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PÄÄKIRJOITUS
Syyskausi on SM-liigassa nyt takana. Kausi sujui 

Bluesilta varsin vaihtelevasti. Alussa tuli tappioita 
useampi peräkkäin ja joukkue olikin välillä jopa 
sarjajumbona. Suunta muuttui kuitenkin loka-
kuussa ja siitä lähtien Blues on pyörinyt keskikas-
tissa, minne sen materiaalin perusteella voi sanoa 
kuuluvankin. Tärkeimmät ottelut ovat vielä edessä, 
joten voittoja on edelleen tultava tasaiseen tahtiin. 
On kuitenkin hyvä, että suunta on ollut oikea.

Loukkaantumiset ovat jälleen haitanneet, 
mutta nuoret pelaajat ovat hyvin astuneet esiin. 
Useampi pelaaja pääsi Kanadaan pelaamaan nuor-
ten MM-kisoja. Lisää lupauksia on tulossa, kuten 
tässä lehdessä jututettu Miro Aaltonen.

Fan Club on seurannut Bluesin matkassa Poriin, 
Hämeenlinnaan, Tampereelle ja Raumalle. Näistä 
neljästä ottelusta tuloksena kaksi voittoa ja kaksi 
tappiota, kohokohtana tietysti voitto sarjakärki 
Lukosta. Sen lisäksi järjestettiin perinteiset pik-
kujoulut, joista myös tässä numerossa enemmän. 
Fan Club sai niiden yhteydessä lahjoituksena viime 
kaudella CHL:ssä käytetyn paidan.

Joukkueen ja Fan Clubin yhteistyönä ollaan 
palkittu myös Bluesin paras pelaaja joka kuukausi. 
Positiivisena asiana on sanottava se, että kaikki pal-
kinnot ovat menneet eri osoitteeseen, mikä osoit-
taa sen että äänestys on otettu kuitenkin tosissaan 
ja kuvaa myös peliesityksiä. 

Tulevista Fan Clubin tapahtumista on mai-
nittava Lahteen suuntautuva megamatka, joka 
onkin kerännyt tähän mennessä hyvää kiinnos-
tusta. Keväällä ollaan perinteisesti taisteltu myös 
pöytäläthkämestaruudesta. Toivottavasti näiden 
tapahtumien yhteydessä nähdään hyvä osanotto, 
kuten tietysti myös kotipeleissä.

Eero Hurmerinta
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

RUNKOSARJA  PUOLIVÄLISSÄ - YLLÄTYKSIÄ SARJASSA

Kausi on puolessa välissä, ja joukkueet ovat alun 
yllätyksien jälkeen alkaneet asettua jo hieman en-
nalta kaavailluille paikoille sarjataulukossa. Kauden 

Syksyn pelit ovat jälleen tältä erää ohitse ja 
parin viikon joulutauon jälkeen starttaa kevätkau-
si.

Syksyn jäljiltä on vähän kaksijakoiset tunnelmat 
sekä joukkueen, että katsomon otteista. Mukaan 
mahtuu paljon iloisia asioita, mutta myös paljon 
turhautumista ja murhetta.

Katsomossa on saatu paikoitellen ihan kohta-
lainen tunnelma aikaiseksi, mutta paljon ollaan 
tultu taaksepäin viime kaudesta. Päädyssä on 
melko väljät tyhjää ja se ei ole hyvä asia.

Tuskin se joukkueenkaan otteisiin positiivises-
sa mielessä vaikuttaa jos päätetään jäädä kotiin ja 
seurataan peli aina yhtä legendaarisesta teksti-tv:
stä.

Mutta jotain hyvääkin. On ollut mukava huoma-
ta, että uusia naamoja on ilmestynyt katsomoon. 
Toivottavasti pysyäkseen.

Joukkue tarvitsee varsinkin nyt tukea kun pelit 
eivät menekään aivan putkeen. Rohkeasti vaan 
sinne päätyyn kannustamaan sitä meidän jengiä. 
Siellä on tilaa ja uudet kannattajat ovat todella 
tervetulleita. Jos et aluksi osaa sanoja, ei se mitään. 
Kuuntele hetki ja lähde sitten mukaan huutamaan, 
pikkuhiljaa sanat painuvat mieleen.

Nyt on se aika kun pitää viimeistään ottaa itse-
ään niskasta kiinni. Paljon on töitä tehtävänä, mutta 
pienistä puroista ne valtameretkin kasvavat.

Uudenvuodenterveisin,

Ju i Viitanen
katsomotoiminta

SYYSKAUSI PAKETISSA - MITÄ JÄI KÄTEEN?

alussa viime kauden kärkijoukkueet taapersivat 
KalPaa lukuunottamatta sarjan tyvipäässä. Vaikka-
kin sarjakärki Lukon ja sarjan hännänhuipun SaiPan 
ero on kolmisenkymmentä pistettä, ovat erot  kui-
tenkin harvinaisen pieniä. Lukko on toki porskutta-
nut jo kauden alussa karkuun, mutta viime aikoina 
meno on vähän hyytynyt, liekö maalivahti Vehasen 
myynnillä osuutta asiaan. Runkosarjan voittaja on 
täysin avoinna, kuten myös playoff-paikat. Bluesin 
tilanne on myös tiukka, joukkue on tällä hetkellä 
sarjataulukon puolivälissä. Muutamalla voitolla 
voi nousta kolme-neljä sijaa, mutta vastaavasti 
tappioilla pudota kuusi-seitsemän sijaakin. Sar-
jankärkeen on matkaa 24 pistettä ja sarjan tyveen 
kahdeksan pistettä. Moni on pitänyt tätä kautta 
välikautena Bluesille, mutta mielestäni kaikki on 
kuitenkin mahdollista. 

Tänä vuonna kausi on harvinaisen pitkä, mah-
dollisesti jopa vapun jälkeenkin pelataan vielä 
loppuotteluita. Kauden päätösristeily tehdäänkin 
siksi aika myöhään. Risteily tehtäneenkin touko-
kuun puolessa välissä. Risteilystä tulee lisätietoa jo 
tammikuussa ja ilmoittautumisia otetaan vastaan 
heti kaiken varmistuttua. Paikkoja on rajoitetusti 
ja ilmoittautumisaika on lyhyehkö, vaikkakin ris-
teily tehdään vasta kauden jälkeen haluamme, 
että kaikki on järjestyksessä ajoissa. Lisäpaikkojen 
saanti esimerkiksi siinä tapauksessa, että Blues 

voittaa mestaruuden on poissuljettu. Pidä siis 
huolta, että olet mukana.  

Keväällä on tarkoitus pitää perinteinen pöytä-
lätkäturnaus Sportissa ja siitäkin tulee tammikuus-
sa lisätietoa sivuillemme. Sivuillamme kannattaa 
käydä säännöllisesti, jotta pysyy tapahtumissa 
mukana.

Blues lahjoitti BFC pikkujouluissa Fan Clubille 
Ville Lajusen CHL-pelipaidan ajatuksella, että kuu-
kauden fani saisi kantaa tätä harvinaisuutta. Asiaa 
pitää kehitellä ja palaammekin asiaan hetimiten 
alkuvuodesta.

Blues fan club aloitti syksyllä uuden yhteistyö-
kumppanin kanssa. The Chili’s ravintola Mankkaal-
la tarjoaa BFC:n jäsenille kymmenen prosentin 
alennuksen. The Chili’s toimii lisäksi BFC:n yhteis-
työkumppanina palkitsemalla fanien valitseman 
kuukauden pelaaajan Chilis lahjakortilla.. Äänestys 
tapahtuu BFC:n sivuilla osoitteessa www.blues-
fanclub.net, jossa sinäkin voit vaikuttaa.antamalla 
äänesi parhaalle pelaajalle. The Chiliksestä on tässä 
lehdessä seuraavalla sivulla esittely.

Ju i Keskinen
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UUSI RAVINTOLA ESPOOSEEN – THE CHILI’S
Ravintola The Chili´s aloitti toimintansa syys-

kuun puolessa välissä Mankkaalla.  Yrittäjäparis-
kunta Tea ja Pekka myivät viisi vuotta Kuortissa 
pitämänsä Grilli-pizzeria Chili -ravintolansa ja 
siirtyivät pääkaupunkiseudulle. Monet vanhat asi-
akkaat ovat meidän iloiseksi yllätykseksemme löy-
täneet Mankkaallekin luoksemme, kertoo paikan 
“emäntä” Tea. 

Perheyrityksenä pyöritettävä The Chili´s 
tarjoaa tulista ja vieläkin tulisempaa itsevalmis-
tettua ruokaa sopuhintaan. Jos ei rakasta tulista 
ruokaa, löytyy toki tavallistakin ruokaa. Ravintola 
Chiliksessä häärää Tea ja hänen miehensä Pekka 
eli Tiki. Myös tytär Emma ja reipas Katja, joka 
seurasi mukana uuteen paikkaan välimatkasta 
huolimatta. Olli Hyvinkäältä huolehtii ruoan ohella 
tietoliikenteestä, ja upea laulaja Agnes sekä uusi 
tulokas suloinen Tiia täydentävät tiimiä. Tea tekee 
pääsääntöisesti itse ruoan kaikkien muiden siinä 
avustaessa kuka mitenkin. Tällainen tiimi meillä 
tällä hetkellä touhuaa keittiössä, ja huolehtii siitä, 
ettei nälkäisenä tarvitse olla, kertoo Tea. 

Meillä on mielestäni hyvä tiimi ja yhteistoiminta 
ja jokaisella henkilökunnasta on vahva oma rooli ja 
omat vahvuutensa. Taidan olla vähän sellainen ita-
lialainen mamma, joka välillä komentaa ja kuitenkin 
kaikkia sydämestään rakastaa. Ruoka on meille kai-
kille tärkeä juttu, ja pyrkimys on valmistaa ruokaa 
rennolla tavalla ja joka myös maistuu oikeasti. 
Ruokalistaa kehitetään jatkuvasti kun saadaan asi-
akkailta palautetta ja uusia vinkkejä. Hot wingsejä 
tulee kuitenkin aina olemaan, sillä siivillä on oma 
faniporukkansa paikasta riippumatta. Chili´s ei 
tarjoa varsinaisesti lounasta, mutta pyrkii palvele-
maan niin nopeasti kuin suinkin myös lounasajan 
kiireiset asiakkaat. Asiakkaat ovat toivoneet jotain 
hyvää pihviä, ja ehkä Talon pippuripihvi tuleekin 
listalle. Tällä hetkellä meillä on hyvän ruoan lisäksi 
Talon puna- ja valkoviini sekä siidereitä ja muu-
tamia erimaalaisia oluita. Katsotaan jatkossa, jos 
saataisiin ensimmäisenä tietysti Agnes ja muitakin 
artisteja akustiselle keikalle meille. Sitä kokeillaan 
jossain vaiheessa, ja katsotaan sitten millaisen vas-
taanoton tällainen hupi saisi.

Tea kertoo, että sattui sopivasti että Barona 
Areena oli niinkin lähellä, kun Pekka on espoolai-
sena aina ollut Blues-fani. Ajanpuutteen ja välimat-
kan ja vähän työhulluudenkin vuoksi ei juuri mat-
seihin olla päästy. Nyt tilanne on kuitenkin toinen, 
kun ollaan melkein vieressä. 

Suosikkiruoat tällä hetkellä ovat ehdottomasti 
Chilipippuripossu, chililihapullat ja tavalliset liha-
pullat pottumuussilla, Hot Wingsit, hampurilaiset. 
Kaikki ruoka menee kuitenkin aika kivasti kaupaksi. 
Siitä suurkiitos kaikille vanhoille ja uusille asiakkail-
le ja erityisesti bluesilaisille, jotka ovat löytäneet 
meidät näin nopeasti ja ottaneet ihanasti vastaan. 
Ollaan saatu tosi paljon kannustavaa ja kivaa pa-
lautetta heiltä, ja näin sitä jatketaan ja tutustutaan 
toisiimme!

Blues Fan Club palkitsee kuukausittain fanien 
valitseman kuukauden pelaajan Ravintola Chilin 
lahjakortilla . Lisäksi ravintola Chili’s tarjoaa BFC 
jäsenille jäsenkortilla 10 prosentin alennuksen! 
Voit vaikuttaa pelaajan valintaan osoitteessa www.
bluesfanclub.net.

Syyskuun pelaajaksi valittiin keskushyökkääjä 
Stefan Öhman. Bluesin kausi alkoi vaisusti, mutta 
suomalaistunut Öhman nousi nopeasti joukku-
eenkultakypäräksi, minkä hän on myös pitänyt sen 
jälkeen. Seitsemässä ottelussa Öhman teki kaksi 

ja syötti neljä maalia. Paras ilta osui JYP-otteluun, 
jossa hän syötti kolme osumaa Bluesin voittaessa 
6-3. Öhman palkittiin Blues-Ilves-ottelussa 6. loka-
kuuta.

Lokakuun pelaaja oli puolustaja Aleksi Laakso. 
Hyvien harjoitusotteluiden ansiosta liigajoukku-
eeseen murtautunut nuori puolustaja on ollut 
Bluesin alkukauden suurin yllättäjä. Blues pelasi 
lokakuussa kymmenen ottelua, mutta Laakso oli 
sivussa Ässiä vastaan pelatusta vierasottelusta. 
Näinollen otteluja kertyi yhdeksän, joissa Laakso 

teki kaksi maalia ja syötti viisi. Ensimmäinen liiga-
osumansa hän teki Pelicansia vastaan Lahdessa. 
Erikoiseksi Laakson saldon tekee se, että hän teki 
ensimmäisen tehopisteensä tasakentällisin vasta 
JYP-ottelussa joulukuun alussa.Laakso palkittiin 
Blues-TPS-ottelussa 10. marraskuuta. Laakso ei 
ollut kokoonpanossa ko ottelussa, palkinnon vas-
taanotti hänen puolestaan joukkueen kapteeni 
Toni Kähkönen. 

Marraskuun pelaajaksi valittiin maalivahti Iiro 
Tarkki. SaiPasta siirtynyt maalivahti on parantanut 
otteitaan kauden mittaan ja onkin ollut iso osa 
Bluesin nousussa jumbopaikalta liigan keskikas-
tiin. Tarkki pelasi Bluesin kahdeksasta ottelusta 
seitsemän. Blues voitti näistä neljä (kaksi jatkoajal-
la ja yhden voittomaalikilpailussa) ja hävisi kolme 
(yhden voittomaalikilpailussa). Päästettyjen maa-
lien keskiarvo oli 2,08 ja torjuntaprosentti 92,96. 
Tarkki pelasi kauden ensimmäisen nollapelinsä. 
Hämeenlinnassa kuun puolivälissä. Tarkki palkittiin 
Blues-JYP-ottelussa 1. joulukuuta.

Ju i Keskinen
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MIRO AALTONEN - TULEVAISUUDEN TÄHTI?

Espoo Blues on viime vuosina profi loitunut 
seuraksi, joka ei pelkää antaa näytönpaikkoja 
omille junioreille. Liigapelien kautta moni nuori 
on noussut suuremmankin jääkiekkoyleisön tie-
toisuuteen, mutta Bluesin juniorijoukkueet ovat 
täynnä vielä toistaiseksi vähemmän tunnettuja 
kiekkolupauksia, jotka tulevaisuudessa saattavat 
nousta merkittäväänkin rooliin espoolaisen liiga-
kiekon kannalta.

Yksi heistä on Jokipoikien B-junioreista Espoo-
seen kesällä siirtynyt Miro Aaltonen, joka nuoresta 
iästään huolimatta on noussut suureen rooliin 
Bluesin A-junioreissa. Ikäluokkansa lahjakkaimpiin 
pelaajiin kuuluva vuonna 1993 syntynyt Aaltonen 
otti heti alussa vahvan kiinnityksen kakkosketjun 
sentterin paikkaan, mutta viimeisimmissä peleis-
sä vastuuta on tullut myös ykkösketjun keskellä. 
Kolme tai jopa neljä vuotta vanhempienkin kanssa 
säännöllisesti pelaava Aaltonen on alkukaudesta 
ollut joukkueensa kolmanneksi tehokkain pelaaja. 
Joulutaukoon mennessä pisteitä oli 26 ottelussa 
syntynyt 7+12=19.

JOENSUUSTA BLUESIN PAITAAN

Joensuussa kiekko-oppinsa saanut Aaltonen 
otti ensikosketuksensa jääkiekkoon, kun hän meni 
luistelukouluun 3-4 vuoden ikäisenä. Monen muun 
kiekkoilijan tavoin myös jalkapallo oli mukana 
kuvioissa pitkään. Jääkiekko vei kuitenkin voiton 
näiden kahden lajin välillä. Siirto Joensuusta oli 
välttämätön urakehityksen kannalta, kun paikal-
lisen Mestis-seuran Jokipoikien juniorijoukkueet 
eivät pelanneet SM-sarjoissa. Mutta miksi Blues?

— Tietysti kun täällä on liigajoukkue ja B- ja A-
juniorit pelaavat liigaa. Halusin pelata SM-tasolla ja 
se ei oikein Joensuussa ollut mahdollista. Halusin 
kovempia haasteita. Olihan siellä pari muutakin 
vaihtoehtoa, mutta Blues vaikutti parhaalta.

Aaltonen solmi espoolaisseuran kanssa kolmen 
vuoden sopimuksen ja kuten monien muiden-
kin lahjakkaiden pelaajien kohdalla on toimittu, 
myös Aaltosen kanssa tehtiin kehityssuunnitelma. 
Nuoresta iästä johtuen varsinaisia suunnitelmia 
SM-liigan osalta ei tehty, mutta niitä tietenkin 
katsotaan myöhemmässä vaiheessa. Ensimmäisen 
vuoden osalta tavoitteet pidettiin maltillisina.

— Tämä kausi olisi pitänyt pelata B:ssä tai A:
ssa. Itsehän ajattelin, että tämä kausi menee vielä 
B:ssä niin, että muutamia pelejä A:ssa pääsisi pe-
laamaan.

A-junioreiden kesärinki oli laaja ja kilpailu 

kovaa, mutta lahjakas Aaltonen raivasi tiensä läpi 
karsintojen.

— Kesäharjoittelu meni ihan hyvin ja A:n 
mukana olen vetänyt käytännössä koko kauden. 
Olihan se aluksi yllätys päästä suoraan A-junio-
reihin, mutta onhan se hienoa, että täällä on koko 
kauden päässyt pelaamaan.

UUSI YMPÄRISTÖ - UUDET KUJEET

Nuorena miehenä muutto täysin uusiin ympy-
röihin ei aina ole ihan helppoa. Miron kohdalla iso-
siskon muutto pikkuveljen tueksi auttoi varmasti 
sopeutumista kaukalon ulkopuolella.

— Olihan se iso muutos, mutta se on hyvä kun 
sisko on ollut mukana auttamassa.

Oman paikkansa ottaminen joukkueen sisäi-
sessä hierarkiassa vie aina aikansa, mutta Aaltosen 
kohdalla suurempia vaikeuksia ei ollut uuteen 
pukukoppiin astuttaessa.

— Aluksi jännitti jonkun verran, mutta Man-
nisen Joona (Miron joukkuekaveri) on myös Jo-
ensuusta ja hänet olen tuntenut niin se helpotti. 
Viimeistään harjoituspelien alettua pääsin hyvin 
sisään myös koko joukkueeseen.

Vaikka Miron tavoitteena on jääkiekkoammat-
tilaisuus, myös opiskelu on mukana kuvioissa.

— Opiskelen Espoon keskuksen Omniassa am-
mattikoulussa.

MALTILLISET TAVOITTEET

Jääkiekon suhteen tavoitteet ovat korkealla, 
mutta vielä tässä vaiheessa maltilliset.

— Liiga mulla on tavoitteena, mutta ei sinne 
tietenkään mikään kiire ole. Ehkä tässä kolmen 
vuoden aikana, tai sitten myöhemminkin.

Juniorimaajoukkueissa Aaltonen on ollut tuttu 
näky ja omassa ikäluokassaan Miro on esiintynyt 
varsin vahvasti. Myös vuotta vanhempien maajouk-
kue on tullut tutuksi. Huhtikuussa 2010 pelataan 
18-vuotiaiden MM-turnaus Valko-Venäjällä, mutta 
ali-ikäisenä kisajoukkueeseen on tällä kaudella 
todella vaikea mahtua. Aaltonen ei kisapaikan suh-
teen ole kovin luottavainen.

— En usko, että vielä tällä kaudella olen kisois-
sa. Mutta toivotaan, että ensi vuonna kaikki menee 
hyvin ja silloin olen mukana.

Varmasti kaikilla kiekkojunioreilla suurin haave 
olisi pelata joskus NHL:ssä. Aaltonen ei tähän tee 
poikkeusta, vaikka ei niin pitkälle vielä halua edes 
ajatella. Esikuva kuitenkin löytyy taalaliigasta.

— Sidney Crosby on mulla ollut esikuvana. 
Mitään erityistä suosikkijoukkuetta ei sen sijaan 
ole.

TAITAVA SENTTERI

Aaltosen kehityksen kannalta merkittävimpiä 
henkilöitä on ollut Miron isä Ari “Turbo” Aaltonen, 
joka oman pelaajauransa jälkeen on toiminut mm. 
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valmentajana Jokipoikien juniorijoukkueissa. Miro 
itse pelasi isänsä valmennuksen alaisena.

— Neljä kautta putkeen valmensi ja on ollut 
todella isona apuna kehityksessä.

Leftin mailalla pelaava Aaltonen on pelannut 
pääosin sentterinä, mutta laiturin tonttikin on toi-
sinaan tullut tutuksi. Keskushyökkääjän hommat 
tuntuvat miellyttävän nuorta kiekkotaituria enem-
män.

— Sentterinä pelaan paljon mieluummin, 
mutta jos ainoastaan laiturin paikka on vapaana, 
niin pelaan siinä tapauksessa siellä.

Omia vahvuuksiaan taitava Miro kuvailee näin.

— Kiekollinen peli ehdottomasti, pystyn syöt-
tämään ja pitämään kiekkoa hallussa.

Heikkouksiakin nuorelta mieheltä löytyy. Pieni 
koko (175cm/67kg) asettaa omat rajoitteensa, 
mutta senttejä ja kiloja kertynee nuorelle miehelle 
vielä tulevien vuosien aikana.

— Fyysinen puoli ja laukaus. Nopeuttakin pitää 
kehittää.

Vaikka nopeus ei Aaltosen mielestä omiin 
vahvuuksiinsa kuulu, ei se ole ollut ongelmana 
A-junioritasolla itseään vanhempien kanssa pe-
latessa. Yleisesti ottaen Miro katsoo pärjäävänsä 
A-junioreissa hyvin.

— Ihan hyvin on mennyt. Nopeudessakin 
pärjää, mutta kaksinkamppailuissa on vaikeuksia. 
Tosin niissäkin kehittyy koko ajan.

KIEKKOJUNIORIN KIIREINEN ARKI

Moni on varmasti kiinnostunut siitä, millainen 
A-junioreiden harjoittelurytmi on. Ainakin Bluesis-
sa pelaajilla pitää kiirettä. Etenkin jääkiekon ohella 
opiskelevilla ei vapaa-aikaa juuri jää, kun harjoi-
tusohjelma pitää miehet jäähallilla käytännössä 
päivittäin.

— Noin kaksi peliä viikossa. Treenejä 4-5 kpl. 
Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin aamujäät. 
Ennen jääharjoituksia vielä joko punttia tai lenkkiä 
ja jäiden jälkeen venyttelyt. Melkein joka päivä on 
ohjelmaa, ehkä yksi päivä viikossa on lepoa.

Entä ehtiikö Miro koskaan kiireiltään seuraa-
maan Bluesin liigajoukkueen pelejä?

— On jonkun verran tullut käytyä. Tällä kaudel-
la ehkä joku viisi peliä on tullut katsottua.

PARANNETTAVAAKIN LÖYTYY

Vaikka Aaltosen omat pelit A-junioreissa ihan 
hyvin ovat sujuneetkin, joukkueella peli ei vielä ole 
kulkenut niin hyvin kuin olisi voinut.

— Omalta osalta pelit ovat menneet ihan hyvin. 
Hyvin olen saanut vastuuta niin olisi voinut toki 
paremminkin mennä. Kokonaisuutena emme voi 
olla tyytyväisiä joukkueen peliin, sillä tappioita on 
tullut liikaa. Meillä on nytkin A:ssa aika nuori poruk-
ka, eikä me olla joukkueena suurempia tavoitteita 
asetettu, mutta viime kaudella kun tuli mestaruus, 
niin kyllähän sitä täytyy tälläkin kaudella lähteä 
tavoittelemaan.

JUNIORIKIEKKOILUN PARIIN VIIHTYMÄÄN

Legendaarisessa Matinkylän jäähallissa pe-
lattavat A-nuorten ottelut ovat kuitenkin lähes 
poikkeuksetta hyvää kiekkoviihdettä ja pienessä 
kaukalossa vauhtia tuntuu olevan monesti enem-
män kuin isommissa liigakaukaloissa. Myös Aalto-

nen suosittelee nuorten otteluita kaikille kiekosta 
kiinnostuneille.

— Meillä on paljon nuoria tulevia hyviä kiek-
koilijoita, joten kannattaa tulla katsomaan.

Bluesin A-nuorten loppukauden runkosarjan 
kotiottelut

Pe 15.01. klo 20.00 Blues — Pelicans (Matinkylä)

La 16.01. klo 19.30 Blues — Tappara (Barona 
Areena)

Su 17.01. klo 17.00 Blues — Ilves (Matinkylä)

Pe 05.02. klo 18.30 Blues — Kärpät (Matinkylä)

Ke 17.02. klo 19.00 Blues — Ässät (Matinkylä)

Kaikkiin runkosarjan otteluihin on vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Muutokset otteluohjelmaan ovat mahdollisia. 
Ajankohtainen otteluohjelma ja tilastot löytyvät 
internet-osoitteesta http://www.fi nhockey.fi /tu-
lospalvelu/nuorten_sm-liiga/

Juuso Matkaselkä
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BEN EAVESIN NHL-URA JÄI HAAVEEKSI

Bluesissa kahtena edellisenä kautena ihastutta-
nut Ben Eaves teki viime kaudella pudotuspelien 
kaikkien aikojen piste-ennätyksen. 27-vuotias yh-
dysvaltalaishyökkääjä kirjautti 14 ottelussa pisteet 
4+20=24, mutta joukkue hävisi välierissä Kärpille 
jääden pronssiotteluun. Ennätyksestä huolimatta 
kauden jälkeen Eavesin päällimmäinen tunne oli 
pettymys.

— Olimme erittäin pettyneitä viime kauden 
jälkeen - lähinnä omaan suoritukseemme. Meillä 
oli todella lahjakas joukkue ja uskoin, että meillä 
oli mahdollisuus tehdä jotain erityistä, mutta lop-
pujen lopuksi emme onnistuneet.

Erinomaiset otteet pudotuspeleissä saivat 
Benin haaveilemaan tosissaan unelmansa toteut-
tamisesta - NHL:ssä pelaamisesta. Eaves halusi kui-
tenkin korostaa, ettei taalakaukaloita ehdi kesken 
tiukkojen pudotuspelimittelöiden ajatella.

— Pudotuspelien aikaan ei mieti mitään muuta 
kuin seuraavan pelin voittamista, joten NHL ei ollut 
ajatuksissakaan ennen kesätaukoa.

LOUKKAANTUMISET PILASIVAT JÄLLEEN LUPAAVAN 
ALUN

Useampikin NHL-joukkue oli Eavesista kiinnos-
tunut, mutta lopulta tie vei Nashville Predatorsin 
organisaatioon. Viime kauden lopun ilman isom-
pia vaivoja pelannut Eaves uskoi NHL-paikkaan 
tosissaan, mutta haaveet kokivat kovan kolauksen 
heti ensimmäisessä harjoitusottelussa.

— Harjoitusleirillä Nashvillessä tunsin oloni to-
della hyväksi, mutta harmillisesti venäytin nivuseni 
heti ensimmäisen harjoituspelin ensimmäisessä 
erässä. Se tuli todella huonoon aikaan.

Loukkaantumista ennen Eaves ehti tarjoilla 
hienon syötön Teemu Laakson maaliin, mutta se 
oli tilanteessa laiha lohtu. Predators lähetti Eavesin 
farmijoukkueeseensa Milwaukee Admiralsiin, joka 
pelaa AHL-liigassa.

— Sain komennuksen AHL:ään ja kolmen 
viikon levon jälkeen pystyin jatkamaan pelaamista. 

Milwaukee on hieno kaupunki ja mahtava paikka 
pelata AHL:ää.

Admiralsin riveissä Eaves ehti pelata seitsemän 
ottelua ja summasi niissä tehot 1+2. Sen jälkeen 
kiekkopiireissä alkoi levitä huhu Benin pelaajauran 
päättymisestä. Uransa aikana useaan otteeseen 
Eavesia vaivanneet polvivammat olivat tulleet 
takaisin.

— Uskon, että olen nyt lopullisesti lopettanut 
pelaamisen. Olen taistellut polveni kanssa kauan 
ja olen tuntenut paljon hienoja ihmisiä, jotka ovat 
auttaneet minua pysymään jäällä. Nyt en kuiten-
kaan ole pystynyt pelaamaan pitkään aikaan. Oli 
suuri pettymys, että vamma tuli takaisin ja täytyy 
aloittaa kuntoutus jälleen. Luulen, että on aika siir-
tyä eteenpäin.

JÄÄKIEKKO KIINNOSTAA MYÖS PELAAMISEN JÄLKEEN

Eaves aikoo jatkaa jääkiekon parissa myös pe-
laajauransa jälkeen. Valmentaminen saattaa olla 
ajankohtaista joskus tulevaisuudessa, mutta tällä 
hetkellä Ben keskittyy kiekko-osaamisensa jakami-
seen toisin keinoin.

— Olen auttamassa perustamaan Minnea-
polisiin uuden yrityksen nimeltä ISI. Se tulee 
järjestämään jääkiekkoleirejä, klinikoita, hyvän-
tekeväisyystapahtumia sekä pitämään esitelmiä 
jääkiekosta ja elämästä. Se on meille tapa siirtää 
eteenpäin rakkautemme peliin. Opetamme lapsille 
peliä, mutta tärkeämpää on varmistaa, että he op-
pivat elämästä jääkiekon kautta ja nauttivat siitä. 
Toivomme, että pystymme aloittamaan täyden 
toiminnan kesään mennessä ja työskentelemään 
kaikentasoisten urheilijoiden kanssa.

Benin uran kannalta yksi merkittävä henkilö on 
hänen isänsä Mike Eaves, joka entisenä ammatti-
laiskiekkolijana osasi antaa hyviä neuvoja Benille 
ja hänen nuoremmalle veljelleen Patrickille, joka 
nykyään kiekkoilee NHL:ssä Detroit Red Wingsin 
riveissä. Ben mielellään opastaa itsekin junioreita 
matkalla kohti jääkiekkomaailman huippua.

— Yksi neuvo, jonka isäni antoi minulle ja veljel-
leni on: a) ole eniten töitä tekevä pelaaja jäällä, b) 
pidä hauskaa. Aion kertoa tämän jokaiselle lapselle 
ja jos he tarpeeksi paljon haluavat, niin he hank-
kivat neuvoja valmentajilta ja muilta auttaakseen 
itseään toteuttamaan unelmansa.

BLUES EI UNOHDU

Aika Suomessa jätti positiiviset mielikuvat Ea-
vesille. Ben halusikin lähettää loppuun terveisensä 
Bluesin faneille.

— Toivon, että nautitte uudesta kaudesta kuten 
minäkin. Olen pitänyt yhteyttä joukkueen jätkiin ja 
toivon heille kaikkea parasta. Nautin todella ajasta-
ni Suomessa ja siitä, että sain olla osana Bluesia. 

Juuso Matkaselkä
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PIKKUJOULUT
Blues Fan Clubin pikkujoulut järjestettiin 10. 

joulukuuta pelatun KalPa-ottelun jälkeen. Viime 
vuoden tapaan tapahtuma osui arki-iltaan, ja myös 
tällä kertaa ottelu päättyi tappioon. KalPa oli pa-
rempi maalein 3-0.

Tällä kertaa paikkana oli Blues Corner. Heikkou-
tena edellisvuoteen oli se, että suurimmaksi osaksi 
käytössä olivat pystypöydät, kun osa sai olla baa-
rijakkaroilla paikoissa, jossa on näkymä Areenalle. 
Areenalla muuten alkoi pleksien purku heti ottelun 
jälkeen muiden tapahtumien takia.

Ruokana oli tarjolla rosmariiniperunoita, kana-
vartaita ja mozzarellatikkuja, ja ne näyttivät mais-
tuvan hyvin niin pelaajille kuin faneillekin. 

Paikalla ollut Aki Eurola suoritti muutaman 
pikaisen haastattelun, joiden kohteena olivat Tomi 
Ståhlhammar, Iiro Tarkki ja Mikael Kurki. Mitään 
pahaa sanottavaa kenelläkään ei ollut.

Sen jälkeen oli ohjelmassa tietokilpailu, johon 
oli valittu viisi pelaajaa (Toni Häppölä, Aleksi 
Laakso, Patrik Lostedt, Branislav Mezei ja Tomi 
Ståhlhammar) sekä viisi fania, jotka muodostivat 
viisi fani/pelaaja-joukkuetta. 

Voittajaksi selvisi lopulta Laakso parinaan Jo-
hanna Heinonen, jotka saivat kuusi ja puoli pistettä 
kymmenestä mahdollisesta. Tämä siitäkin huoli-
matta, että parivaljakko joutui lähtemään takaa-
ajoasemista siinä mielessä, että yksikään kysymys 
ei koskenut Laaksoa, kun taas kaikkia muita koski 
vähintään yksi kysymys.

Pelaajat olivat tämän jälkeen vapaita lähte-
mään, eikä kukaan jäänytkään pidemmäksi aikaa, 
sillä kaksi päivää myöhemmin ohjelmassa oli 
viimeinen ottelu ennen joulutaukoa, vierasottelu 
sarjakärki Lukkoa vastaan.

PÖYTÄJAKO

Pöytä 1: Huczkowski, Suomalainen

Pöytä 2: Immonen, Laakso, Miettinen

Pöytä 3: Mezei, Rajamäki, T Sallinen

Pöytä 4: Kurki, Ståhlhammar, Tarkki

Pöytä 5: Heiskanen, Nättinen, Öhman

Pöytä 6: Blomqvist, Lostedt, Uhlbäck

Pöytä 7: Kähkönen, Puustinen, Rönnberg

Baaritaso: Häppölä, V Lajunen, Lammassaari, 
J Sallinen, Uusivirta

TIETOKILPAILUKYSYMYKSET

1. Kuinka monta NHL-ottelua Branislav Mezei on pelannut?

2. Kuka teki Bluesin kauden ensimmäisen liigamaalin?

3. Mikä oli Arto Laatikaisen erikoinen pelinumero ottelussa, jossa hän ohitti

Timo Hirvosen Bluesissa pelatuissa peleissä?

4. Kuka pelaaja istuu ensimmäisenä oikealla pukukopissa, kun mennään sisään?

5. Ketkä kaksi pelaajaa olivat tehneet yhden kauden piste-ennätyksensä jo kauden

ensimmäisellä puoliskolla, vähintään 100 liigaottelua takana ennen tätä kautta?

6. Kuka on ollut Bluesin tarkin laukoja vähintään 28 kertaa laukoneista?

7. Ketkä kaksi pelaajaa olivat tehneet kaksi alivoimamaalia kauden aikana?

8. Kuinka monta maalia Blues ja vastustaja ovat parhaimmillaan tehneet yhteensä

liigaottelussa?

9. Mikä on pienin pelinumero, mitä ei ole käytetty Kiekko-Espoossa tai

Bluesissa?

10. Kuka oli ensimmäinen 1990-luvulla syntynyt pelaaja, joka onnistui

maalinteossa Bluesissa?

- Vastaukset sivulla 14.
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TIETOKILPAILUKYSYMYSTEN VASTAUKSET

1. 240, 2.  Toni Häppölä, 3. 522, 4. Tomi Ståhlhammar, 5. Mikael Kurki ja Patrik Lostedt, 6. Stefan Öhman, 7. 
Toni Kähkönen ja Stefan Öhman, 8. 15 (Blues-KalPa 10-5 vuonna 2006), 9. 43, 10. Jani Lajunen

YHDEN FANIN ERILAINEN SYYSKAUSI - KIEKKOA KIINASSA

Yhdelle fanille avautui viime keväänä opiske-
lujen kautta mahdollisuus lähteä tutustumaan 
maailman väkirikkaimpaan maahan, mystiseen 
Kiinaan. Kiinasta puhutaan nykyään paljon, mutta 
mitä vaikkapa perusespoolainen maasta tietää? 
Ainakin siellä puhutaan oudosti ja käytetään ih-
meellisiä merkkejä. Melkein ”kaikki” valmistetaan 
Kiinassa ja puhtaasti matemaattisin perustein noin 
joka 6. maailman ihminen on kiinalainen. 

Kiina on nykyään valtava talousmahti ja aina-
kin kirjoittajan mielestä 1,3 miljardin väkiluvullaan 
matkalla maailman ykköseksi. Talouslukuja katsel-
lessa silmään pistää Kiinan bruttokansantuotteen 
ja vientien kasvu, joka on noussut jo 20 vuoden 
ajan joka vuosi yli 10 prosenttia. 

Kiinan kulttuuri on ainakin vuosissa mitattuna 
maailman rikkain ja pelkästään pääkaupungin 
kaikkien nähtävyyksien näkemiseen on varattava 
viikkoja. Mutta se taloudesta ja kulttuurista,  miten-
käs se jääkiekko? 

Tarkimmat kiekkoniilot ovat voineet jo bonga-
takin Kiinan naismaajoukkueen livenä, sillä jouk-
kue käy lähes vuosittain Suomessa pelaamassa. 
Tänä syksynä Kiinan naiset antoivat oppitunnin 
naisten SM-sarjajoukkue Lohjan Kisa-Veikoille 
lukemin 8-1.

Kiinan naismaajoukkue on päässyt lähelle 
menestystä (MM-pronssiottelussa 1994 ja 1997), 
mutta maassa ei juuri ammattilaiskiekkoilua ole, 
IIHF:n rankingissa Kiina oli vuoden 2008 lopussa 
sijalla 28. Aasian Liigaa pelaa kiinalaisista jouk-
kueista ainoastaan China Dragon. Joukkue tekee 
yhteistyötä NHL-joukkue San Jose Sharksin kanssa 
ja Sharks onkin lähettänyt joukkueeseen osaajia, 
esimerkiksi päävalmentajaksi venäläiskonkari 
Andrei Kovalevin. Joukkue ei kuitenkaan ole pär-
jännyt liigassa ja on saavuttanut tämän kauden 21 
pelistään ainoastaan yhden voiton.

Kiinassa toimii lukuisia kiekkojoukkueita, mutta 
ne pelaavat puhtaasti harrastelijapohjalla. Keski-
vertokiinalaisen tulot ovat noin 1/20 keskiverto-
suomalaiseen verrattuna ja kalliin harrastuksen 
maineessa oleva jääkiekko ei ole noussut suosioon. 
Olosuhteet maassa ovat muutenkin kiekkoilullises-
ti ankeat ja esimerkiksi pääkaupungissa Pekingissä 
jäälle pääsee ainoastaan suuntaamalla ostoskes-
kukseen, joissa jäärata on. Näitä ”luksusostareita” 
on kaupungissa neljä.

Kiinassa piti pelata naisten MM-kisat 2003, 
mutta ne peruttiin kokonaan maassa riehuneen 
SARS-epidemian vuoksi. Kiinassa kisat päästiin pi-
tämään lopulta vuonna 2008. Maassa kytee kuiten-
kin orastava urheilubuumi viime vuoden syksyllä 
järjestettyjen olympiakisojen vuoksi. Buumi on 
keskittynyt lähinnä yleisurheiluun ja koripalloon, 
kun kiinalainen Yao Ming ponkaisi koris-Kiinan 
maailmankartalle nousemalla NBA-joukkueensa 

Houston Rocketsin tähdeksi. Kiinalaiset ovatkin 
äärimmäisen fanaattisia nimenomaan vaikutus-
valtaisia urheilijoita kohtaan. Yksi lupaava huippu-
kiekkoilija China Dragonista saa näytönpaikan San 
Josen organisaatiosta, nousee NHL-joukkueeseen 
ja…. kuka tietää.

Sitä odotellessa kirjoittaja saattaa vaikka suun-
nata Pekingin kiekkokerholle ja vetää vuokrahok-
karit jalkaan, kunhan taltuttaa ensin orastavan tal-
vinuhan. Terveisiä kaikille Bluesia kannatteleville ja 
pian tapaamme taas Areenalla!

Itäisin terveisin,

Joel Lingman
Lisätietoa netissä:

www.alhockey.com (Aasian liigan sivut)

www.radio86.fi  (Kiina-radio Suomessa ja kattavin 
suomenkielinen Kiina-sivusto)
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