikki ei vielä ole 
kunnossa. Mutta kuten Juuso Puustinen totesi, 
huolestuttavaa olisi se, jos kaikki olisi tässä vai-
heessa kautta täydellisesti. Kerkesipä Puustinen 
uutisoimaan samaan aikaan käynnissä olleista 
yleisurheilun MM-kisoista Usain Boltin tekemän 
maailmanennätyksen 200 metrin juoksussa. Vali-
tettavasti se saattoi pilata jonkun jännityksen, jos 
oli tallentamassa kisoja aikomuksenaan katsoa ne 
pelin jälkeen.

Tuore kapteeni Toni Kähkönen oli myös luotta-
vainen ja kertoi olevansa täysin kunnossa, vaikka 
oli molemmat AIK-ottelut sivussa. Merkki siitä 
saatiin myös seuraavalla viikolla, kun hänet valit-
tiin A-maajoukkueeseen Tsekin turnausta varten. 
Kähkönen piti ilona ja kunniana toimia joukkueen 
kapteenina.

Espooseen palannut Jarkko Immonen pitää 
tietysti Barona Areenaa hienona hallina ja toi-
vottavasti jälki on samanlaista kirkkaammissa 
valoissa kuin Lappeenrannassa. Immonen uskoi, 
että runkosarjan viidestä ensimmäisestä ottelusta 
Blues voittaa neljä suoraan ja yhden rankkareilla 
– parannettavaakin pitää jäädä.

Eero Hurmerinta
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