KOHTI SINISTÄ KEVÄTTÄ

Liigakausi on jo pitkällä ja keväästä tulee toivottavasti todella pitkä
espoolaisten osalta. Bluesin kauteen on mahtunut jälleen paljon
tapahtumia, niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Iltapäivälehdet ovat
repineet myyviä otsikoita milloin mistakin kohusta Bluesiin liittyen, mutta
tämä ei ole onneksi vaikuttanut tulokseen kaukalossa. Blues on tällä
hetkellä koko Liigan kovakuntoisimpia joukkueita ja loistava vire onkin
löytynyt juuri oikealla hetkellä. Paikka kuuden parhaan joukossa
runkosarjan päättymishetkellä on jälleen täysin realistinen tavoite.
Päävalmentaja Jyrki Aho on saanut ruoskittua parhaan irti joukkueesta
tälläkin kaudella, vaikka alku oli vaikea pelaajiston vaihtuvuuden ja
vierasottelupainotteisuuden vuoksi. Jykä on itsekin joutunut median
kohuhakuisuuden kohteeksi, mutta onneksi tämä tilanne ratkesi nopeasti
ja Ahon opeista saadaan nauttia vielä ainakin reilun vuoden verran. Ensi
kaudeksi valmennustiimiin saapuu espoolainen maailmanmestari, joita ei
muuten ole montaa jääkiekon osalta.
Tero Lehterä tuo oman näkemyksensä liigajoukkueen valmennukseen
ja tätä on mielenkiintoista seurata ensi kaudella.
Tutkin hiljattain vanhoja ottelutallennuksia ja löysin lähes kokonaisen
ottelun kaudelta 2007-08. Se oli eräs seitsemäs välierä-ottelu Jokereita
vastaan. Silloin joukkueen kantavia voimia olivat mm. Bernd Brückler,
Arto Laatikainen, Erkki Rajamäki ja Ben Eaves. Nyt päävastuussa ovat
Eetu Laurikainen, Otso Rantakari, Siim Liivik ja Kim Hirschovits.
Toivottavasti nykyisessä joukkueessa on samaa taikaa, kuin tuossa
Bluesin historian ensimmäisen mitalin napanneessa ryhmässä. Jotain
samanlaista näissä kahdessa eri aikakauden joukkueessa joka
tapauksessa on.
Takaisin nykypäivään, koska tämä kausihan on vielä nuori! Parhaat pelit
ovat siis toivottavasti vasta edessäpäin. Barona Areena on ollut
vastustajille vaikea paikka pelata tällä kaudella, Blues on sarjan parhaita
kotijoukkueita. Sama tahti jatkuu varmasti koko loppukauden ajan. Kiitos
tästä kuuluu kaikille teille, jotka saavutte peleihin, pukeudutte siniseen,
pidätte hyvää meteliä ja kannustatte Bluesia jokainen omalla tavallaan!
Tässä lehdessä käsitellään kauden aikana tehtyjä kannattajamatkoja,
jonne jokainen on tervetullut mukaan. Jokainen vieraspelireissu on
kokemus ja kun lähtee kerran mukaan, sinne haluaa lähteä toisenkin
kerran kuten Minna mainitsee jutussa. Varsinkin kevään tiukoissa peleissä
vierasotteluihin lähtevillä kannattajilla on iso merkitys joukkueelle, ja
nostan itse hattua kaikille faneille, jotka kiertävät joukkueen mukana
vieraspelissäkin. Käyn myös läpi Bluesin rosterin tähän astisten esitysten
osalta. Mukaan on mahtunut monta iloista yllätystä, kun vertasin näitä
nyt kirjoittamiani tekstejä edellisen lehden ennustuksiin. Pitää ilmeisesti
putsata kristallipallo.. Lehdessä on myös raportti pikkuhiljaa perinteeksi
muodostuvasta Kannattajan juhlapäivästä, paljon keskustelua
herättäneestä possupelistä, sekä muutama mielenkiintoinen haastattelu.
Kädessäsi on tämän kauden viimeinen lehti. Loppukauden ajan keskityn
blogin päivittämiseen, joka löytyy siis Blues Fan Clubin nettisivuilta. Tämä
oli minun ensimmäinen kausi päätoimittajan roolissa ja se oli välillä
hiukan haastava, mutta kokonaisuutena oikein mielenkiintoinen ja
antoisa. Tästä on oikein hyvä jatkaa seuraavaan kauteen, kunhan ensin
hoitetaan kultamitalit kotiin tänä keväänä! Eteenpäin nyt Espoo!
Marko Leppinen
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PITKÄT PÄÄLLE JA PÄÄTYYN!
Vuosia sitten joku
Espoon
organisaatiossa
sanoi, ettei puolilla
valoilla
kannata
lähteä
ajamaan.
Totta, nyt on aika
pistää ne pitkät
päälle!
Vuosi 2015 on
pyörähtänyt käyntiin
ja peleissä alkaa näkyä kevään kuumottavat
tunnelmat – Ja hyvä niin! Blues tuntuu usein
syttyvän keväisin: Kun meno kovenee, niin
pidot paranee. Sinänsä ylimääräisiltä
sydämentykytyksiltä välttyisi, jos ei ihan
runkosarjan loppupuolelle jätettäisi sitä
jännitystä ja kaikkia vaihtoehtoja ihan
avoimiksi. Edelleen kun on mahdollisuus
kaikkiin
vaihtoehtoihin
kauden
päättymisestä
runkosarjassa
suoraan
pudotuspelipaikkaa.
Ja
pudotuspeleihin on päästävä!
Itseasiassa kaikki alle välierän on

henkilökohtaisesti pettymys, mutta se onkin
minun katsojatavoitteeni ja se on aina sama
joukkueen rungosta riippumatta. Joten ei kai
sitä miksikään viralliseksi tavoitteeksi voi
hyvällä tahdollakaan sanoa – minä vaan
HALUAN VOITTAA! Ja välieräpaikka vaatii
aina 1-2 sarjan voiton. Finaalipaikka olisi
upea suoritus ja mestaruus sellainen
hämärä unelma, pronssiotteluakaan ei tosin
koskaan olla voitettu… Kaukaisia ajatuksia
nämä kaiken kaikkiaan vielä, tässä kohdassa
on tärkeintä sinne pudotuspeleihin ylipäänsä
päästä!
Nyt pitää voittaa vaihto, erä, peli
kerrallaan. Olla katsomossa kuuluvampi,
näkyvämpi,
intohimoisempi
kuin
marraskuussa – kehittyä, tehdä työtä ja
uskoa siihen tekemiseen! Meillä on kasassa
kentällä miehiä, jotka eivät pelkää pistää
itseään likoon, tämä on paistanut läpi
esimerkiksi Hirson haastatteluissa ja Hatun
upeassa
kiitoksessa
kannattajille
tammikuisen nollapelin jälkeen. Kun kiität
noin tai avaat elämääsi julkisesti, pistät aina
itsesi myös avoimeksi kritiikille, naureskelulle

ja vähättelylle. Se, että Bluesin paidassa sen
uskaltaa tehdä, kertoo minulle seurastani
jotain
paljon
tärkeämpää
kuin
huomionhakuiset otsikot kassan tyhjyydestä
(ja itseasiassa vielä enemmän, koska
jatkuvasti uutisoidaan esim. että pelaajilla on
saatavia joukkueelta, mutta se ei näyttäisi
vaikuttavan
luottamukseen
ja
sitoutumiseen). Meillä on kasassa kentän
laidalla miehiä ja naisia, jotka eivät pelkää
pistää itseään likoon, tämä on näkynyt
upeina tifoina, hienona kannustuksena ja
muutamanakin meidän mittapuulla kohtuu
isona kannattajamatkana.
Kausi on vielä täysin auki. Maailma on
meidän, kunhan vain siihen tartumme:
yhdessä. ”Tämä joukkue, sinikeltainen, se
meitä yhdistää: saa meidät syttymään,
huutamaan, laulamaan ja hyppimään. Me
teitä seurataan, halki Suomenmaan, ollaan
mukana, teidän tukena kotona, vieraissa,
missä vaan!”
Maaria Hytönen

ESPOO BLUES, ALKUKAUDEN ARVIOT
M AALIVAHDIT:
#31 Eetu Laurikainen
Noussut ykköstorjujaksi, torjuntatyyli hyvin
varma ja eleetön. Vahvin ehdokas Vuoden
Tulokkaaksi.
28 ottelua T% 93,82 PMKA 1,92 3 NP

#93 Jani Nieminen
Alkukaudesta vielä ykkönen, nyt tuuraa
Laurikaista otteluruuhkissa. Hoitaa kuitenkin
hommansa hyvin.
21 ottelua T% 89,92 PMKA 2,92 2 NP

PUOLUSTAJAT:
#4 Jere Seppälä
Toisen kauden kirous iskenyt, ei ole saanut
parastaan esille. Saanut kuitenkin luottoa ja
vastuuta.
35 ottelua 1+2=3 18 RM -11

#6 Otso Rantakari
Alkukauden yllättäjä puolustuksesta,
pakkien pisteykkönen. Todella hyvää
kiekollista peliä ja fiksuja ratkaisuja myös
omassa päässä nimenomaan kiekollisena.
Kiekottomana
hiukan
hakemista
alkukaudesta, mutta parantanut tässäkin
paljon. Taistelee yhdessä Laurikaisen kanssa
Vuoden Tulokas-palkinnosta.
44 ottelua 8+13=21 24 RM +-0

#19 Mikko Kuukka
Jatkanut
samaa
varmaa
puolustuspelaamista, mitä nähtiin jo viime
kaudellakin. Puolustuksen selkäranka.
Kauden ensimmäinen maali puuttuu vielä.
47 ottelua 0+9=9 26 RM +8

#23 Ryan O'Connor
Tehoja tullut ihan mukavasti, mutta silti ei
välillä mahtunut pelaavaan kokoonpanoon.
Omassa päässä ajoittain hukassa,
vahvuudet hyökkäyspelissä ja kiekollisena.
34 ottelua 3+6=9 18 RM -5

#24 Petr Zamorsky
Odotukset olivat katossa, kun paluu

Espooseen selvisi. Näytöt jäivät kovin kauas
niistä. Yliyritti ja haki ehkä liiankin itsekkäästi
omaa ratkaisua. Siirtyi Ruotsiin Örebron
riveihin.
25 ottelua 3+3=6 18 RM -2

#28 Victor Westermarck
On taistellut itselleen peliaikaa upeilla
otteillaan. Virheitä tulee vielä, mutta kausi
on jo nyt onnistunut.
23 ottelua 1+7=8 6 RM +4

#55 Niklas Tikkinen
Roikkunut kokoonpanossa. Saanut aina
välillä vähän enemmän vastuuta, mutta
onnistumisia kaivattaisiin lisää, sillä
potentiaalia on.
43 ottelua 0+3=3 6 RM -1

#56 Kalle Kaijomaa
Muodostaa
yhdessä
Kuukan
ja
Malmivaaran kanssa vahvan kolmikon.
Kärsinyt loukkaantumisista, mutta lisää
maaleja kaivattaisiin. Plusmiinuslukema
pahasti pakkasella.
36 ottelua 1+11=12 38 RM -12

#64 Olli Malmivaara
Hieman ailahtelevasti pelannut Malmi on
viime peleissä alkanut löytämään varmuutta
omassa pelaamisessaan. Puolustaa vahvasti
pitkällä varrellaan.
48 ottelua 0+4=4 48 RM +4

H YÖKKÄÄJÄT:
#7 Timi Lahtinen
Saanut tärkeitä otteluita vyölleen, tehoodotukset vasta tulevaisuudessa.
23 ottelua 0+1=1 0 RM -3

#8 Robert Rooba
Kaipaisi vielä vähän lisää röyhkeyttä
otteisiinsa. Nyt luistelee vauhdikkaasti
kentän päästä toiseen, ja tulostakin on
pikkuhiljaa alkanut tulemaan. Tuulettaa
maalejaan tunteella.
41 ottelua 4+3=7 6 RM -5

#9 Stefano Giliati
Oli alkukaudesta hyvässä iskussa Hirson ja
Kantolan vierellä. Vajosi hieman pimentoon,
kunnes palasi Spengler-cupista ja valmennus
lisäsi hänet ryminäketjuun Liivikin ja Sailion
rinnalle. Sittemmin muodostanut tasaisen
kakkosketjun Kearnsin ja Makkosen kanssa.
44 ottelua 11+17=28 71 RM +1

#12 Jari Sailio
Silli vetää tunteella ja täysillä vaihdosta
toiseen. Ihmiskuulamaista peliä, joka
palkitaan välillä myös maaleilla. Katuporan
kulttimaine kasvaa.
48 ottelua 5+3=8 73 RM -8

#13 Ville Korhonen
Hyökkäyspään suurin positiivinen yllättäjä.
Hyvin tasainen suorittaja, joka on noussut
kaikessa hiljaisuudessa yhdeksi joukkueen
parhaista maalintekijöistä.
44 ottelua 12+13=25 16 RM +3

#15 Miro Aaltonen
Kausi lähti käyntiin hiukan odotettua
heikommin. Ei löytänyt omaa paikkaansa
kokoonpanossa ja vaihteli laidasta keskelle
sekä takaisin. Pelasi eri ketjukavereiden
kanssa lähes koko alkukauden, kunnes
paikka ykkösketjussa näyttää vakiintuneen
ja samalla tehotkin ovat löytyneet.
45 ottelua 12+16=28 10 RM +8

#16 Kai Kantola
Kantola oli uskomattomassa vireessä
ennen loukkaantumistaan. Paluun jälkeen ei

31 ottelua 4+12=16 18 RM -10

#27 Antonin Honejsek
Kaksi ottelua, 1 maali ja sopimuksen
purkaminen yhteisymmärryksessä.
2 ottelua 1+0=1 2 RM -2

#39 Peter Tiivola
Yritystä sekä potentiaalia löytyy,
vakiinnuttanut paikkansa nelosen sentterinä
Virkkusen lähdettyä pois.
39 ottelua 0+4=4 4 RM -8

#44 Kim Hirschovits
Hirso on noussut kapteenin merkin
odottamalle tasolle. Sisäisen pistepörssin
kärkipaikka ja tärkeää liidaamista joka
tilanteessa. Osaa rauhoittaa joukkueen ja
antaa ratkaisevia syöttöjä. Taistelee koko
Liigan pistepörssin kärkisijoista.
47 ottelua 12+29=41 38 RM +8

#54 Nico Aaltonen
Ura Bluesissa jäi kymmenen ottelun
mittaiseksi.
10 ottelua 0+0=0 6 RM -4

#72 Siim Liivik

ole vielä löytänyt samaa rytmiä, mutta
asenne ja yritys ovat kunnossa, joten
tulostakin tulee vielä kunhan toipuu uudesta
loukkaantumisesta.
30 ottelua 11+9=20 20 RM -4

vaihdosta toiseen ja tärkeitä maaleja. Ikävä
loukkaantuminen tuli pahaan paikkaan, juuri
kun Roope oli hyvässä iskussa.
35 ottelua 9+8=17 30 RM -1

#17 Artem Iossafov

#21 Valtteri Virkkunen

Saapui tuuraamaan Kantolaa tämän pitkän
loukkaantumisen alussa ja onnistui tässä
ihan kohtalaisesti. Kantolan paluun jälkeen
rooli pieneni huomattavasti ja samalla
katosivat myös tehot. Kaipaisi isompaan
rooliin, muuten taidot eivät pääse kunnolla
esille.
22 ottelua 3+3=6 2 RM -1

#19 Roope Talaja
Jatkanut siitä, mihin viimeksi Espoossa
pelatessaan jäi. Armotonta taistelua

Nelosketjun sentterinä lähinnä nähty Valdo
hoiti roolinsa, mutta ei pystynyt
kehittymään, joten siirtyi vaihtokaupassa
SaiPaan.
19 ottelua 0+0=0 18 RM -4

#25 Jussi Makkonen
Kausi
näytti
menevän
pilalle
loukkaantumisen takia mutta paluun ja
Kearnsin hankinnan jälkeen päässyt hyvin
mukaan kakkosketjussa ja saa myös
ylivoima-aikaa.

Viime kauden ryminäketju hajosi ja
alkukaudesta vaikutti siltä, että Simokin oli
vähän ihmeissään, kun vieressä ei ollutkaan
tutut miehet. Giliatin ja Sailion kanssa
pelihuumori löytyi ja Pitkäsen mukaantulo ei
ole ainakaan haitannut menoa. Suu käykin
taas entiseen malliin.
47 ottelua 7+10=17 72 RM -3
#73 Ilmari Pitkänen
Saapui vaihtokaupassa SaiPasta. Vaihdellut
kolmos- ja nelosketjun välillä. Ihan
samanlaista raisua menoa ei olla vielä saatu
irti, mitä viime kaudella nähtiin, mutta on
joka tapauksessa ottanut paikkansa
pelaavassa kokoonpanossa.
17 ottelua 1+1=2 4 RM +2

#76 Bracken Kearns
Saapui joukkueeseen lähtökohtaisesti
kakkossentteriksi ja on pitänyt paikkansa
tähän asti. Tehot ovat olleet ehkä vielä vähän
hakusessaan, mutta Bracken opettelee
vasta eurooppalaisen kiekon saloihin. Voi olla
kova sana kevään tiukoissa peleissä.
33 ottelua 4+8=12 14 RM -1

KANNATTAJAN JUHLAPÄIVÄ 2 014
Hiljalleen
perinteeksi
muodostuvaa
Kannattajan juhlapäivää vietettiin jälleen
tuttuun aikaan joulupyhien jälkeen. Tällä
kertaa lauantain 27.12. kotiottelussa vastaan
asettui HPK.
Idea Kannattajan juhlapäivään on lähtenyt
neljä vuotta sitten, kun muutamat
kannattajat halusivat toteuttaa Espoossa
jotain suurempaa ja kokeilla kehittyneen
tifokulttuurin rajoja. Tapahtumalla halutaan
viestiä laajemmalle yleisölle, että Suomessa
ja varsinkin Espoossa on mahdollisuus
todella näyttävään katsomokulttuuriin. Mitä
paremmin ihmiset heittäytyvät mukaan
katsomotoimintaan ja oppivat arvostamaan
ottelutapahtumia, niin sitä paremmat
edellytykset näyttävämmän meiningin
luomiseen on jokapäiväisessä toiminnassa.
Tifon
valmistelu
aloitettiin
Blueskannattajien tiforyhmän kanssa vajaa
kuukausi ennen itse ottelua.
Tifon teema syntyi kannattajakatsomossa
kuullun tutun laulun sanoista ”Joka aamuna,
joka iltana se on Espoo Blues sydämessäin
mun – saakka kuolemaan”. Sanat puettiin
kuviksi ja kumpaakin päätyä nousi
koristamaan pystyoverheadit, jossa kuvattiin
kannattajan aamua ja iltaa Tapiolassa. Ala- ja
yläkatsomot oli täytetty kokonaan
heilutuslipuilla. Lippujen osalta halli ei
päässyt niin isoon värikukoistukseen mitä
toivottiin, sillä yleisömäärä oli selkeästi
aikaisempia
vuosia
heikompi,
ja
ohjeistuksesta huolimatta liput eivät
heiluneet ihan toivotulla tavalla. Pelaajilta

saatu suora palaute kuitenkin nosti uskoa,
että tällaista työtä seurassamme tosissaan
arvostetaan. Pelaajienkin hyvää fiilistä
kuvasti voitetun ottelun jälkeen toinen
kiitoskierros, jota harvemmin on Espoossa
nähty.
Ottelun jälkeen kannattajat kokoontuivat
juhlimaan ravintola Bada Bingiin Tapiolaan.
Paikalle saapui liki parisataa juhlijaa ja
trubaduuri Riku Kantola piti huolta, että
tunnelma pysyi korkealla koko illan.

Pelaajista paikalla käväisi Kim Hirschovits,
Jari Sailio, Roope Talaja ja Ville Korhonen.
Myös muita seuran nykyisiä ja entisiä
työntekijöitä oli saapunut paikalle mukava
määrä, ja heidän kanssaan kannattajat
pääsivät viettämään iltaa ja juttelemaan
hyvässä hengessä.
Kiitos kaikille mukana olleille ja
tapahtuman järjestämisessä auttaneille!
Teemu Ottela

KAUDEN FANIMATKAT
HIFK - Blues 3-2, osallistujia 126
SaiPa - Blues 4-1, osallistujia 55
Tappara - Blues 1-3 ja JYP - Blues 5-1, osallistujia 47, 10 vuotta odotettu tuplareissu osui
vihdoin ohjelmaan, edellinen tuplareissu oli 1.2004 Rauma-Turku
Pelicans - Blues 2-5, osallistujia 39, pienellä porukalla halli haltuun!
Ilves - Blues (Espoolaisten matka) 3-2, osallistujia 201, 4 bussia + pikkubussi jossa mukana 1
pyörätuoli
HIFK - Blues 6-2, osallistujia 72
Tappara - Blues 6-1, osallistujia 40, täällä kuultiin ensimmäistä kertaa “On meidän päivä…” ja
sitä vedettiinkin sitten vielä pitkään pelin päättymisen jälkeenkin huolimatta lopputuloksesta.
HIFK - Blues 0-1, osallistujia 52,
TPS- Blues 1-2, osallistujia 103, eikä olisi tainnut ilman meitä tulla pisteitä.
Yleisesti: Osallistujista noin 20 % naisia, noin 75 % BFC:n jäseniä. Bussimatkat Lehtimäen liikenteen
busseilla.

M INNAN AJATUKSIA
FANIMATKOISTA:

Miksi lähdet fanimatkoille ja miksi
suosittelet niitä myös muille?
Reissuilla on on ollut kivaa ja on ollut
jännitystä ilmassa tädillä, kun on silloin
tällöin sattunut ja tapahtunut kaikenlaista.
Uusiin ihmisiin on kätevä tutustua
fanimatkoilla ja rohkeasti mukaan vaan
kaikki. Lähdet mukaan kerran, niin lähdet
toisenkin. Lisäksi on hienoa, että ikäjakauma
reissuilla on laaja. Muistelen innolla niitä
reissuja, kun on menty Ouluun 2008
finaaleissa ja Tampereen reissuja, joissa on
aina ollut huikea tunnelma.. Hävitynkin pelin
jälkeen on ollut yleensä hyvä tunnelma..

parasta aikaa! Niillä on hauskaa, ja oppii
tuntemaan ihmisiä ihan eri lailla kuin hallilla,
ja tulee keskusteltua uusienkin ihmisten
kanssa, ja niin sitten hallilta tutut naamat
alkavat saada nimiä ja tarinoita taakseen. Se
yhteisöllisyys on myös hieno kokemus, ja
reissuissa vallitseva me-henki, uudetkin
ihmiset pääsevät yleensä hyvin ”sisään”
porukkaan, sillä ”tämä joukkue sinikeltainen
meitä yhdistää, ollaan mukana, teidän
tukena, kotona, vieraissa, missä vaan!”
Kerroinko jo, että kannattajamatkoilla on
myös hauskaa? Ihan parasta, huippua.
Joskus on ollut aika apea tunnelma
kotimatkalla kun on peli mennyt
huonommin, mutta yleensä jo pelkkä matka
on niin hauska että ei ole harmittanut että
tuli lähdettyä. Oikeastaan kerran olen
tainnut katua lähtöä, enkä silloinkaan paljon,
joten hyvällä prosentilla ovat olleet hienoja
kokemuksia. Jos et ole ikinä ollut
fanimatkalla,
niin
ilmoittaudu
heti
seuraavalle, hinnat eivät todellakaan päätä
huimaa ja reissut ovat mahtavia. Jos taas
olet ollut – no, luultavasti ainakin haluat
seuraavalle
mukaan,
käy
siis
ilmoittautumassa ajoissa!

S AMIN AJATUKSIA
FANIMATKOISTA:

TEEMUN AJATUKSIA
FANIMATKOISTA:

Mikä on ollut paras fanimatka tällä
kaudella, ja miksi?
Itse asiassa tämän kauden parhaat
fanimatkat ovat tietysti vasta tulossa
pleijareiden myötä. Espoolaisten matka oli
hieno, kun oli hienosti porukkaa, ja hieno tifo.
Tällä kaudella olen päässyt vähemmän
reissaamaan, mutta otetaan vahinko kiinni
pitkän kevään kuluessa…

Mikä on ollut paras fanimatka tällä
kaudella, ja miksi?
Yksi parhaista oli ehdottomasti lokakuussa
monien vuosien jälkeen toteutunut
tuplareissu.
Perjantaina
lähdimme
ajamaan
Tampereelle Tappara - Blues -otteluun. Blues
voitti ottelun 1-3. Vaikka matkaan saatiin
vain yksi bussillinen kannattajia, niin hyvää
meininkiä pidettiin läpi matsin. Pelin jälkeen
majoituimme keskustan hotelleihin. Tietysti
paikallinen yöelämäkin tuli tutuksi ja
varmasti tamperelaisille espoolaisten laulut.
Lauantaina aamupäivästä matka jatkui

Mikä on ollut paras fanimatka tällä
kaudella, ja miksi?
Kauden paras fanimatka oli 17.1. Tappara,
kun oli hyvä porukka ihan uusi ihminen ja
pitkästä aikaa konkari, jonka kannustus on
ihan legendaarista. Hyvä porukkahenki!

Miksi lähdet fanimatkoille ja miksi
suosittelet niitä myös muille?
Siksi, että fanimatkat ovat kannattajan

Jyväskylään, jossa kohdattiin JYP. Pelillisesti ei
jäänyt tästä paljoa kotiin kerrottavaa, mutta
kannustus oli pienellä porukalla yksi
parhaimpia suorituksia vähään aikaan.
Yleensä mitä pidempi reissu ja mitä
enemmän pääsee viettämään aikaa tuon
huikean porukan kanssa niin sitä
hauskempaa! Loppuun vielä erityismaininta
Aki Eurolalle, joka saapui Jyväskylästä
Espooseen meidän bussilla. Kovasta yleisön
painostuksesta kuultiin bussin mikkiin
legendaarinen
Jan
Calounin
tasoitusmaalikuulutus
Blues-Tappara
–pudotuspelisarjasta.

Miksi lähdet fanimatkoille ja miksi
suosittelet niitä myös muille?
Ennen kaikkea huikeita kokemuksia tarttuu
mukaan mieletön määrä. Reissuilla tutustuu
yleensä parhaiten uusiin tyyppeihin. Itselle
olisi ainakin kannattajatoiminta todella paljon
värittömämpää, mikäli ei pääsisi käymään
vieraspeleissä. Suomessa välimatkat ovat
muutenkin sen verran pieniä moniin
paikkakuntiin, että muutama tunti bussissa
istumista ei ole ainakaan mikään este.
Espoossakin on toiminta kasvanut jo niihin
mittasuhteisiin, että vähintään kahdella
bussilla lähtemiset vieraspeleihin pitäisi olla
enemmän arkipäivää. Rohkeasti vaan kaikki
messiin, joukkue ansaitsee myös vieraissa
kannatusta. Nyt ollaan menossa kovaa
kevättä kohti ja toivoisin varsinkin
pudotuspeleissä aktiivisuuden nousevan!

Blues pelasi jo viime kaudella useita
teemaotteluita ja tälläkin kaudella nähtiin
mm. Roosa nauha-teemaan liittyneet pinkit
alkuveryttelypaidat. 11.12.2014 tehtiin siinä
mielessä historiaa, että Blues pelasi
ensimmäistä kertaa kokonaisen ottelun
täysin teemaväritteisissä paidoissa. Bluesin
logo oli kuitenkin mukana tälläkin kertaa,
joskin vain olkapatchina. Iltalehden toimittaja
sai tästä herkullisen aiheen kohu-jutulleen,
jonka mukaan eilisessä Ässät-ottelussa
kaukalossa ei nähty Espoo Bluesia, vaan
”The Green Pigs of Espoo”.

TAPAUS BIRDDAY

ROSKALEHTIEN ROSKAJUTUT

Toimittajan mukaan pelaajat eivät saaneet
kaikkea irti itsestään, koska päällä ei ollut
Bluesin logoa ja tuttua peliasua. Juttu on
muutenkin täynnä tilanteeseen sopivaa
kärjistämistä, kuten esimerkiksi, että ”yleisö
istui
penkeissään
harvinaisen
lamaantuneena” ja että peli oli hengetöntä.
Sen
enempää
espoolaisyleisöä
haukkumatta, tällä kaudella pelatut ottelut
joissa kotiyleisö on ollut hurmiossa ja ei ole
pysynyt penkeillään, on laskettavissa yhden
käden sormilla. Fanikatsomo toki pitää hyvää
meininkiä yllä ja seisoo ottelusta toiseen,
myös eilisessä matsissa.
Peli oli ehkä hieman hengetöntä, mutta
olisiko syynä kuitenkin aivan naurettava
otteluohjelma, jonka takia Blues pelasi ensin
13.11. lähtien 12 ottelua 23 päivässä,
huipentaen rupeaman 7 otteluun 11
päivässä (25.11.–5.12.). Tämän jälkeen tuli
yhtäkkiä 5 päivän tauko otteluihin ja eilen
viimeinen ottelu ennen joulutaukoa, joka
alkaa ennen yhtäkään toista liigaseuraa…
HIFK ja Ilves pelaavat vielä kolme ottelua
ennen omaa joulutaukoaan. Tämä on
tietenkin
vain
tekosyy,
sillä
ammattijääkiekkoilijan
pitää
pystyä
saamaan irti kaikki, oli otteluita joka ilta tai
kerran
viikossa.
Silti
naurettava
otteluohjelma ei ainakaan auttanut Bluesin
suoritusta eilisessä ottelussa.
Iltalehden toimittaja kirjoittaa myös, että
joukkueen logo on pyhä. Sen päälle ei
astuta, sitä ei sotketa. Jostain syystä hänen
mukaan eilen tämä pyhyys rikottiin, vaikka
Bluesin logoon ei siis tehty mitään
muutoksia eilisessä ottelussa. Sen sijaan
taannoisessa Roosa nauha-kampanjassa
Blues
oli
osallisena
pinkkien
alkuveryttelypaitojen lisäksi pinkillä logolla,
joka löytyi muutaman pelaajan paidasta.
Samaan kampanjaan osallistui myös mm.
TPS, jolla oli käytössään pinkki pelipaita ja
teemaan liittynyt erikoislogo. TPS osallistui
myös Movemberiin erikoispaidalla, jossa
tosin logo pysyi normaalina, mutta paita oli
muuten täysin poikkeava heidän normaalisti
käyttämästään nutusta. Rapakon takana
pelattavissa sarjoissa logoa pidetään vielä
pyhempänä, kuin mitä meillä Euroopassa.

Silti näistä sarjoista löytyy todella paljon
esimerkkejä teemapaidoista, joissa joskus
myös kosketaan joukkueen logoon tai
pudotetaan se paidasta pois kokonaan.
Iltalehti ja Jatkoaika näyttäisivät olevan
ainoat medialähteet, jotka päättivät repiä
skandaaliotsikoita
Bluesin
erikoisesta
peliasusta. Ilta-Sanomat huomio kyseisen
peliasun, mutta mainitsee myös positiivisia
asioita, kuten paitojen huutokaupan. HS
mainitsee paidat vain huippuhetkiä
näyttävän videon kuvatekstissä, he
keskittyivät itse otteluun eivätkä hakeneet
selitystä heikkoon esitykseen erikoisesta
pelipaidasta. YLE huomioi paidat heti
otteluraporttinsa alussa, ja osaa myös kertoa
Espoossa asuvan porilaisen Vesterbackan
olleen varmasti tyytyväinen ottelun
tulokseen, mutta myös onnistuneeseen
tapahtumaan.
Jatkoajan kolumnissa oletetaan Bluesin
myyneen itsensä Roviolle, vaikka kyseessä
oli Bluesin kannalta jos ei hyvin, niin
kohtalaisesti
onnistunut
markkinointitapahtuma
nimenomaan

perheen pienimmille. Perusteluina tälle
itsensä myymiselle Jatkoajan kolumnisti
esittää muiden roskalehtien väitteet Bluesin
maksuongelmista ja pelaajarosterin, jossa
”ei ole KHL:ään myytäväksi kelpaavia
pelaajia”. Jo tämä lause yksinään kertoo
koko jutusta kaiken olennaisen. Itse en olisi
odottanut, että Jatkoaika lähtee tälle
säälittävälle provosointilinjalle, jolle Iltalehti
siis alentui myös.

M IGHTY E AGLE PUNAISESSA
HUPPARISSAAN

Jos tästä tapahtumasta haluaa löytää jotain
negatiivista hävityn ottelun lisäksi, se löytyy
mielestäni Rovion markkinointijohtajan Peter
Vesterbackan lausunnoista Nelonen Pron
haastattelussa
ennen
ottelua.
Haastattelussa Vesterbacka kertoo ensin
heidän
järjestämästään
synttäritapahtumasta, Birddaystä, johon
liittyi lasten liikuntaa ja muuta toimintaa
ennen Bluesin ottelun hostaamista. Pieleen
mennään kuitenkin pahasti, kun toimittaja

kysyy
Vesterbackan
omasta
kiekkotaustastaan. Siinä ei tietenkään ole
mitään väärää, että hän kannustaa Ässiä,
kun on kerta syntynyt Porissa. Väärää on
mielestäni paljonkin siinä, että hän korostaa
halunneensa nimenomaan Ässät osalliseksi
Birddaytä, ja käyvänsä usein Bluesin
otteluissa katsomassa, kun Ässät voittaa
Bluesin. Haastattelussa ei kertaakaan kiitellä
Bluesia osallistumisesta tähän tapahtumaan,
eikä kiitellä myöskään sitä, että Blues pukee
päälleen vihreät teemapaidat. Aiemmin
lähetyksessä haastateltiin myös VP
marketing-titteliä
Rovio-organisaatiossa
kantavaa Jussi Mäkistä, joka kertoi heidän
tehneen yhteistyötä SM-liigan kanssa, kun
Rovio isännöi Blues-Ässät matsin, ei siis
Bluesin. Seuraavaksi haastatteluvuorossa oli
Bluesin hallituksen puheenjohtaja Mika
Rautio, joka korosti yhteistyötä Rovion ja
Bluesin välillä. Jossain mentiin siis pahasti
pieleen, kun yhteistyötä tehneiden
organisaatioiden edustajista vain toinen
puoli korostaa yhteistyötä oikeiden tahojen
kanssa ja kaiken lisäksi erikoisia lausuntoja
antanut puoli kannustaa teemaottelussa illan
vastustajaa, vielä niin korostetusti, että
kellekään ei jäänyt epäselväksi kumman
puolella Rovion ”Mighty Eagle” illan ottelussa
oli. Mielestäni tällaisten lausuntojen
antaminen yhteistyötä tehnyttä tahoa
vastaan on todella törkeää käytöstä.

M ITÄ POSITIIVISTA TÄSTÄ JÄI
KÄTEEN ?

Rovion päämaja sijaitsee Espoon
Keilarannassa ja tämän takia oli luonnollista,

että
yhteistyötä
teemaottelun
ja
tapahtuman merkeissä lähdettiin tekemään
nimenomaan Bluesin kanssa. Lienee selvää,
että Blues kiinnostui asiasta tarkoituksena
luoda parempaa yhteyttä nuoriin ja lapsiin,
jotka
ovat
Rovion
pääasiallinen
asiakasryhmä.
Liikunnallisuuden
yhdistäminen tapahtumaan oli piste iin
päälle. Ottelussa käytetyt pelipaidat
huutokaupataan ja tuotot menevät
lyhentämättömänä
espoolaisen
juniorijääkiekkotoiminnan tukemiseen, ja
tämä on mahtava asia.
Nykypäivänä uutisia on näköjään aina
revittävä negatiivisesta aiheesta, vaikka
mahdollisuuksia muuhunkin olisi. Bluesista
tiedetään jatkuvasti kertoa, että talous on
kuralla, tulos on heikko ja pelaajien toivotaan
onnistuvan vain, että heidät saataisiin
myytyä eteenpäin. Tilanne on kuitenkin
nähtävissä myös positiivisessa valossa, jos
niin vain haluaa. Bluesilla on toki ollut
ongelmia talouden kanssa, mutta niin on
ollut myös monella muulla urheiluseuralla ja
yrityksellä Suomessa sekä ulkomailla.
Bluesin tappiot ovat kuitenkin pienentyneet
huomattavasti muutaman vuoden takaisista
lukemista ja silti tätä asiaa ei huomioida
mediassa ollenkaan. Blues on myynyt
pelaajia KHL:ään muutamien viime vuosien
aikana ehkä enemmän, kuin moni olisi
toivonut. Silti tämänkin voi nähdä ainakin
jossain määrin positiivisena asiana. Mikä olisi
parempaa mainosta espoolaisesta kiekkoosaamisesta, kuin nähdä Ville Lajunen ja
Mikko Koskinen maailman toiseksi
kovimman liigan huipulla? Samalla seura on
saanut
tärkeitä
euroja
toiminnan
jatkumiseen. Vielä muutama vuosi sitten

puhuttiin, että Blues ei kiinnosta enää
mitään yritystä ja yhteistyökuvioita on
vaikea solmia. Tämä viimeisin kuvio Rovion
kanssa kertoo täysin päinvastaisesta. Blues
on tarpeeksi rohkea seura lähteäkseen
mukaan tällaisiin teematapahtumiin. Tuntuu
jotenkin typerältä, että esimerkiksi Jatkoajan
tyyppinen media kannustaa rikkomaan
jääkiekossa olevia rajoja ja tabuja
esimerkiksi homo- ja näisjääkiekkokäsitysten
suhteen.
Kaavoihinsa
kangistuneet
dinosaurukset ja kummolat halutaan pois
jääkiekosta ja innovatiivisesti ajattelevat
sjöblomit toivotetaan tervetulleiksi. Silti kun
Espoossa uskalletaan tehdä jotain
poikkeuksellista ja uutta, asiassa nähdään
vain negatiivisia puolia.
Olisi erittäin tärkeää, että Bluesista
kirjoitettavat jutut saataisiin käännettyä
positiivisemmiksi, mutta se lienee turha
luulo, kun nykypäivän media haluaa myydä
otsikoitaan negatiivisuudella ja skandaaleilla.
On siis meidän seuraa rakastavien ihmisten
tehtävä toimia positiivisen energian ja
maineen ylläpitäjinä sekä sanansaattajina.
Eteenpäin nyt Espoo!
Marko Leppinen

H UOLTAJA ANTTI M UURILAN HAASTATTELU

Kuvaile normaali työpäiväsi
kotipelipäivänä ja vieraspelipäivänä
(Milloin tulet töihin, mitä teet
ensimmäisenä, milloin pelaajat
saapuvat, milloin työpäiväsi päättyy
jne.)
Meillä on tullut tavaksi tulla kohtuu aikaisin
hallille. Normaalisti tulemme klo 6-7 välillä
aamulla.
Aamu alkaa keittämällä pannullinen kahvia
sekä jakamalla puhdas pyykki pelaajien
kaappeihin. Rauhassa juodaan kahvit jonka
jälkeen on pienen aamuliikunnan aika mikä
kestää n. 1h. Suihkun jälkeen alamme
purkamaan
päivän
tekolistaa
(varustekorjaukset, teroitukset yms...)
Ensimmäiset pelaajat saapuvat n. 45min
ennen kokoontumista mikä on yleensä
ottaen klo 10. Pelaajilla alkaa päivä
palaverilla sekä lämmittelyillä. Sillävälin
laitamme vieraskopin vastustajille kuntoon
jonka jälkeen toinen lähtee noutamaan
lounasta hallille.
Pelaajat syövät aamujään jälkeen lounaan

ja lähtevät huilaamaan. Ensimmäiset tulevat
takaisin n. 2,5h ennen ottelun alkua. Tällä
välin laitamme kopissa kaikki valmiiksi illan
ottelua varten.
Ottelussa toinen meistä on aitiossa
mailojen vieressä valmiudessa antamassa
mailan rikki menneen tilalle ja samalla
hoitammassa
juomapulloja,
pieniä
korjauksia yms... mitä pelin aikana voi
tapahtua. Toinen hoitaa kopissa kaikki
valmiuteen erätaukoa varten. (Täyttää
juomapullot, keittää kahvit ja katsoo että
kaikkea tarpeellista on saatavilla)
Pelin jälkeen on oikeastaan pyykinpesua ja
kopin siistimistä. Kotiin lähtemään
pääsemme n. klo 23.
Vieraspelipäivä alkaa samoilla rutiineilla.
Pakkaamme autoon kaiken tarpeellisen mitä
pelissä tarvitsemme/saatetaan tarvita.
Lähdemme vieraspaikkakunnalle ajelemaan
Pyökin kanssa n. 1h ennen kuin joukkue
lähtee. Siellä laitetaan kaikki valmiiksi ennen
kuin joukkue saapuu paikalle 2h ennen
ottelun alkua. Pelin jälkeen lähdemme
kohtuu nopeasti ajamaan takaisin

Espooseen missä kerkeämme pesemään
pelipaidat ja sukat ennen kuin joukkue
kurvaa pihaan. Tämän jälkeen on oikestaan
pelaajien pyykinpesu mikä tarvitsee illalla
vielä tehdä.

Huoltajat eivät tunnetusti lepää
koskaan, mutta onko pelipäivä
kiireisempi kuin päivä, jolloin ei ole
ottelua?
Siinä mielessä ehkä kiireisempi että
varsinkin ottelun aikana kaikkeen tarvitsee
reagoida heti. Jos esimerkiksi luistimet
tarvitsee kesken pelin teroittaa niin
mahdollisimman nopeasti asia tarvitsee
hoitaa että pelaaja pääsee takaisin peliin tai
erätauolla monesti on aika hulina käynnissä
kun yksi teroittaa luistimia, yksi vaihtaa
visiiriä kypärään ja sitten hanskojen
kuivausta tarvitsee siinä sivussa katsoa että
hanskat menevät oikean lämpöisinä
pelaajalle.
Harjoituspäivänä on yleensä mahdollisuus
tehdä asiat ajan kanssa.

Miten itse päädyit juuri huoltajaksi ja
kauanko olet ollut tässä työssä?
Olin seurassa ennen huollon puolelle
siirtymistä hierojan hommissa 5v. Hierojan
tehtäviin kuuluu myös auttaa huoltoa heidän
hommissaan missä sitten vuosien varrella
tuli opittua huollon juttuja. Nenosen Jukan
pois jäätyä minua kysyttiin hänen paikalleen
ja tässä sitä nyt ollaan toista kautta. Pyöveli
on viidettä kauttaan tässä mukana joten
huollon puolelle oli helppo siirtyä kun oli
henkilö joka on pidempään ollut näissä
hommissa.

Oletko itse pelannut jääkiekkoa
tai muita lajeja? Koetko, että
omalla pelitaustalla on
merkitystä työsi kannalta?
Jääkiekkoa en ole koskaan harrastanut
mutta koripalloa pelasin vielä A-junioreissa.
Jäälläkin olen varmaan viimeksi käynyt
luistimilla 5v. sitten =)
Varmaan olisi hyötyä mikäli olisin lajia
harrastanut mutta tekemällä ja kokemalla
asioita oppii.

Millainen on mielestäsi hyvä huoltaja?
Osaa tulla toimeen erilaisten ihmisten
kanssa, hyvä organisointikyky, luotetteva,
pystyy ennakoimaan ja reagoimaan nopeasti
tarpeen vaatiessa. Ongelmien ratkaisu sekä
että on kätevä käsistään on myös tärkeitä
ominaisuuksia.

Tekevätkö huoltajat jekkuja pelaajille
vai pelaajat huollolle? Vai ei
kumpikaan?
Välillä pitää aina jotain keksiä pelaajille. En
uskalla mitään tässä mainita etten jää
mistään kiinni =) Pelaajat harvemmin
meidän suuntaan mitään uskaltaa tehdä.
Luulen että tietävät seuraukset mikäli siitä
narahtaisivat =)
Pelaajat varmasti osaavat arvostaa
huoltajia, mutta muuten olette aika
pienessä huomiossa. Arvostetaanko
huoltajia tarpeeksi osana
jääkiekkoperhettä?
Mielestäni Koivusen Riku on tehny hyvää
työtä asian suhteen. Varsinkin MM- kullan
jälkeen huolto sai hyvin huomiota. Luulen
että huoltajien toimenkuva on ehkä
avautunut suurelle yleisölle peremmin tuon
tapahtuman jälkeen.
Huoltajat on monesti vaatimatonta
porukkaa ja pyöriin mielummin taustalla
kuin valokeilassa.
Onko joku pelaaja jäänyt erityisesti
mieleesi, hyvässä tai pahassa
mielessä? :)
Heiskasen Sane on ikuisesti jäänyt mieleen
taistelu tahdollaan. Muistan eräänkin
harjoitusottelun missä kesken pelin häneltä
murtui ranne mutta sitkeästi pelasi pelin
loppuun. Jätti joka kerta kaiken jäälle ja
pelasi vaikka mikä olisi ollut. Milloin oli selkä
siinä kunnossa ettei istuun pystyny, olkapää

siinä kunnossa ettei kättä ilman tuskaista
kipua ylös saanut mutta pelit pelasi.
Kurjen Jimi, Lostedtin Pate, Töykkälän
Jomppe jutuillaan millä piti kopin henkeä yllä.
Lajusen ja Sallisen veljekset, Kähy, Cami,
Kossu. Hienoja ihmisiä ja mahtavia
persoonia. Mainita voisi monta lisääkin
mutta tila loppuu kesken.

Riku Koivunen nousi Bluesin kautta
maajoukkueeseen ja kävi myös
kokeilemassa NHL-joukkueen
huoltajana. Onko sinulla haaveita
nousta ammatissasi maajoukkue- tai
NHL-tasolle?
Ainahan pitää eteenpäin pyrkiä ja haaveilla
suuremmista kuvioista mutta en noita
asioita oikeastaan koskaan sen paremmin
ajattele. Jos hoidat työsi hyvin niin kyllä se
monesti palkitaan.
Millaisia terveisiä haluat lähettää
Bluesfaneille?
Täällä olo aikanani katsomo kulttuuri on
mennyt huimasti eteenpäin. Hienoja tifoja,
ääntä pidetään läpi ottelun sekä
ilahduttavan usein myös vieraspeleissä
näkee kannattajia. Jatkakaa samaa rataa!!!
Marko Leppinen

KEVÄÄN 2 015 PLAYOFF -KAUSIKORTIT NYT
MYYNNISSÄ!

Ru n kos a rj a l ä h e n e e l oppu a a n j a ke vä ä n kova t pe l i t l ä h e s tyvä t. Va rm i s ta om a pa i kka s i
ke vä ä n ra tka i s u pe l e i s s ä j o tä n ä ä n E s poo B l u e s i n pl ayoff- ka u s i korti l l a !
Korti n h i n ta a n s i s ä l tyy 1 2 otte l u a j a tä s tä m ä ä rä s tä m a h d ol l i s e s ti pe l a a m a tta j ä ä vä t
otte l u t h yvi te tä ä n täys i m ä ä rä i s e s ti ka u d e n 2 0 1 5 - 1 6 E s poo B l u e s i n Li i g a - ka u s i korti n
h a n ki n n a n yh te yd e s s ä .

Ka n n a tta j a ka ts om on i s tu m a pa i ka t: 2 0 0 e
Ka n n a tta j a ka ts om on s e i s om a pa i ka t: 1 5 0 e
Ka n n a tta j a ka ts om on e d u l l i s te n pl ayoff- ka u s i kortti e n h a n kki m i n e n e d e l l yttä ä B l u e s
Fa n C l u bi n j ä s e n yyttä . J ä s e n e ks i voi t l i i ttyä B l u e s i n koti otte l u i s s a B l u e s Fa n C l u bi n
fa n i pi s te e l l ä Are e n a n e n s i m m ä i s e s s ä ke rroks e s s a ta i ve rkos s a os oi tte e s s a
bl u e s fa n c l u b. n e t.

P yyd ä m m e u u s i a j a va n h oj a ka u s i kortti a s i a kka i ta ol e m a a n yh te yd e s s ä B l u e s i n
ka u s i kortti m yyn ti i n h e n ki l ökoh ta i s e s ti .
Ti l a u ks e n ta i kys e l yn korte i s ta voi te h d ä s e u ra a vi l l a ta voi l l a :
1 ) Pu h e l i m i ts e pl ayoff- ka u s i kortti m yyn n i n a s i a ka s pa l ve l u n u m e roon : ( 0 9 ) 8 5 6 5 0 2 0 0 .
As i a ka s pa l ve l u on a voi n n a a rki s i n kl o 1 0 - 1 6 .
2 ) S ä h köpos ti ts e os oi tte e s e e n toi m i s to@ bl u e s . fi . Vi e s ti i n m u ka a n om a n i m i j a
y h t e y s t i e d o t . Ti l a u s v a h v i s t e t a a n p u h e l i m i t s e j a B l u e s o n s i n u u n y h t e y d e s s ä
s ä h köpos ti s s a i l m oi tta m a a s i pu h e l i n n u m e roon .
J os h a l u a t h e n ki l ökoh ta i s ta pa l ve l u a ta i s i n u l l a on kys ym yks i ä om a n pa i ka n
va h vi s ta m i s e e n l i i ttye n , ol e yh te yd e s s ä B l u e s i n ka u s i kortti m yyn ti i n s ä h köpos ti ts e
( toi m i s to@ bl u e s . fi ) ta i pu h e l i m i ts e ( 0 9 - 8 5 6 5 0 2 0 0 ) .

BLUES SHOP M ANAGER N IKO N IEMISEN HAASTATTELU
Kävin haastattelemassa Nikoa ennen 21.2.
pelattua Blues-JYP ottelua. Mukana oli myös
hänen työkaverinsa Aleksi Lindstedt.

Urasi loppui elokuussa 2013
loukkaantumisen takia, mitä tapahtui?
- Olkapää hajosi pelitilanteessa. Otin
muutaman viikon lepoa ja yritin tulla takaisin
kokoonpanoon olkapää puudutettuna, mutta
se ei onnistunut. Kauden jälkeen menin
rutiininomaiseen
puhdistusleikkaukseen,
mutta paljastui että olkapää oli aika pahasti
rikki ja pelit päättyivät siihen. Harmittavaan
paikkaan tuli, olin juuri palannut Espooseen
ja pääsin hyvään ketjuun, ei ollut helppo
juttu.
Kuinka kauan kesti päästä yli
pahimmasta pettymyksestä?
- Kyllä siinä pitkään meni, lapsen syntymä
auttoi. Ehkä siitä ei ole vieläkään ihan
päässyt yli, välillä toivoo vieläkin, että pääsisi
takaisin kaukaloon, mutta realismi iskee
naamalle aika nopeasti.
Millaisia muistoja peliuralta jäi
mieleen?
- Hyviä muistoja, hyviä kavereita, hyviä
buumeja Espoossa. Eka mitali, viimeisen
kauden alku. Pienestä asti seurannut Bluesia,
oli tärkeää päästä vielä kunnolla pelaamaan
Bluesissa, eikä vaan jäähdyttelemään. Eka
mitali oli iso juttu, pääsin puikahtamaan
Tampereelta
tänne.
Silloin
pelasin
puudutettuna, pikkurilli oli mäsänä ja
muutama peli jäi välistä, mutta onneksi
pääsin kärppäsarjaan mukaan.
Nyt olet taas Bluesin palveluksessa,
Blues Shopin vastuuhenkilönä, mistä
tämä idea lähti liikkeelle?

- Se tuli ihan puskista, minun piti alunperin
olla
eräänlainen
toimiston
jääkiekkoasiantuntija, mutta kesällä väkeä
lähti pois toimistolta ja minulle ehdotettiin
shopin hoitamista, joten tottakai lähdin
mukaan ja otin haasteen vastaan. Todella iso
kiitos Bluesin toimistolle, että ottivat minut
duuniin ja antoivat vielä paljon vastuuta! On
mahtavaa, kun pääsee olemaan töissä
rakastamassaan seurassa, jota on pienestä
saakka fanittanut.

Millaisia tehtäviä työhösi kuuluu?
- Tavaratilauksia, myyntiä, verkkokaupan
hoito, sellainen jokapaikan höylä, yritän
tuoda lätkätietoutta toimistolle. Olen
oppisopimuksella duunissa, eli palkkaa tästä
ei tule.
Oletko viihtynyt nykyisessä työssäsi?
- Kivaa on ollut, olen tutustunut faneihin

peliuraa paremmin. Silloin vedin vähän
matalalla profiililla, nyt on helpompi jutella.
Pitkäaikaisia faneja on tullut vastaan ja
heidän kanssaan on ollut mukava jutella.
Hieno homma että sellaisia löytyy. Aleksi on
ollut todella iso apu minulle, hän on kuitenkin
jo toista kautta shopissa eli on kokeneempi
meistä :) Aleksi on auttanut varsinkin
kassahommien kanssa, joista itsellä ei ollut
aiemmin paljoa kokemuksia. Hän on
henkeen ja vereen Blues-fani, käy usein
vieraspeleissäkin.

Mitkä ovat työnne parhaita puolia?
Niko

- Pääsee olemaan tekemisissä jääkiekon,
fanien ja pelaajien kanssa. Pääsee
juttelemaan myös vierasjoukkueen pelaajien
kanssa. Olen löytänyt itsestäni lisää
sosiaalisuutta ja ystävällisyyttä, mitkä jäivät
ehkä vähän pienempään huomioon peliuran
aikana. Työ on ollut kaikinpuolin todella

mukavaa hommaa, palaute hyvästä ja
huonosta työstä tulee heti ja on mukavaa
saada asiakkaat iloisiksi. Saa vaikuttaa
fanituotteisiin ja pääsee osallistumaan
projekteihin markkinointipuolella. Esimerkiksi
Jere Lehtisen paidan jäädytys oli hieno
homma, teimme sen Jenni Jäntin kanssa
periaatteessa nollabudjetilla ja saatiin
aikaiseksi NHL-tyylinen tapahtuma. Kaiken
lisäksi Jere oli oma suosikkipelaaja, joten oli
mahtavaa päästä juttelemaan hänen
kanssaan. Todella iso juttu minulle.

- Ainakin playoff t-paita on tulossa ja
erivärisiä huppareita, mukeja.. Ehkä vielä
jotain muutakin, katsotaan mitä keksitään.

Aleksi

Millaisia terveisiä haluatte lähettää
faneille?

- On ollut todella siistiä tehdä työtä
jääkiekon parissa, kun itse tykkää seurata
lätkää muutenkin paljon. Pääsee olemaan
tekemisissä joukkueen kanssa.

Entä ensi kaudella?
- On tulossa, pidetään tarkemmat tiedot
vielä salaisuutena :) Palautetta ja ideoita
uusista tuotteista voi ehdottomasti laittaa
tulemaan,
yritetään
kehitellä
tuotevalikoimaa yhdessä fanien kanssa.

Niko

Mikä on ollut haastavinta?

- Tulkaa vaan juttelemaan, muistelemaan
vanhoja pelijuttuja, te fanit olette mahtavia
ihmisiä, arvostan todella suuresti, hienoja
tyyppejä!

Niko

Aleksi

- Ihan rehellisesti sanottuna ei ole
kauheasti tullut vastaan vielä mitään, vaikka
koulutuskin on vielä hankkimatta. Toimiston
tekemään työhön on löytynyt iso arvostus,
peliuran aikana ei oikeasti tajunnut, miten
kovaa työtä tämä on, kun pienellä tiimillä
mennään ja hommia riittää.
Aleksi

- Ei ole oikein ollut. Sehän on vaan kivaa,
kun riittää asiakkaita ja tuotteet menee
kaupaksi.

Olen ollut huomaavinani, että moni
fani on tullut juttelemaan sinulle ennen
matseja ja erätauoilla. Miten olet
kokenut tämän?
- Kyllä, osa muistaa minun pelanneenkin
joskus eli jotain olen ehkä tehnyt oikein
jossain vaiheessa uraa :) Jotku tosin
katsovat, että mikäs tyyppi tuokin oikein on.
Hauskaa on joka tapauksessa ollut, olen
oppinut tuntemaan pitkäaikaiset fanit hyvin
ja arvostus heitä kohtaan on noussut todella
ylös. Tunteet menevät laidasta laitaan,
mutta silti kannustus ei lopu.
Onko nykyinen työsi sitä, mitä aiot
tehdä jatkossakin vai onko
valmentaminen tai muu toimistotyö
mahdollisia vielä?
- Olen tykännyt tosi paljon, näkee vanhoja
kavereita, pääsee olemaan lähellä faneja ja
joukkuetta. Valmentaminen on ikään kuin
takaporttina, jos tämä homma ei jostain
syystä sujukaan. Valmentaminen tarkoittaisi
tosin paluuta peliuran aikatauluihin, pitkiä
iltoja, paljon poissa kotoa.. Tämä on ollut
superhyvä juttu minulle, unelmajuttu kun
pääsee hypistelemään fanikamoja työssään
:)
Onko loppukauden aikana
odotettavissa vielä jotain uusia
fanituotteita, esim. playoffeihin
liittyen?

- Pitäkää meteliä, kannustakaa omia,
käykää shopissa ostoksilla!
Marko Leppinen

FANIMATKAT
Pl a yo ff- i n fo
Ka i kki i n vi e ra s pe l e i h i n j ä rj e s te tä ä n ka n n a tta j a m a tka , m i kä l i
l ä h ti j öi tä on ri i ttä vä s ti . J os bu s s i a e i s a a d a ta rpe e ks i
täyte e n , j ä rj e s tä m m e s i l ti l i ppu j a ka i ki l l e h a l u kka i l l e .
H e l pota m a tkoj e n j ä rj e s te l yj ä i l m oi tta u tu m a l l a j a
m a ks a m a l l a a j oi s s a !
Ka n n a tta j a m a tkoi h i n l i i ttyvä t a s i a t s a a h e l poi te n s e l vi l l e
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