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Kausi 2014-15 on jo polkaistu käyntiin. Edessä tulee olemaan mielenkiintoi-
nen kausi, kuten tietysti jokainen aiempikin on ollut näin fanin näkökulmasta.
Nyt tilanne on kuitenkin hiukan erilainen kuin aiemmin. Jokerit siirtyi KHL:ään
ja tilalle nousi kabinettipäätöksen turvin Vaasan Sport. Liigassa nähdään siis
pitkästä aikaa täysin uusi seura. Myös tämän kauden paikallisottelut tulevat
olemaan entistä mielenkiintoisempia, kun pääkaupunkiseudun herruudesta
taistelee vain kaksi joukkuetta. Sininen vastaan Punainen. Espoo vastaan
Helsinki. Ainakin tähän asti seurojen välillä tuntuu vallitsevan hyvä yhteis-
henki, vaikka toki vastustajia ollaankin. Tästä yhteishengestä kertoo mm. se,
että HIFK on saanut pelata Barona Areenalla punaisessa kotiasussaan ja
Blues tietenkin vastavuoroisesti Helsingin jäähallissa sinisessä kotiasussaan.

Mielenkiintoisen uudesta kaudesta tekevät tietenkin myös uudet pelaajat,
joihin on pureuduttu tarkemmin sivuilla 4-5. Tänä vuonna Liigaseurat eivät
hankkineet poikkeuksellisen suurta määrää paluumuuttajia, mutta mielen-
kiintoisia nimiä on kuitenkin palannut Liigaan. Tomas Zaborsky ja Ryan Lasch
ovat varmasti edelleen monelle tuttuja nimiä. Kausi näyttää, ovatko he edel-
leen yhtä kovassa iskussa kuin viimevisiitillään.

Bluesin rosteri koki kovan myllerryksen, johon on tosin totuttu Espoossa.
Isoin muutos lienee Bluesin edustuksessa jo vuodesta 2007 lähtien pelan-
neen Tomi Sallisen siirto Ruotsiin ja Leksandiin. Käyn läpi Sapen lähdön mer-
kitystä hieman tarkemmin sivulla 9.

BFC:n hallitus on pääosin sama kuin viime kaudellakin. Allekirjoittanut on
ainoa uusi naama, vaikka olen toki hallilla käynyt jo pitkään. Kausikortin olen
omistanut 96-97 kaudesta lähtien ja Fan Clubin jäsenmaksun olen maksanut
99-00 kaudesta lähtien. Harrastuksiini kuuluu kaiken jääkiekon seuraamisen
lisäksi gameworn-pelipaitojen kerääminen, joita on kertynyt kirjoitushetkeen
mennessä yhteensä 117 kpl, joista 52 kpl on Bluesin/Kiekko-Espoon paitoja.
Olen pyrkinyt tuomaan jotain uutta BFC:n toimintaan ja tällä hetkellä se nä-
kyy ainakin Fan Clubin nettisivujen Blogit-osiossa, jonne kirjoittelen säännölli-
sen epäsäännöllisesti Bluesiin liittyvistä asioista ja ilmiöistä. Saimme
puheenjohtaja Maariankin nakitettua blogikirjoittajaksi, hänen näppäimistön-
sä tuottavuutta voi seurata samasta paikasta.

Ei muuta kuin hyvää alkanutta ja nähdään hallilla!

Marko Leppinen
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JJOONNKKUUNN OONN NNÄÄYYTTEETTTTÄÄVVÄÄ TTIIEETTÄÄ!!
Niin se taas lähti

käyntiin: uusi kausi.
Pari hassua vuotta
Espoon matkassa
kulkeneena
lätkäkausi kuuluu
automaattisesti
vuoden kiertoon. Se
on vähän kuin oma
vuodenaikansa
(niitä on siis kaksi:
Kesä ja lätkäkausi).

Uuden äärellä on taas hyvä olla. Jokerit
lähti ja tilalle tuli Sport, ei välttämättä huono
vaihtokauppa. Kausi sen näyttää. Odotan
rymistelyä kaukalossa ja toivon, että
pohjanmaalaiset ymmärtävät kuitenkin, että
katsomossa rymistely ei tarkoita sitä, että
saan väistellä lapseni kanssa käytävällä
nyrkkejä tai "V**tu" -huutoja. Valitettavasti
Vaasan vieraspeliä ei löydy tällä kaudella
viikonlopulle, mutta järkätään mahdollisesti
arkipeliin loppukaudesta reissu, jos
kiinnostusta löytyy. Aasinsiltana tästä
muistutus, että ilmoittautukaa ajoissa
Kannattajamatkoille. Jos ei porukkaa tule
tarpeeksi joudutaan reissu perumaan ja

sitten on turha sanoa, että "Oisin mäkin
lähtenyt". Ja maksaa voi nykyään myös
kortilla! Fan Club satsasi omaan
korttikoneeseen - ei siis jää
pankkiautomaatilla käynnin varaan ajoissa
maksaminenkaan!

Blues vilisee uusia herroja ja koska
allekirjoittanut näki tasan yhden
harkkamatsin on pikkasen hakusessa vielä
nimet ja numerot selässä. Omille nuorille
toivon näytönpaikkoja jäällä ja uskon niitä
tulevankin. Vahvistuksilta toivon juuri sitä
itseään: vahvistusta
(fyysistä/henkistä/maaliteollista/puolustuksel
lista) - pääasia, että tuo porukkaan lisää
jotain sellaista mitä ei löydy omasta takaa.
Nimi selässä ei riitä, pitää pelata logolle
rinnassa. Yksi hienoimmista esimerkeistä
juuri tällaisesta pelaajasta Espoossa on Jere
lehtinen. Hieno mies! Upea pelaaja! Jotkut
ovat kritisoineet Jeren paidan jäädytystä,
koska Jere pelasi meillä liigaa vain yhden
kauden ja teki sen varsinaisen uransa ihan
muissa maisemissa. Taustaltaan Jere on
kuitenkin ollut kaikki nämä vuodet juurikin
Espoolainen (isolla E:llä). Koko uransa ajan
Jere palasi aina pystyessään Espooseen. Hän

oli järjestämässä milloin mitäkin
kiekkokoulua tai tapahtumaa
espoolaisjunnuille. Ja vaikka Jere on ainoana
suomalaisena voittanut sekä
maailmanmestaruuden että Stanley Cupin,
niin uskon, että jossain sydänalassa yhtenä
hienona hetkenä nousee myös oman seuran
nostaminen Liigaan ja sen jälkeinen
saunailta mökillä, kun isä soittaa ja sanoo,
että "pitäisi lähteä maajoukkueen matkaan."

Jere on juuri sitä mitä espoolainen
katsomokulttuuri pyytää: "Ylpeä ja lojaali".

Katsomolta muuten odotan paljon.
Ensimmäisen ottelun tifo antaa luvan
odottaa upeita näyttöjä läpi kauden
kohokohtien. Mutta tokikaan pelkät
katsomokoreografiat ei riitä, vaan suukin on
saatava auki ja kädet yhteen. Pyydänkin
mitä nöyrimmin, että myös Fanikatsomon
istuva osa ottaisi osaa kannustukseen aina,
ei vain silloin kun muukin halli jo kannustaa.
Jonkun on näytettävä tietä. Ja se joku on me!

Loistavaa kautta kaikille meille toivottaen,

Maaria Hytönen

Kauden ensimmäinen ottelu ja samalla
kauden ensimmäinen paikallisottelu oli
edessä torstaina 11.9. Päätin tiedustella,
millaisilla ajatuksilla Bluesin GM Peter Ahola
lähtee kauteen.

Miltä tämänhetkinen joukkue vaikuttaa?

- Joukkueessa on erittäin hyvä henki ja uskon että
meillä on tälläkin kaudella kasassa joukkue joka
voi kehittyä kauden aikana. Lähtötaso on
mielestäniparempikuin vuosi sitten.

Etsitäänkö joukkueeseen vielä
vahvistuksia?

- Vahvistusten suhteen olemme hereillä ja
etenemme tarpeenmukaan.

Millaisin tavoittein Blues lähtee alkavaan
kauteen?

- Sijat6-8 on tavoite runkosarjassa.
Miltä pelaajamarkkinat vaikuttavat noin

yleisesti? Vaikuttaako KHL-joukkueiden
heikko rahallinen tilanne mitenkään
tarjontaan?

- Pelaajia on paljon tarjolla, mutta suurin osa eri
syystä. En näe että KHL:n rahallinen tilanne
vaikuttaa tarjontaan.

Oletko huomannut mitään eroa joukkueen
kasaamisen suhteen nyt, kun Suomessa on
KHL-joukkue?

- En muuten kuin että meiltä lähti sinne pari hyvää
pelimiestä, jotka olisi haluttu pitää.

Miten Tomi Sallisen, Tommi Huhtalan ja
Eetu Pöystin jättämät isot aukot niin
henkisesti kuin tehopisteidenkin osalta on
pyritty paikkaamaan?

- Joukkue on erilainen ja uusia persoonia on tullut
mukaan. Nyt on seuraavien paikka ottaa
kyseisten herrojen ruutu ja käyttää mahdollisuus
hyväksi.

Minkälaisia ajatuksia alkava kausi herättää
juuri nyt? Erityisesti siinä mielessä, että HIFK
on nyt Bluesin ainoa paikallisvastustaja ja
hekin varmasti panostavat erityisesti Bluesia
vastaan käytäviin otteluihin.

- Yksi kärkiryhmä on poissa ja siksi toivon että
Vaasa pystyy haastamaan muut seurat. Hifk on ja

on aina ollut erityisen tärkeä vastustaja. Nämä
ovatmeillemolemmille on tärkeitä pelejä.

Barona Areenalla tehtiin kesän ja
alkusyksyn aikana remonttia, miten tämä
näkyy tavalliselle kiekkojännärille ja miten
kausikortin omistajalle? Mikä on parantunut,
mitä uutta hallissa on?

- Hallin ravintolapalveluja on paranneltu club-
katsomon osalta ja päätyravintolan ilme on
muuttunut.

Barona Areenan operointi siirtyi Espoon
Areenat Oy:lle toukokuun alussa. Onko tämä
muutos näkynyt jotenkin Bluesin arjessa?

- Homma rullaa hallilla hyvin.
Mitä terveisiä haluat lähettää Bluesin

faneille?

- Ensinnä kiitokset viime kauden tuesta, se oli
korvaattoman arvokasta!! Toivon että fanit
jatkavat siitä mihin viime kaudella jäätiin. Se
kannustus ja intohimo tarttuu kaikkiin hallilla.

Marko Leppinen

PPEETTEERR AAHHOOLLAANN MMIIEETTTTEEEETT EENNNNEENN KKAAUUDDEENN AALLKKUUAA



BBLLUUEESS KKAAUUDDEELLLLAA 22001144--22001155
MAALIVAHDIT:

Eetu Laurikainen

Uusi tuttavuus Kanadan juniorisarja
WHL:stä. Perusvarma torjuja, jolla on poten-
tiaalia haastaa Nieminen ykkösmaalivahdin
paikasta.

Sopimus 2015+2016

Jani Nieminen

Lähtökohtaisesti ykkösmaalivahti. Viime
kaudella jopa 8 nollapeliä, joka on uusi yh-
den kauden seuraennätys. Otteet harjoi -
tusotteluissa ovat olleet kovin vaihtelevat,
mutta nostaa varmasti tasoaan tosipelien al-
kaessa.

Sopimus 2015

Kaapo Kähkönen

Koko kauden kestävällä lainalla TuTossa.

Sopimus 2016

PUOLUSTAJAT:

Jere Seppälä

Yksi viime kauden suurimmista onnistujista
lähtökohtaansa nähden. Pienestä koosta
huolimatta sopeutui Liigapeleihin mainiosti ja
pystyi käyttämään vahvuuksiaan, eli lähinnä
kiekollista taitoa. Todellinen läpimurtokausi
edessä?

Sopimus 2016

Otso Rantakari

Kiekko-Vantaasta saapunut rightin pakki
yrittää säilyttää paikkansa pelaavassa ko-
koonpanossa. Onnistunee tässä ainakin niin
pitkään, kun Zamorsky on hakemassa paik-
kaa Rangersin kokoonpanosta.

Sopimus 2015+2016

Mikko Kuukka

Nousi viime kaudella isoon rooliin nimeno-
maan puolustuspäässä. Hoitaa tonttinsa
mainiosti, ei pelkää heittäytyä kiekon eteen.
Hyökkäyssuuntaan taidot ovat rajalliset,
mutta tehojakin syntyy aina silloin tällöin.

Sopimus 2015

Ryan O´Connor

Kovia tehoja OHL:ssä paukuttanut kiekolli -
nen pakki kohtasi ammattilaissarjojen ko-
vuuden viime kaudella. Haki pelipaikkaa
ensin Sveitsistä ja sen jälkeen KHL:stä onnis-
tumatta kummassakaan kovin hyvin. Nyt ta-
voite on selvä, pelata kahdessa
ensimmäisessä parissa koko kausi. Osaa
myös taklata ja kuului joukkueensa kaptee-
nistoon kolmena viimeisenä OHL-kautenaan.

Sopimus 2015

Victor Westermarck

Aloittanee kauden Kiekko-Vantaassa tai
korkeintaan seitsemäntenä pakkina ja kärk-
kyy näytönpaikkaa. Fyysinen pakki, joka
osaa myös käsitellä kiekkoa.

Sopimus 2015

Niklas Tikkinen

Pelasi viime kaudella Bluesin edustuksessa,
A-junnuissa, Jukureissa, Peliitoissa, JYPin
edustuksessa sekä akatemiassa. Ei saanut
kunnolla vastuuta vaikka alla oli kohtuullisen
onnistunut debyyttikausi Liigassa. Nyt isom-
massa roolissa?

Sopimus 2015

Kal le Kai jomaa

Puolustuksen kivijalka on kärsinyt louk-
kaantumista. Pelikuntoisena ollessaan on ol-
lut joukkueen tärkeimpiä puolustajia.

Sopimus 2015

Oll i Malmivaara

Jyrki Ahon luottosoturi jo useamman kau-
den ajan. Viime kaudella panos jäi odotettua
heikommaksi, uusien sääntöjen myötä var-
maa oman pään putsausta todella tarvitaan.

Sopimus 2016

Petr Zamorsky

Puolustuksen tähti, mikäli pelaa Bluesissa
eikä rapakon takana Rangersissa. Hyvä liike,
hyvä laukaus ja taklausvoimaakin löytyy.

Sopimus 2016

HYÖKKÄÄJÄT:

I ikka Kangasniemi

Hyvin pienikokoinen pistelinko A-junnuista.
Pelannee muutaman ottelun, mutta pääosa
kaudesta menee muualla.

Sopimus 2016+2017

Timi Lahtinen

Erittäin mielenkiintoinen nuori lupaus. Ko-
koa ja taitoa löytyy. Vielä kun pääsee pelaa-
maan vakituisesti miesten sarjassa, kehitys
voi olla huima.

Sopimus 2016+2017

Robert Rooba

Ronski energiapakkaus, joka väläytteli
osaamistaan viime kauden alussa. Esitys jäi
lopulta vähän vaisuksi, mutta potentiaalia
löytyy. Viron maajoukkueen varakapteeni.

Sopimus 2015

Stefano Gi l iati

Giliati tulee varmasti olemaan otsikoissa

Petr Zamorsky

Ryan O'Connor



alkavalla kaudella. Joko hienojen maalien tai
suurien jäähymäärien takia. Toivottavasti
enimmäkseen ensimmäisen.

Sopimus 2015

Jari Sai l io

Silli on varmasti yksi niistä harvoista pelaa-
jista, joita vihaa vastustajan joukkueessa,
mutta rakastaa omassa. Onneksi hän on
taas meillä.

Sopimus 2015

Vi l le Korhonen

Ehkä hieman yllättävä hankinta, mutta pe-
lannee kolmos-nelosketjussa sekä alivoimal-
la, mikäli jatkaa vielä try-outin jälkeen.
Peruspuurtaja, mutta lähes varma yli kym-
menen pisteen suorittaja.

Sopimus 2015 (try-out)

Miro Aaltonen

Huhtalan lähdettyä ykkösmaalipyssyn
tontti on pedattu Mirolle. Jos onnistuu tässä,
rahakkaammat kaukalot odottavat, mutta
toivottavasti vasta kauden jälkeen.

Sopimus 2015

Kai Kantola

Kahden passin mies puhuu hieman erikois-
ta suomea, mutta se ei vaikuta tulokseen
kaukalossa. Haastaa Miro Aaltosen joukku-
een parhaana maalintekijänä. On myös erit-
täin fyysinen pelaaja, ja noussee fanien
uudeksi suosikiksi.

Sopimus 2016

Aleksi Rutanen

Viime kausi lainalla TuTossa, jossa teki hy-
vää jälkeä. Nyt olisi otettava seuraava askel.
Taitoa löytyy, mutta löytyykö tarvittavaa ko-
vuutta?

Sopimus 2015+2016

Roope Talaja

Periksiantamattomuuden esikuva. Antoi
kasvot Bluesin spartalaiselle pelityylille viime
visiitillään ja muutaman naapurissa vietetyn
kauden jälkeen palasi kotiin.

Sopimus 2016

Valtteri Virkkunen

Jäähongan kasvatti edustaa jatkuvuutta
muuten lähes joka vuosi kovin pahasti vaih-
tuvassa joukkueessa. Espoolainen isolla E:llä,

mutta rooli kaukalossa on ollut kovin pieni.
Ehkä pieni ilkeys auttaisi kehittymään yhä
tärkeämmäksi pelaajaksi.

Sopimus 2016

Jussi Makkonen

Näillä näkymin kakkosketjussa aloittava
isokokoinen sentteri pelasi ihan hyvän viime
kauden. Maalimäärät ovat pudonneet roi-
masti uran parhaasta (27 maalia kaudella
08-09), mutta syöttöpisteitä kertyy ihan mu-
kavasti.

Sopimus 2016

Antonin Honejsek

Nuori, eteenpäin urallaan menevä tshekki.
Kuulunut maajoukkuerinkiin aina alle 16-
vuotiaiden ikäluokasta lähtien. Tehot viime
kauden playoffeissa hyvät (17 ottelua 7+5)
ja saldona mestaruus yhdessä Petr Zamors-
kyn kanssa.

Sopimus 2016

Peter Ti ivola

Pääsi hyvin mukaan liigavauhtiin. Nyt ta-
voitteena vakiinnuttaa paikka pelaavassa
kokoonpanossa.

Sopimus 2015+2016

Kim Hirschovits

Joukkueen kapteeni pelasi pisteiden valos-
sa ihan kohtalaisen hyvän kauden. Kärsi ket-
jukavereiden heikosta tasosta, varsinkin
playoffeissa. Tuloksena nolla pistettä playof-
feissa, mikä oli iso pettymys. Harjoitusotte-
luiden perusteella tilanteeseen on tullut iso
parannus.

Sopimus 2015

Nico Aaltonen

Hakee sopimusta try-outin kautta. Nelos-
ketjun sentterinä Liigatasoa, mutta tuota
ylemmäs rahkeet eivät taida riittää.

Sopimus 2015 (try-out)

Si im Li ivik

Märkä-Simo hämmentää kaukalossa ja ke-
säfestareilla. Vahva runkosarja, mutta katosi
kuvasta playoffeissa loukkaantumisen takia.
Viime kauden supernelosketju meni uusiksi
Pöystin ja Pitkäsen lähtöjen myötä.

Sopimus 2015

Marko Leppinen

Stefano Giliati



MMUUUUTT LLII IIGGAASSEEUURRAATT
HIFK:
Merkittävimmät hankinnat:

OttoHonkaheimo (Lukko)
LauriTaipalus (SaiPa)
Yohann Auvitu (JYP)
TomasZaborsky(Ufa, KHL)
JoonasRask(MilwaukeeAdmirals, AHL)

Blues-taustaiset pelaajat:

AnttiOre
SebastianMoberg
SamiBlomqvist
Arttu Luttinen
TeemuRamstedt
Juuso Puustinen

HPK:
Merkittävimmät hankinnat:

JoniMyllykoski (Sterzing, Italia)
Eero Somervuori (HIFK)
MarekViedensky(WorchesterSharks, AHL)
Zach Hamill (BarysAstana, KHL)

Blues-taustaiset pelaajat:

Aleksi Laakso

ILVES:
Merkittävimmät hankinnat:

JoonasKorpisalo (Jokerit)
MarkHurtubise (AIK, SHL)
AnttiTyrväinen (Jokerit)

Blues-taustaiset pelaajat:

SamiSandell

JYP:
Merkittävimmät hankinnat:

MikkoMäenpää (LevPraha, KHL)
DarrylBoyce (SpringfieldFalcons, AHL)
MarkusHännikäinen (Jokerit)

Blues-taustaiset pelaajat:

MikkoViitanen
Juuso Ikonen

KALPA:
Merkittävimmät hankinnat:

EeroKilpeläinen (EVZug, Sveitsi)
Mikko Jokela (HIFK)
TomasKubalik(LevPraha, KHL)
MichalBirner(LevPraha, KHL)

Blues-taustaiset pelaajat:

SamiMutanen
TeroKonttinen

KÄRPÄT:
Merkittävimmät hankinnat:

Iiro Tarkki (Linköping, SHL)
Dan Spang (SaiPa)

Ryan Glenn (SaiPa)
Juha-Pekka Haataja (AtlantMytishtshi, KHL)
NicolasDeschamps (HerseyBears, AHL)
PatrickDavis (SaiPa)

Blues-taustaiset pelaajat:

Iiro Tarkki
AriVallin
Mikko Alikoski

LUKKO:
Merkittävimmät hankinnat:

MikkoKousa (Jokerit)
JanneNiskala (AtlantMytishtshi, KHL)
JonneVirtanen (JYP)
Ville Nieminen (Tappara)
Janne Lahti (Jokerit)

Blues-taustaiset pelaajat:

TeemuNurmi

PELICANS:
Merkittävimmät hankinnat:

TomasKudelka (Vitkovice, Sveitsi)
Jordan Smotherman (Karlskrona, Allsvenskan)
AnreiHakulinen (TuTo, Mestis)
MichalRepik(LevPraha, KHL)

Blues-taustaiset pelaajat:

JereMyllyniemi
Henri Laurila

SAIPA:
Merkittävimmät hankinnat:

Sam Lofquist(Djurgården, Allsvenskan)
DavidMcIntyre (GrandRapidsGriffins, AHL)
IlmariPitkänen (Blues)

Blues-taustaiset pelaajat:

Markku Flinck
Matti Järvinen
IlmariPitkänen

SPORT:
Merkittävimmät hankinnat:

HannuToivonen (ToledoWalleye, ECHL)
Petteri Lindbohm (Jokerit)
MattGenerous (Lukko)
CharlesBertrand(Färjestad, SHL)
Damien Fleury(Södertälje, Allsvenskan)
KelseyTessier(Rögle, Allsvenskan)

Blues-taustaiset pelaajat:

Petteri Lindbohm
JoonasValkonen
AriGröndahl
FelixWestermarck
Jarkko Immonen

TAPPARA:
Merkittävimmät hankinnat:

TuukkaMäntylä (MetallurgNovokuznetsk, KHL)
DavidKolomatis (HerseyBears, AHL)
TeddyDa Costa (Hokki, Mestis)

Blues-taustaiset pelaajat:

Aaro Peltonen
Kristian Kuusela

TPS:
Merkittävimmät hankinnat:

Teemu Lassila (Växjö Lakers, SHL)
PetteriNummelin (Lukko)
JakubNakladal (LevPraha, KHL)
Ryan Lasch (Växjö Lakers, SHL)
LauriTukonen (Lukko)
RadekSmolenak(Jugra Hanty-Mansijski, KHL)

Blues-taustaiset pelaajat:

LauriTukonen
TeroKoskiranta

ÄSSÄT:
Merkittävimmät hankinnat:

GarrettStafford(Geneve-Servette, Sveitsi)
Esa Lindell (Jokerit)
MichaelRyan (MedvescakZagreb, KHL)
AleksiSaarela (Lukko)
JakeHansen (SpringfieldFalcons, AHL)

Blues-taustaiset pelaajat:

Juuso Riksman
Ville Uusitalo
Ville Ahlgren

Tilanne 5.9.2014

Marko Leppinen



Blues viihdytti fanejaan soittelemalla
vanhoille Blues-pelaajille kesän aikana ja teki
haastatteluista juttuja sosiaalisen median
kanaviin nimellä Throwback Thursday. Idea
oli sen verran loistava, että päätin jatkaa sitä
ja lähetin haastattelupyyntöjä ympäri
maailmaa. Ensimmäisenä vastaus saapui
Zürichistä, ja vastaajana Bluesin takavuosien
pisterohmu Ryan Keller, joka vastasi
kysymyksiin oikein mielellään. Tässä hänen
haastattelunsa:

1. How has the preparing for the new
season gone?

Preparing for this current season went quite well
this summer. Every summer I return to Canada
with my family and train with the same local
players which also are all home forthe summerto
try and improve for the upcoming season. Our
team won the Swiss Championship last season so
there was a lot of motivation to train hard this
summer and get in the good shape to try and
defendourchampionship.

2. What are your thoughts about your
current team?

I am veryhappywith the team we have again this
season, we have most of the same players back
from last years team and have added a couple
new helpful players. We have a good mix of old
and younger players that gives our team a great
amount of leadership and also a lot of youthful
energy.

3. What kind of memories comes to mind
when you look back at your time in Espoo
Blues?

Mywife and I have so manygreatmemories from
our time in Espoo, I can truly say it was a
wonderful experience for us. We were treated
great by the people in Espoo and met so many
nice people. In the two years playing with the
Blues I remember having a lot of great
teammates andverygoodcoaches and trainers. It
was exciting hockey and a great experience to
make the finals inmyfirstseasonwith the team.

4. Any specific moment or a match that
you remember?

I think the playoffs during my first season is what
stands out most to me from my time in Espoo. I
remember us having two tough series with both
HIFK and Jokerit and then going on to lose in the
finals againstKarpat, itwas a very close series and
taught me a lot about playoffhockey and helped
me for the rest ofmy career to be able to have
success in the playoffs.

5. Who was your closest teammate in
Blues?

I had a lot ofgreat teammates in Espoo and am
still in contactwith some ofthem,I had a lot offun
and got along great with our trainer at the time
Riku Koivunen. He was great to make jokes with
and still is easily the best equipment trainer I have
had. I was closest with Mikael Kurki, He was a
great friend and we had very similar personalities
and liked to have fun. He was a big help to me in
translating the coaches information when I

needed it also. My wife and I both really enjoyed
going to movies and out for dinner with both
Mikael and his girlfriend, they are both great
people thatwe still try and stay in touch with. The
two ofthem also came to Canada in the summer
of2009 to stay with us at our home and attend
ourwedding.

6. Is it possible that you might come back
to Blues some day?

I would love to come back to Espoo someday. It is
hard to look into the future with hockey and think
where you could be playing because there is a lot
ofthings thatcan always change. Ifthere comes a
time that things work out for me to come back
and itwould help the team thatwould be a great
situation.

7. What kind of greetings you would like to
send to all the fans of Espoo Blues?

I would like to say hi to everyone back in Espoo
and thank them forall their supportwhile I was in
Espoo. Itwasmyfirst seasons in Europe and a big
part of my career. During those two seasons I
learnta lotabouthockeyanda lotaboutlife. Itwas
great to be welcomed by everyone so kindly and
to experience the Finnish culture and lifestyle.
Espoo will always be a special place forme and I
wish the team and the fans much success, GO
BLUES!!

Marko Leppinen

FFLLAASSHHBBAACCKK FFRRIIDDAAYY:: RRYYAANN KKEELLLLEERR
RYAN KELLER
Syntymäpaikka: Saskatoon, SK, CAN

Ikä: 30

Kansalaisuus: Kanada

Pelipaikka: Vasen/oikea laitahyökkääjä

Kätisyys: R

Pituus: 180 cm

Paino: 84 kg

Kaudet Bluesissa:

2007-08

Runkosarja: 47 ottelua 22 maalia 22 syöttöä
44 pistettä 24 jäähyminuuttia
Playoffs: 17 ottelua 3 maalia 6 syöttöä
9 pistettä 22 jäähyminuuttia

2008-09

Runkosarja: 54 ottelua 21 maalia 34 syöttöä
55 pistettä 38 jäähyminuuttia
Playoffs: 14 ottelua 9 maalia 7 syöttöä
16 pistettä 4 jäähyminuuttia
CHL: 6 ottelua 1 maali 2 syöttöä 3 pistettä 2
jäähyminuuttia



YYHHDDIISSTTYYKKSSEENN HHAALLLLIITTUUSS EESSIITTTTEELLYYSSSSÄÄ
Esitin hallituksen jäsenille seuraavat kysy-

mykset:

1) rooli hallituksessa 2) suosikkipelaajanne
nykyisessä joukkueessa 3) suosikkipelaaja
kautta aikain (siis Bluesissa/Kiekko-Espoos-
sa) ja 4) kuinka mones kausi hallituksessa.

MAARIA HYTÖNEN

1) Puheenjohtaja
2) Miro
3) Hirvonen!
4) Ööö..ehkä 18.

SAMI VIITANEN
1) Varapuheenjohtaja
2) Tällä hetkellä vähän auki, joukkueessa on niin
paljon hyviä pelaajia ja tyyppejä, että paha sanoa.
EhkäMiro Aaltonen jospakko yksivalita.
3) TommiHuhtala ja TomiSallinen
4) Toinen kausihallituksessa.

TUULA VAUHKONEN
1) Fanimatkakoordinaattori
2) Joukkue
3) Aidoista paidoista laskettuna Cami, muilla kri-
teereillä tulisikin todella pitkä lista
4) Monta kautta useampaan otteeseen ja taas on
menossa viimeinen :)

HEIDI LIUKKONEN
1) Jäsenasiat
2) Kaikki
3) Niitä on niin paljon, mutta mainitaan nytainakin
Vykoukal, Sape ja Lada
4) Oiskohan tämä kolmastoista tai neljästoista
kausi hallituksessa. Muutaman kauden huilasin
välillä

MINNA LAITINEN
1) Fanipistehöylä ja apulainen
2) Miro ja Jere
3) Sape, Cami, Kähyja BerndBrückler
4) Toinen kausi

SIIRI MULARI

1) Fanipistevastaava
2) Siim Liivik
3) Brückler
4) Oisko tämä nytneljäskausi

TEEMU OTTELA

1) Katsomotoiminnasta vastaava
2) Sailio
3) TomiSallinen
4) Neljäskausi taitaa olla

MARKO LEPPINEN
1) Fan Newsin päätoimittaja
2) Vielä vähän auki, kun Sape ja Hotsi lähtivät.
Löytynee akselilta Kantola, M.Aaltonen, Talaja
3) Joonas Jääskeläinen ja Sergei Prjahin. Vähän
tuoreemmista nimistä Sape, Kähy, Cami ja KMK
4) Ensimmäinen kausi

JONNE SAARINEN
1) Rahastonhoitaja. Huolehtia, että rahatriittävät:)
2) ValtteriVirkkunen
3) TomiSallinen
4) KuudesKausi. Mappien perusteella :)

Varajäsenet Toni Tukiainen, Jussi Viitanen

Netti- ja tietoliikenneasiat sekä lehden tait-
to Petteri Laine (ei hallituksessa)

Marko Leppinen



Jos Bluesin historiaa pitäisi kuvailla yhdellä
sanalla, sen täytyisi olla vaihtuvuus. Seuran
nimi on vaihtunut kertaalleen, logo vähän lii -
ankin monta kertaa. Toimitusjohtajia on tullut
ja mennyt, samoin päävalmentajia. Jopa ko-
tiareenamme nimi on vaihtunut kerran. Pe-
laajisto on myös kokenut suuria muutoksia
melkein joka kauden päätyttyä. Tästä huoli -
matta rungosta on yleensä noussut esille ai-
nakin yksi pelaaja, jota on voitu kutsua
joukkueen sydämeksi. Viime vuosina tämä
pelaaja on ollut Tomi Sallinen.

Joukkuepelaaja parhaasta päästä 58 otte-
lua, joissa tehot 14+13. 7 playoff-ottelua,
joissa huikeat tehot 3+8. Kun Sape pakkasi
varustekassinsa 31.3.2014 käydyn seitse-
männen puolivälierän jälkeen, Bluesin puku-
kopista lähti pois paljon muutakin kuin
tehopisteitä. Sape oli, ja on varmasti edel-
leenkin, erinomainen alivoimapelaaja. Hä-
nellä oli aina pilke silmäkulmassa, hän pelasi
aina joukkueelle. Synkkinä hetkinä, kun jouk-
kueen tähtipelaajilla oli vaikeaa, Sape pystyi
pitämään oman tasonsa ja kantamaan jouk-
kuetta eteenpäin. Aina se ei riittänyt voit-
toon, mutta periksi ei annettu koskaan.
Sapesta kertoo myös paljon se, että hän on
kuulunut joukkueensa kapteenistoon monel-
la eri tasolla. Nuorten maajoukkueessa,
Bluesin A-junnuissa ja tietenkin myös edus-
tusjoukkueessa. Tähänastinen kruunu uralla
lienee viime keväänä pelatut miesten MM-ki-
sat, joihin Tomi pääsi mukaan Petteri Wirta-
sen loukkaannuttua. Hän pelasi seitsemän
ottelua ilman tehoja, mutta hoiti oman roo-
linsa ja pysyi kovassa kansainvälisessä vauh-
dissa mukana erittäin hyvin.

Kun seuran nimi vaihtui Bluesiksi, joukku-
eeseen hankittiin isoja nimiä isolla rahalla.
Joukkuehenki oli kuitenkin kadoksissa, sitä
kun ei voi ostaa. Hullujen ostovuosien jäl -
keen Blues on profiloitunut nimenomaan
joukkueeksi, jota on pyritty täydentämään
muutamalla pistenikkarilla. Tällä konseptilla
on menty jo useampi vuosi ja menestystä on
tullut vähintään kohtalaisesti, vaikka se kirk-
kain palkinto onkin jäänyt saavuttamatta ja

kauden viimeistä peliä ei olla pystytty voitta-
maan. Blues on tullut tunnetuksi taisteleva-
na joukkueena, pelityyliä on joskus myös
ajokoirakiekoksi kutsuttu. Nimet Huhtala,
Kähkönen, Talaja, Heiskanen, Lajunen, Raja-
mäki ja monet, monet muut ovat ilmentä-
neet tätä "brändiä". Jos pitäisi kuitenkin
valita vain yksi nimi kuvaamaan tätä lop-
puun asti taistelevaa Bluesia, olisi allekirjoit-
taneen papereissa ylimpänä Tomi Sallinen.

Viimeinen soturi Tomi debytoi SM-Liigassa
kaudella 07-08. Tuosta joukkueesta Bluesis-
sa ei alkavalla kaudella pelaa enää yksikään
pelaaja, kun Arto Laatikaisen sopimusta ei
olla jatkamassa. Niko Nieminen on toki vielä
mukana, mutta nykyään toimiston puolella.
Vaihtuvuus joukkueessa on siis todellakin ol-
lut suuri. Onko se ollut liian suuri? Runko on
pysynyt kasassa monen kauden jälkeen,
mutta avainpelaajat ovat usein vaihtaneet
maisemaa yhden tai maksimissaan kahden
onnistuneen kauden jälkeen.

Niin kävi nytkin. Viime kaudella Bluesin pai-
dan veti päälleen yhteensä 34 pelaajaa, jois-
ta vain 13 (tai 14 jos Kaapo Kähkönen
lasketaan mukaan) on jatkamassa myös al-
kavalla kaudella. Kymmenestä parhaasta
pistemiehestä tasan puolet jatkaa joukku-
eessa myös tällä kaudella. On kuitenkin sel-
vää, että sellaisia nimiä kuin Huhtala, Pöysti
ja Sallinen on erittäin vaikea, jollei mahdoton
korvata. Roope Talaja on ehkä vahvin ehdo-
kas Huhtalan korvaajaksi ja Jari Sailiolla on
onnistuessaan mahdollisuus päästä lähelle
Pöystin panosta, ainakin taistelutahtoa mie-
tittäessä. Mutta kuka korvaa Sapen? Jos pu-
huttaisiin vain pisteistä, korvaaja olisi
helpompi löytää, mutta kun etsitään seuraa-
vaa sydäntä joukkueelle, tehtävä on huo-

mattavasti hankalampi. Jos kriteeriksi
asetetaan myös espoolaisuus, tehtävä on jo
lähes mahdoton. Täytynee siis hyväksyä, et-
tä Bluesin tulevan kauden kasvo ja sydän ei
tule olemaan ns. oman kylän poika.

Kenestä seuraaja? Viime kaudella kaptee-
nin nauhaa kantoi Kim Hirschovits. Olisiko
hänestä Sapen korvaajaksi? Kimin viime
kausi ei sujunut ihan odotusten mukaisesti
ainakaan pisteiden valossa, mutta hän kan-
toi kapteenin nauhaa kunnialla ja edusti
joukkuetta hyvin ryhdikkäästi. Entä Siim Lii -
vik? Hänessä on selvästi taistelijaluonnetta ja
uskoisin hänen olevan myös erittäin arvos-
tettu joukkueen sisällä. Mutta onko hänen
IFK-taustansa kuitenkin vähän liian vahva?
Roope Talaja tulee varmasti olemaan yksi fa-
nien suosikeista ensi kaudella, kuten oli
myös edellisellä kerralla meillä pelatessaan.
Miro Aaltonen taas on pelannut Espoossa B-
junnuista lähtien ja tulee varmasti olemaan
yksi joukkueen avainpelaajista alkavalla
kaudella. Valtteri Virkkunen on paljasjalkai-
nen espoolainen ja on taistellut liigajoukku-
eessa jo viiden kauden ajan. Miinuksena on
kuitenkin pieni pelillinen rooli joukkueessa.

Voi olla, että Sapen korvaa joku tässä lis-
tassa olevista pelaajista, tai sitten joku ihan
muu. Voi myös käydä niin, että Sapelle ei
löydy korvaajaa alkavalla kaudella, hän on
kuitenkin niin poikkeuksellinen pelaaja. Var-
maa on kuitenkin se, että Blues tulee alka-
vallakin kaudella taistelemaan loppuun
saakka eikä anna periksi, koskaan.

Marko Leppinen

KKUUKKAA TTÄÄYYTTTTÄÄÄÄ SSAAPPEENN SSAAAAPPPPAAAATT



Kolmisensataa matkalaista lähti Liigan ris-
teilylle 1.-2.9. Mukana oli jokaisesta joukku-
eesta kapteeni, nuori tuleva tähtipelaaja
(meiltä Miro Aaltonen), toimitusjohtaja, ur-
heilutoimenjohtaja ja päävalmentaja. Lisäksi
Liiga oli kutsunut mukaan median edustajia
ja myös eri joukkueiden kannattajayhdistys-
ten edustajat. Useimpien joukkueiden kan-
nattajat olivatkin edustettuna.

Risteily alkoi tilaisuudella, jossa Liigan toi-
mitusjohtaja Kimmo Rannisto puhui alkavas-
ta 40. SM-liigan kaudesta, tämän jälkeen
Nelonen Pron kanavapäällikkö kertoili TV-
suunnitelmista ja esitteli myös selostajakaar-
tia. Kuulimme muun muassa, että tarkoituk-
sena olisi ottaa etenkin vierasjoukkueen
kannattajia hieman enemmän huomioon jat-
kossa.

Seuraavaksi jokaisen seuran kapteenit ke-
rääntyivät vastaamaan muutamaan kysy-
mykseen. Hirsolta kysyttiin, kuka on koko
Liigan runkosarjan MVP. Vastaus oli ”Petr Za-
morsky, jos vain pelaa meillä.” Tämän jäl-
keen päävalmentajat olivat vuorossa. Aholta
kysyttiin mielipidettä HIFK:sta vastustajana.
Vastaus oli lyhyt ja ytimekäs: ”Ällöttävä” -
ehkä hieman pilke silmäkulmassa, Aho jat-
koi, että Nordista parempaa paikkaa ei ole
pelata, paitsi tietysti Barona Areena. Kaptee-
nien ja päävalmentajien jälkeen vuorossa oli
lyhyt paneelikeskustelu mm. sääntömuutok-
sista, tuomarilinjasta, pelaajien palkkatasos-
ta jne.

Tämän jälkeen siirryttiin laivan konferenssi-
tiloihin, missä oli seuraesittelyt ja mahdolli -
suus haastatella. Koska omien poikiemme
luo oli jonoa, kävin ensin tervehtimässä
Juuso Ikosta, joka luonnollisesti edustikin nyt
JYPiä, ja entistä valmentajaamme Lauri Mar-
jamäkeä, joka lähetti kovasti terveisiä Blues-
kannattajille – muistelimme hetken yhdessä
Laten Espoossa viettämän ajan kohokohtia,
ja Latelle oli selvästi jäänyt kyllä hyvä mieli -
kuva meidän porukastamme. Sen jälkeen ti-
laisuuteni koitti, ja pääsin juttelemaan
hetkeksi Miron ja Hirson kanssa. Hirso kertoi
olevansa erittäin hyvillä mielin taas alkavan
kauden suhteen, olevansa kerrankin täysin
tikissä, ja olevansa myös erittäin tyytyväinen
sekä joukkueen henkeen että omiin laiturei-
hinsa, ja lupasi että tällä kaudella tulee
enemmän pisteitä. Tässä ehkä oli pientä
kuittia viime kauden laitureihin, jotka meillä
eivät enää pelaa.

Tilaisuuden jälkeen oli illallinen, jolla jatkoin
tutustumista muiden joukkueiden kannatta-
jien edustajien kanssa. Sitten kello olikin lä-
hemmäs yksitoista, ja virallinen ohjelma
loppui. Tämän jälkeen jatkoimme yökerhon
puolelle, missä sitten melko pitkään menikin,
lähinnä kannattajayhdistysten edustajien
kanssa juonittelemassa tulevaa kautta, mut-
ta myös vapaammissa merkeissä ja tulipa si-
tä hiukkasen myös pelaajien ja valmentajien
kanssa juteltua. Hiukan kiusasin myös Blue-

sin edustajia työasioilla, ja ihan hyviä asioita
hyvässä mielessä päästiinkin puhumaan.
Huomasi, että nyky-Blues todella arvostaa
kannattajia ja näiden mielipiteitä.

Seuraavana päivänä varsinaista ohjelmaa
ei enää ollut yhtä tilaisuutta lukuun ottamat-
ta, mutta se olikin kannattajien osalta syy,
minkä vuoksi meidät kannattajat oli kutsut-
tu. Pidimme vajaan kahden tunnin kokouk-
sen kannattajien ja Liigan edustajien kesken.
Keskustelimme muun muassa turvalli -
suusohjeista, kannattajien tasapuolisesta
kohtelusta ja Liigan tulevaisuudensuunnitel-

mista. Tilaisuus oli ihan hedelmällinen, mutta
auttamattomasti liian lyhyt. Tarkoitus olisikin,
että kannattajien ja Liigan välillä kokoonnut-
taisiin jatkossa ainakin pari kertaa kaudessa,
jolloin voitaisiin käydä myös ajankohtaisem-

pia asioita läpi. Liigasta myös vakuuteltiin,
että haluavat kuunnella kannattajia, ja kan-
nattajayhdistyksiä pyydettiinkin ottamaan
Liigaan yhteyttä niin ongelmien ilmetessä
kuin muiden asioiden tiimoilta.

Risteily oli hiukan uuvuttava, mutta myön-
teinen kokemus, etenkin siksi, että eri jouk-
kueiden kannattajat pääsivät
keskustelemaan niin keskenään kuin Liigan
edustajien kanssa. Risteilyn jälkeen myös
Liigafanit ry:ssä, joka on eri joukkueiden kan-
nattajien yhteistyöelin, on Bluesin edustus
pitkän tauon jälkeen. Myös toimiston suun-
taan sain muutaman parannusehdotuksen
tehtyä, joten risteily ei ollut pelkästään haus-
ka kokemus, vaan myös hyödyllinen mones-
sa mielessä. Kiitos siis Bluesin toimistolle ja
Liigalle kutsusta!

Sami Viitanen

TTEERRVVEEIISSIIÄÄ LLII IIGGAAKKAAUUDDEENN AAVVAAUUSSRRIISSTTEEIILLYYLLTTÄÄ!!



Espoolainen kannattajakulttuuri on jälleen
ottanut askelia eteenpäin. Vaikka kesällä
ehti lomailla ja matkustaa pitkin Suomea eri
festareiden merkeissä, niin aikaa
kiekkokauden suunnitteluunkin jäi.

Edellinen kausi päättyi katkerasti Lukon
tiputtaessa meidät puolivälierien
ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa
Raumalla. Sarja oli sähäkkä ja tunteiden
vuoristorataa otteluiden sisällä, niin
kaukalossa kuin katsomossakin.

Sarjaa Lukkoa vastaan kehuttiin
tunnelmaltaan yhdeksi parhaimmista
vähään aikaan ja sitähän se oli. Kun kaksi
viime vuosien raikkainta kannattajaporukkaa
pääsi laulamaan kilpaa toisiaan vastaan, niin
meininki kohosi parhaimmillaan sellaiseksi
mitä ei ole Baronalla ennen nähty.

Nyt katseet on suunnattu jo vahvasti
tulevaan ja uusi Liigakausikin on
käynnistynyt. Kotiavauksessa nähtiin yksi
espoolaisen kannattajahistorian
komeimmista ja haasteellisimmista tifoista.
Tifo-porukan reilun kahden viikon uurastus
hallilla osoitti, että intohimo ja halu viedä
toimintaa eteenpäin on vain vahvistunut.

Pitkä matka on kuljettu vuodesta 2006,
jolloin ensimmäiset siniset muovisuikaleet
vedettiin kannattajapäädyn ylle. Huonojakin
vuosia on mahtunut matkan varrelle.
Katsomovaihdon jälkeen kannattajakulttuuri
on noussut uuteen kukoistukseen ja
motivaation lisäksi on myös löytynyt uusia
tekijöitä katsomotaiteen kehittämiseen. Tifo-

kulttuurin jatkuminen ei ole koskaan mikään
itsestäänselvyys, sillä aika ja rahallinen
panostus näyttelevät siinä todella isoa roolia.
BFC:lle kuulukin iso kiitos merkittävästä
rahallisesta avusta, joka on mahdollistanut
tämän kannattamismuodon.

Oli ilo huomata, kuinka paljon arvostusta
tifo sai seurayhteisöltä ja itse joukkueelta.
Silloin tietää, että tehdyllä työllä on
todellinen merkitys. Kauaa eivät tifoilijat ehdi
hengähtämään, sillä 30.9. Espoossa
pelataan historiallinen ottelu, jossa Kiekko-
Espoo -ikoni Jere Lehtisen paita nostetaan
areenan kattoon. Lehtisen espoolaisen
kiekkoilun eteen tekemää työtä halutaan
ehdottomasti kunnioittaa asiaan kuuluvalla
tavalla, niin hyvin kuin ajallisesti on
mahdollista. Tämän vuoden puolella lisäväriä
nähdään ainakin hiljalleen perinteeksi
muodostuvassa Kannattajan juhlapäivässä
ja Espoolaisten matkalle voidaan myös
lupailla jotain ekstraa.

Uutta väriä katsomoon ja kaduille on saatu
myös uusien kannattajatuotteiden myötä.
Loppukesästä tehty Blueskannattajat-
huppari saavutti suuren suosion ja niitä
onkin tilattu lisää.

Myös muita tuotteita on suunniteltu ja
laitettu tilaukseen. Kannattaa seurata
Blueskannattajien facebook-sivuja, siellä
kerrotaan, kun uusia tuotteita on saatavilla.
Yritämme jatkossakin olla aktiivisia, jotta
sinikeltaisia värejä olisi mahdollisimman
hyvin saatavilla. Jokaisesta myydystä

tuotteesta menee pieni osa espoolaisen
katsomokulttuurin kehittämisen, joten myös
tätä kautta on mahdollista auttaa omalta
osaltaan toiminnan kehittämistä.

On ollut ilahduttavaa huomata, miten
kotiotteluiden tunnelma on kehittynyt viime
vuosina ja kuinka kannattajayhteisö on
kasvanut isompiin mittoihin. Seuraava
isompi askel pitäisi saavuttaa
vieraspelireissaamisen osalta. BFC järjestää
kannattajille tälläkin kaudella Suomen
edullisimpia fanimatkoja, joiden eteen tehty
työmäärä ja panostus on merkittävä.
Reissaaminen Blueskannattajien kanssa
ympäri Suomenmaan on ainakin itselleni
yksi kannattamisen hienoimpia puolia. Olisi
hienoa nähdä jatkossa Espoostakin lähtevän
yhä enemmän busseja vieraspeleihin
tukemaan joukkuettamme.

Viime kaudella ensimmäiset kilometrinsä
ottanut Espoolaisten matka järjestetään
tälläkin kaudella. Reissu ajoittuu marraskuun
loppuun ja kohteena on Tampere.
Ensimmäisellä kerralla lähtijöitä oli reilusti yli
200 ja tällä kaudella aiotaan laittaa
paremmaksi. Ilmoittautumisia otetaan jo
vastaan, joten viimeistään tälle reissulle
kaikki mukaan! Jokaisella kannattajalla on iso
merkitys seuralle.

Yhdessä, isosti.

Teemu Ottela

BBLLUUEESSKKAANNNNAATTTTAAJJ IIEENN TTEERRVVEEIISSEETT



TTUULLEEVVIIAA KKAANNNNAATTTTAAJJAAMMAATTKKOOJJAA

LLaa 1155 .. 1111 .. 22001144 PPeell ii ccaannss -- BB ll uueess
HHiinnttaa sseeiissoommaalliippuullllaa 2200//3300 €€ ((jjäässeenn//eeii jjäässeenn)),,

iissttuummaappaaiikkkkaalliippuullllaa 2255//3355 €€.. LLäähhttöö 1144::3300..

LLaa 2299 .. 1111 .. 22001144 II ll vveess -- BB ll uueess
EEssppoooollaaiisstteenn mmaattkkaa 2200//3300 €€,, lläähhttöö 1133::1155

PPee 55 .. 1122 .. 22001144 HH II FFKK -- BB ll uueess
LLiippuutt 2200//2255 €€

LLaa 1177 .. 11 .. 22001155 TTaappppaa rraa -- BB ll uueess

LLaa 3311 .. 11 .. 22001155 TTPPSS -- BB ll uueess

TTii 2244.. 22 .. 22001155 HHPPKK -- BB ll uueess

BBuussssiieenn lläähhttööppaaiikkkkaa TTaappiioollaa HHootteellllii TTaappiioollaa GGaarrddeenniinn eeddeessttää..

KKaattssoo lliissäättiieeddoott nneettiissttää wwwwww..bblluueessffaanncclluubb..nneett

IIllmmooiittttaauuttuummiisseett BBaarroonnaa AArreeeennaann ffaanniippiisstteeeellllää ttaaii ppuuhheelliimmiittssee

004400 557722 33555533




