SYYSKUU 2015

PÄÄKIRJOITUS

JOTAIN UUTTA, VANHAA
JA SINISTÄ

Kausi 2015-16 on käynnistymässä aivan näillä näppäimillä, tai
itseasiassa sehän on jo käynnistynyt CHL-pelien toimesta. Blues pelasi
myös muutaman harjoitusottelun, jotka sujuivat vaihtelevasti. SKA-ottelu
oli todella mahtava tapa avata pelit tämän kauden osalta. Lisämausteen
harjoituskauteen tuonut CHL sujui alkusarjan osalta kohtalaisesti.
Minimitavoite eli jatkopaikka, saavutettiin yhdellä voitolla ja yhdellä
tasapelipisteellä. Jatkossa kohtalainen esitys ei enää riitä, seuraava
vastus Adler Mannheim on jo vähintään yhtä pykälää kovempi kuin
alkusarjan vastustajat HC Litvinov ja Grenoble. Tässä kohdassa myös
katsojilla on iso merkitys. Alkusarjan pelit pelattiin keskellä myöhään
alkanutta kesää, joten yleisömäärät olivat ymmärrettävästi aika vaisut.
Toivottavasti väki löytää paremmin hallille kun playoff-sarja käynnistyy,
sillä meidän jengi syttyy pelaamaan selvästi paremmin, kun halli on
täynnä ja tunnelma kunnossa.
CHL-vierasreissu oli mukaanlähteneille varmasti ikimuistoinen matka.
Tämän lehden lukija voi yrittää heittäytyä reissufiilikseen mukaan Samin
hienon raportin myötä. Myös koko harjoituskausi ja CHL:n alkusarja
vedetään yhteen parin sivun jutun muodossa.
Kauden ensimmäisessä lehdessä on perinteisesti ollut BFC:n hallituksen
esittely, ja niin on nytkin. Vaihtuvuus oli aika pientä, mutta merkittävillä
paikoilla. Saimme siis uuden puheenjohtajan ja myös uuden
kannattajamatkakoordinaattorin. Myös varajäsen vaihtui ja Ainolle onkin
luvassa paaaaljon hommia kauden aikana ;) No ei sentään, on kuitenkin
mahtavaa saada uutta verta hallitukseen mukaan. Samassa haluan
esittää suuret kiitokset hallituksesta sivuun siirtyneille henkilöille, joiden
työpanosta tulemme kaipaamaan. Onneksi teidät näkee kuitenkin hallilla
edelleen!
Mukana on myös tuttu pelaajiston esittely. Tämä on aina hyvin haastava
osio varsinkin uusien pelaajien osalta, kun heitä ei ole ehtinyt näkemään
kaukalossa kuin muutaman pelin verran. Tästä hyvä esimerkki on
allekirjoittaneen viime kauden arvio Ville Korhosesta: "Ehkä hiukan
yllättävä hankinta, mutta pelannee kolmos-nelosketjussa sekä
alivoimalla, mikäli jatkaa vielä try-outin jälkeen. Peruspuurtaja, mutta
lähes varma yli kymmenen pisteen suorittaja". Noh, kyllähän pisteitä tuli
yli kymmenen kuten sanoin, mutta peruspuurtaja hän ei ollut, sijoittuen
sisäisessä pistepörssissä kolmanneksi ja maalipörssissä ykköseksi.
Toivottavasti tälläkin kaudella joukkueesta löytyy yllättäviä tehomiehiä ja
joku osoittaa minun esittelytekstin aivan liian vähätteleväksi :)
Lehden lopussa käsittelen Bluesin kapteeniston historiaa. Kim
Hirschovits on aloittanut kolmannen kautensa tämän laivan kapteenina ja
onkin syytä tehdä pieni katsaus, ketkä kaikki ovat kantaneet tätä suurta
vastuuta ennen häntä. Mukaan mahtuu monta suurta nimeä
espoolaisessä jääkiekkohistoriassa.
Vaikka lehdessä on perinteisiä osioita, olen yrittänyt tehdä asioita myös
hiukan eri tavalla ja kehittää lehteä pikkuhiljaa mielenkiintoisempaan
suuntaan. Nyt mukaan tulee keskiaukeaman juliste, sekä Bluesin
pelaajalista viime kauden tilastoilla höystettynä. Olen aina avoin
palautteelle, eli jos mielestäsi lehdestä puuttuu jotain, tai haluaisit erilaisia
juttuja luettavaksi, tule ihmeessä kertomaan se minulle.
Nyt lopetan tämän esittelylätinän ja toivon, että lehdestä löytyy
mielenkiintoista luettavaa juuri Sinulle!
Marko Leppinen

Päätoimittaja

Tä s s ä n u m e ros s a :
PÄÄKIRJOITUS ..................................... 2
PUHEENJOHTAJAN PALSTA.......................3
BFC: N HALLITUS KAUDELLA 15-16.........4
M UUT LIIGAJOUKKUEET......................... 5
E SPOO B LUES 15-16......................... 6
H ARJOITUSKAUSI JA CHL.................... 10
BFC 15-16 - N ÄKYVYYTTÄ JA
JÄSENIÄ.......................................... 12
CHL AWAY - M ATKA G RENOBLEEN JA
LITVINOVIIN .....................................13
KAPTEENI OHJAA LAIVAA JA KANTAA
VASTUUN ........................................ 14

Päätoimittaja: Marko Leppinen
Toimittaja: Sami Viitanen
Taitto: Petteri Laine
Kannen kuva: Petteri Laine
Keskiaukeaman julistekuva: Petteri Äikäs
Kuvat: Toni Tukiainen, Petteri Laine, Marko
Leppinen, Sami Viitanen, Petteri Äikäs
Painopaikka: Grano, Espoo

www.bluesfanclub.net

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

ENSIN BFC, SITTEN MAAILMA
Tervehdys näin Fan Clubin uuden
puheenjohtajan ominaisuudessa! Uusi kausi
on aluillaan ja odotukset ovat ainakin
itselläni ihan positiivisella tasolla. Vaikka
muutamia poistuneitapelaajia voikin olla
ikävä, niin hyvin pysyi runko kasassa ja
tisaalta uusiakin nimiä on liittynyt
joukkueeseen. Lisäksi tuntuu, että joukkue
on hitsautunut yhteen entistä enemmän,
mitä nyt on tullut pelaajienkin kanssa
juteltua. Toivottavasti joukkue menestyy jo
syksyllä, että espoolaiset eksyisivät hallille...
Onhan nykyisessä tilanteessa toivottava että
seuran talous saadaan vihdoin plussalle itse asiassa uskoa siihen minulla on, kunhan
vain selvitään vielä hetki. Mitä sitten itse
kukin voi tehdä? No ainakin käydä hallilla,
ostaa fanituotteita, pyytää vaikka kaverin tai
tuttavan tai sukulaisen katsomaan peliä. Nyt
tarvitaan meitä kaikkia.
Niin, siis uusi puheenjohtaja. Toisaalla tässä
lehdessä on lyhyt esittely, jos jotakuta
kiinnostaa. Edellinen puheenjohtaja Maaria,
joka ansaitsee kiitokset pitkästä työstään
yhdistyksen hyväksi, joutui jäämään sivuun,

koska uusien Bluesin kannattajien
tuottaminen joskus vaatii myös pieniä
uhrauksia. Niinpä tarjouduin sitten viime
kauden varapuheenjohtajuuden jälkeen
astumaan vielä yhden pykälän kohti vallan
huippua. Ensin BFC, sitten maailma. No ei
vain, ihan pyyteetöntä työtä tässä tehdään
sen seuran ja joukkueen hyväksi, joita
rakastetaan, niin minä kuin koko muukin
hallitus - johon muuten saatiin taas uutta
verta. Mutta muuttuuko mikään? Tarkoitus
olisi ehkä hiukan yrittää uudesta
näkökulmasta miettiä juttuja ja yrittää olla
hieman aktiivisempi (ja tämä ei suinkaan ole
moite ketään aiemmin vastuutehtävässä
ollutta kohtaan!) sekä lisätä yhdistyksen
jäsenmäärää - kuitenkin jäsenmaksut ovat
ensisijainen tulonlähde, ja mitä enemmän
jäseniä, sitä enemmän pystymme
käyttämään rahaa. Ja rahahan käytetään
yksinomaan yhdistyksen ydintehtävään, eli
espoolaisen edustusjääkiekon tukemiseen.
Tietysti myös olemme yhdistyksenä iloisia,
jos jäsenmäärä kasvaa, sillä kertoohan se
että meitä espoolaisen jääkiekon ystäviä on.

Mutta tässä kohtaa haastaisinkin ihan
jokaisen miettimään, että mitä voisimme
tehdä toisin, mitä sinä haluaisit
yhdistykseltä? Minuun saa vapaasti ottaa
yhteyttä
sähköpostilla,
soittamalla
yhdistyksen puhelimeen (en tosin ihan aina
pysty sitä kantamaan mukanani, mutta
yritän parhaani mukaan) tai nykäisemällä
hallilla hihasta. Pelin aikana minut löytää
yleensä seisomakatsomosta, erätauoilla
sitten fanipisteeltä tai jostain päin hallia.
Mutta en viitsi koko lehteä nyt monologillani
täyttää, toivottavasti nautitte lehdestä, ja
nähdään hallilla!
Sami Viitanen

BFC:N HALLITUS KAUDELLE 15-16 ESITTÄYTYY

1) Rooli hallituksessa
2) Kauanko olet kannattanut Bluesia
3) Miksi juuri Blues
4) Mitä tapahtuisi, jos joutuisit autiolle
saarelle Siim Liivikin ja Peter Aholan kanssa

Sami Viitanen
1) Puheenjohtaja
2) Aktiivisesti kuudes kausi menossa. Siis
näin tähän hurahtaneena. Toki K-Espoon
ajoilta jo sympannut
3) Koska Espoo. Espoolaiselle ei voi olla
muuta vaihtoehtoa
4) Lähtisin voitolla yöhön

Heidi Liukkonen
1) Varapuheenjohtaja ja jäsenasiat
2) Kausikortti ollut kaudesta 00-01 ja sitä
ennen satunnaisesti käynyt peleissä
liiganoususta lähtien
3) Pikkutytöstä asti tykännyt jääkiekosta ja
espoolaisena ei tietty muita vaihtoehtoja ole
kuin Blues
4) Ensin levättäisiin vähän ja sitten bileet
pystyyn

Maaria Hytönen
1) Tapahtumavastaava
2) SM-liigaan noususta lähtien
3) Blues koska helsinkiläisiä emme ole,
vantaalaisia meistä ei tule - olkaamme siis
espoolaisia. Ja vaikka asuisi Kuusamossa,
niin aina meissä kaikissa voi asua pieni
espoolainen
4) Autiolla saarella muistelisin Aholan
kanssa tasoitusmaalia Raumalla 3 sekunttia
ennen varsinaisen peliajan päättymistä
vuonna -97. Siimin kanssa laulettaisiin
iltanuotiolla iskelmiä

Teemu Ottela

Minna Laitinen

1) Katsomotoimintavastaava
2) Aktiivisesti käynyt peleissä vuodesta
2002 lähtien.
3) Espoolaisena ei ollut muita vaihtoehtoja.
Blues tempaisi heti mukaansa, eikä siitä irti
enää pääse.
4) Laitettaisiin Sailiolle pullopostia, että
toimittaisi saarelle tarpeeksi juotavaa

1) Fanipistevastaava
2) Mut ylipuhuttiin perinteisesti baarissa
faniklubiin. Maksoin jäsenmaksun siltä
seisomalta ja sillä tiellä olen
3) No eihän vasta 27v Espoossa asuneella
ole vaihtoehtoa <3
4) Autiolla saarella voisi chillailla ja grillailla
Peterin ja Simon kaa :D

Ville Viitala

Marko Leppinen

1) Kannattajamatkakoordinaattori
2) Kannattanut Bluesia niin kauan, kun on
jostain ymmärtänyt
3) Vaari vei ensimmäisiä kertoja hallille
joskus 2000-luvun alussa
4) Autiolla saarella luultavasti ylipuhuisin
Aholan lobbaamaan meille kunnon,
penkittömän seisomakatsomon

1) Fan Newsin päätoimittaja
2) Kannatus alkoi muutama vuosi
Liiganousun
jälkeen
oman
jääkiekkoharrastuksen myötä. Junnut saivat
silloin halvan kausikortin Matinkylän jäähallin
seisomakatsomoon :)
3) Oman kylän joukkue vei mennessään
4) Varmaan käytäisiin jätkien peliuria läpi ja
odoteltaisiin pelastusta nuotion äärellä

Jonne Saarinen
1) Rahastonhoitaja
2) SM-liigaan noususta lähtien
3) Miksi Blues? Koska olen espoolainen,
helppoa eikö totta?
4) Varmaan saarella olisi bileet

Siiri Mulari
1) Fanipistevastaava
2) Tänä vuonna tulee 10 kautta täyteen
3) Isoveikka toi mut ekan kerran ja sillon 13
vee Siiri aatteli, et ei vitsi tää on coool juttu,
mä alan seuraa lätkää ja tais siinä olla
Brücklerilläki osansa ko halusin tulla yhtä
hyväks maalivahdiks kuin hän on (se onki sit
toinen tarina se, nykyään pelaan vasenta
laitaa)
4) Autiolla saarella me grillattais porukalla
ja läheteltäis Siimin kanssa kilpaa
Snapchatissä videoita miten fileet kypsyy

Aino Vuorinen
1) Varajäsen
2) Huhtikuussa 2011 innostuin jääkiekosta,
kun olin mukana veljen turnausreissulla
Riiassa. Kausi 11-12 oli ensimmäiseni eli
tuleva kausi on viidenteni
3) Olen espoolainen ja Blues on paikallinen
seurani, muita vaihtoehtoja ei ole
4) Autiolla saarella herrat saisivat hoitaa
ruuanlaiton ja muun, kun minä nauttisin
rannalla auringosta ;)

MUUT LIIGAJOUKKUEET
HIFK:

KALPA:

LUKKO:

TAPPARA:

Merkittävimmät hankinnat:

Merkittävimmät hankinnat:

Merkittävimmät hankinnat:

Merkittävimmät hankinnat:

Tommi Taimi (Amur Habarovsk,
KHL)
Joonas Järvinen (HKSotsi, KHL)
Roope Hintz(Ilves)

Blues-taustaiset pelaajat:
Sebastian Moberg
Arttu Luttinen
Teemu Ramstedt
Juuso Puustinen

HPK:
Merkittävimmät hankinnat:
Jere Myllyniemi(Pelicans)
Joonas Lehtivuori(MODO, SHL)
Antti Miettinen (Eisbären Berlin,
DEL)
Riku Hahl(Jokerit, KHL)
PeterLeblanc (Rögle, Alls.)
Vojtech Polak(Ilves)

Blues-taustaiset pelaajat:
Jere Myllyniemi

I LVES :
Merkittävimmät hankinnat:
Hannu Toivonen (Sport)
Marcus Fagerudd(Luleå, SHL)
Markku Flinck(SaiPa
Joonas Vihko (HPK)

Blues-taustaiset pelaajat:
Markku Flinck
SamiSandell

JYP:
Merkittävimmät hankinnat:
Nolan Yonkman (Adirondack
Flames, AHL)
Joonas Nättinen (MODO, SHL)
Janne Tavi(SaiPa)
Janne Kolehmainen (KalPa)

Blues-taustaiset pelaajat:
Joonas Nättinen

JoniNikko (Lukko)
PatrickDavis (Kärpät)
Jesse Mankinen (SaiPa)
ChristopherBengtsson (AIK, Alls.)

Blues-taustaiset pelaajat:
SamiMutanen

Rasmus Rinne (Ässät)
Miika Koivisto (KalPa)
Turo Asplund(Ilves)
SamiLähteenmäki(Ässät)

Blues-taustaiset pelaajat:
Teemu Nurmi

KOOKOO:

PELICANS :

Merkittävimmät hankinnat:

Merkittävimmät hankinnat:

Juha Järvenpää (Ilves)
AriVallin (Kärpät)
Ryan O'Connor(Blues)
MikaelKurki(Karlskrona, Alls.)
Josh Green (Tappara)
Jarkko Malinen (Tappara)
Matt Watkins (Vienna Capitals,
Itävalta)

Blues-taustaiset pelaajat:
AriVallin
Ryan O'Connor
MikaelKurki
Juuso Rajala
Mikko Alikoski
Teemu Rinkinen
PetriLammassaari

KÄRPÄT:
Merkittävimmät hankinnat:
Sami Aittokallio (Lake Erie
Monsters, AHL)
Jani Hakanpää (Chicago Wolves,
AHL)
Miro Aaltonen (Blues)
Mika Niemi(Ässät)
Juuso Ikonen (JYP)

Blues-taustaiset pelaajat:
Iiro Tarkki
JaniHakanpää
Arto Laatikainen
Esa Pirnes
Miro Aaltonen
Juuso Ikonen

SamiRajaniemi(JYP)
Ben Blood(Fredrikstad, Norja)
Stefan Lassen (Graz 99ers,
Itävalta)
Ryan Potulny (Hartford Wolf Pack,
AHL)
HenriHeino (Ässät

Blues-taustaiset pelaajat:
Miro Hovinen

S AI PA:
Merkittävimmät hankinnat:
JaniNieminen (Blues)
Brett Carson (Vienna Capitals,
Itävalta)
Kim Strömberg (Klagenfurter AC,
Itävalta)
Petteri Nokelainen (Torpedo Nizhni
Novgorod, KHL)

Blues-taustaiset pelaajat:
JaniNieminen
ValtteriVirkkunen
PetteriNokelainen
MattiJärvinen

S PORT:
Merkittävimmät hankinnat:
Mika Järvinen (Kassel Huskies,
DEL2)
AleksiLaakso (HPK)
Otto Karvinen (TPS)
Joonas Komulainen (Lukko)
GabrielSpilar(HCKosice, Slovakia)
Tuomas Vänttinen (HPK)

Blues-taustaiset pelaajat:
AleksiLaakso
AriGröndahl
Jarkko Immonen
GabrielSpilar

TomiKarhunen (Kärpät)
Nick Plastino (Stavanger Oilers,
Norja)
Veli-Matti Savinainen (Torpedo
NizhnyNovgorod, KHL)
JaniLajunen (Växjö Lakers, SHL)

Blues-taustaiset pelaajat:
JaniLajunen
Kristian Kuusela

TPS:
Merkittävimmät hankinnat:
HenrikTallinder(ZSCLions, Sveitsi)
HarriTikkanen (Lukko)
Eric Perrin (JYP)
Dave Spina (SaiPa)
Jonne Virtanen (Lukko)
TomiKallio (Växjö Lakers, SHL)

Blues-taustaiset pelaajat:
LauriTukonen
Tero Koskiranta

ÄSSÄT:
Merkittävimmät hankinnat:
Ari Ahonen (Admiral Vladivostok,
KHL)
Mikko Viitanen (JYP)
Troy Vance (Idaho Steelheads,
ECHL)
SemirBen-Amor(Jokerit, KHL)
MattiKuparinen (HIFK)
Josh
Gratton
(Manchester
Monarchs, AHL)

Blues-taustaiset pelaajat:
AriAhonen
Mikko Viitanen
Ville Uusitalo
Ville Ahlgren
SemirBen-Amor

Tilanne 7.9.2015
Marko Leppinen

ESPOO BLUES 15-16
M AALIVAHDIT:
Christian Engstrand
Ruotsalaisveskari on perusvarma torjuja ja
lähtökohtaisesti ykkösmaalivahti. Mainettaan
parempi.
Kaapo Kähkönen
Lähtee taistelemaan ykkösmaalivahdin
paikasta.
Onnistumiset
ruokkivat
itseluottamusta ja voi olla loppukaudesta
yksi Liigan parhaita veskareita. Potentiaalia
löytyy.

PUOLUSTAJAT:
Jere Seppälä
Takana hyvin haastava kausi. Luottoa on
kuitenkin löytynyt ja nyt on jälleen uusi
mahdollisuus ottaa isoja kehitysaskelia.
Otso Rantakari
Viime kauden sensaatiomaiset esitykset
voivat nostaa odotukset jopa vähän liian
korkealle. Peliaikaa on luvassa paljon ja
pisteitä odotetaan.
Mikko Kuukka
Kehittynyt
Bluesin
puolustuksen
peruspilariksi. Ei pelkää kaukalossa mitään
eikä ketään. Mainettaan parempi myös
kiekollisena.

Kalle Kaijomaa
Loukkaantumiset tuntuvat vaivaavan
jatkuvasti. Kentälle päästessään isossa
roolissa kaukalon molemmissa päissä.
Olli Malmivaara
Sai vaarallisen vamman harjoituskaudella,
toivottavasti toipuu nopeasti ja jatkaa siitä,
mihin viime kauden lopulla jäi.

H YÖKKÄÄJÄT:
Eero Somervuori
Kokenut laituri tuli Espooseen ja sai
pääkaupunkiseudun
triplan
täyteen.
Vastuuta luvassa ja pisteitä odotetaan.
Luistin liikkuu edelleen vauhdikkaasti.
Iikka Kangasniemi
Pienikokoinen, mutta taitava. Tarvitsee
paikan kärkiketjuissa, joka voi olla tiukassa.
Mestis tullee tutuksi tälläkin kaudella.
Robert Rooba
Pelaa aina suurella tunteella, mutta on silti
hiukan liian kiltti kaukalossa. Isokokoisena
pelaajana voisi pelata röyhkeämmin, jolloin
maalintekotaitokin tulisi paremmin esiin.
Jari Sailio
Silli porailee kaukalossa ja jorailee kaukalon
ulkopuolella. Tapiolan Daltonien jäsen ja
todella pidetty pelaaja Espoossa.

osan tehoistaan ylivoimalla ja sama jatkunee
myös tällä kaudella.

Peter Tiivola
Yllätti
kaikki
harjoitusottelun
hattutempullaan
ja
some
täyttyi
#Tiivolafaktoista. Kehittynyt selvästi viime
kaudesta
ja
voi
nousta
jopa
kakkossentteriksi kauden aikana.
Kim Hirschovits
Kapteeni johtaa joukkojaan eturintamalla.
Aidosti ylpeä roolistaan ja nauttii
pelaamisesta Bluesissa. Pisteodotukset ovat
jälleen suuret.
Antti Suomela
Saaren tavoin kovat tehot A-junioreissa ja
nyt tavoitteena saada kokemuksia
liigapeleistä.
Alkukaudesta
suuntana
kuitenkin Mestis?
Markus Poukkula
Jäi Jyväskylässä pieneen rooliin. Aho näkee
miehessä potentiaalia paljon parempaan ja
pääseekin
aloittamaan
kauden
ykkösketjussa. Haussa yli 10 maalin kausi.
Siim Liivik
Wettis jatkaa tutulla tyylillään Daltonien
sentterinä. Kolmen edelliskauden pistesaldo
noussut koko ajan kymmenellä (8, 18, 28),
eli nyt haussa 38 pistettä :)

Ville Korhonen
Odotukset ovat loistavan kauden jälkeen
kovat ja vastuuta on luvassa paljon. Aika
eleetön, mutta tehokas pelaaja.

Ilmari Pitkänen
Ipe palasi kesken viime kauden takaisin
Bluesiin. Rooli on nyt jäämässä pieneksi,
mutta taistelee paikasta kokoonpanossa.
Paikka löytynee Daltonien ketjusta tai
katsomosta.

Victor Westermarck
Pääsi viime kaudella ihan mukavasti
liigaympyröihin mukaan. Nyt tavoitteena
kokonainen kausi pelaavassa pakistossa.

Kai Kantola
Raskasjalkaista
maalipyssyä
ollaan
sovittamassa uudeksi Daltoniksi. Pelityyli
sopii ketjuun mainiosti. Tavoitteena huikean
maalivireen uusi löytyminen.

Janne Puhakka
Mielenkiintoinen paluumuuttaja Kanadan
juniorisarjasta. Nuorten maajoukkueessa
tehoja on syntynyt mukavasti, mutta rooli
Bluesissa avoin.

Veeti Vainio
Superlupaus
ajetaan
ilmeisesti
kärsivällisesti sisään liigamiehistöön. Tullee
saamaan mahdollisuuden kärkipareissa, ja
jatko onkin vain omista peliesityksistä kiinni.

Roope Talaja
Tavoitteena ehjä kausi. Spartalainen
taistelija sytyttää otteillaan fanit ja koko
joukkueen.

Timi Lahtinen
Näyttäisi
vakiinnuttavan
paikan
nelosketjun
laidalla.
Pelannut
harjoituskaudella todella hyvin yhteen
Tiivolan ja Rooban kanssa ja rooli koko
ketjulla voi kasvaa kauden mittaan.

Juuso Vainio
Esittänyt CHL-otteluissa todella lupaavia
otteita ja noussut joukkueen kärkipakeiksi.
Kehityksen jatkuessa yhtä vahvana myös
Liigassa, tulee iskemään kovat tehot
tauluun.

Mikko Kukkonen
Hyvin samantapainen pelaaja kuin
etunimikaima
Kuukka.
Vahvaa
puolustuspelaamista ja helppoja syöttöjä
eteenpäin. Varmasti arvostettu pelaaja
joukkueen sisällä.

Micke Saari
Kovat tehot A-junioreissa ja nyt
haistelemaan liigaympyröitä. Tulevaisuuden
avainpelaajia.
Jussi Makkonen
Kakkossentteri saa nopeat laiturit
vierelleen ja tämä on varmasti toimiva
kombinaatio. Iski viime kaudella suurimman

Samson Mahbod
Pienikokoinen, mutta äärimmäisen taitava
mailankäsittelijä. Todella mielenkiintoinen
haku Venäjän kakkossarjasta VHL:stä. Voi
onnistuessaan iskeä todella kovat tehot.
Marko Leppinen

MAALIVAHDIT:
#31 Christian Engstrand

IKÄ CM KG
26 184 91

O
15
21
47

T%
89,9
91,9
92,5

2014‐15
Blues
K‐Vantaa
2016
Blues
2017
Blues
2017
HPK
2017 (o) Blues
K‐Vantaa
Blues (A)
2017 (o) Blues (A)
Blues
2017
Ilves
2017
Blues
2016
Blues

O
45
8
56
59
56
33
14

M
1
0
11
0
1
1
4

42
2
56
48
50

13
0
0
4
0

31
1
8
17
4

44
1
8
21
4

42
0
26
58
48

L/R SOPIMUS 2014‐15
R 2017
HPK
L 2017 (o) K‐Vantaa
TuTo
90 L 2017 (o) Blues
K‐Vantaa
85 L 2016
Blues
90 L 2017
Blues
85 R 2016
Blues
88 L 2016
Blues
71 L 2018 (o) Blues (A)
92 L 2016
Blues
91 L 2016
Blues
K‐Vantaa
89 L 2017
Blues
75 L 2018 (o) Blues (A)
84 L 2017
JYP
JYP‐Aka
89 L 2018
Blues
83 L 2016
SaiPa
Blues
79 L 2016
Chicout..
(QMJHL)
88 L 2017 (o) Blues
K‐Vantaa
Blues (A)
77 R 2016 (?) Toros N.
(VHL)

O
60
39
9
48
1
60
56
39
36
48
43
49
7
59
44
54
3
59
19
25
63

M
14
3
9
5
2
9
18
12
10
22
7
0
3
13
27
5
0
11
0
2
16

S
21
23
4
3
0
6
19
10
8
35
18
5
3
45
38
9
1
17
0
2
17

P
35
26
13
8
2
15
37
22
18
57
25
5
6
58
65
14
1
28
0
4
33

RM
55
46
2
6
2
81
28
26
30
28
20
4
2
46
12
32
6
82
39
18
24

PLAYOFFS

30
14

0
1

1
4

1
5

0
0

186 95

L/R SOPIMUS
L 2016

#36 Kaapo Kähkönen

18

PUOLUSTAJAT
#4 Jere Seppälä

IKÄ CM KG
21 175 74

L/R SOPIMUS
L 2016

#6 Otso Rantakari
#19 Mikko Kuukka
#23 Juuso Vainio
#28 Victor Westermarck

21
29
20
21

R
L
R
R

180
190
184
190

72
95
79
89

L

#45 Veeti Vainio

18

188 82

#48 Mikko Kukkonen
#56 Kalle Kaijomaa
#64 Olli Malmivaara

27
30
33

185 84 L
187 93 L
198 104 L

HYÖKKÄÄJÄT
#3 Eero Somervuori
#5 Iikka Kangasniemi

IKÄ CM KG
36 178 81
20 170 66

#8 Robert Rooba

21

191

#12 Jari Sailio
#13 Ville Korhonen
#16 Kai Kantola
#20 Roope Talaja
#21 Micke Saari
#25 Jussi Makkonen
#39 Peter Tiivola

29
27
27
26
21
29
21

178
184
189
182
183
193
192

#44 Kim Hirschovits
#60 Antti Suomela
#63 Markus Poukkula

32
21
26

185
183
180

#72 Siim Liivik
#73 Ilmari Pitkänen

27
24

187
181

#77 Janne Puhakka

20

183

#81 Timi Lahtinen

20

190

#9 Samson Mahbod

26 176

R

2016

2014‐15
AIK (SWE2)
Széke.. (AUT)
TuTo

37 8

PLAYOFFS (O, T%)
5
13
S
2
2
18
12
9
8
3

P
3
2
29
12
10
9
7

RM
22
2
34
34
14
12
10

92,5
93,4

PLAYOFFS (O, M+S=P RM)
3 0+0=0
0
4
4

1+0=1
0+0=0

4
0

4

1+0=1

2

1
5
1
2
4

0+1=1
2+5=7
0+0=0
0+0=0
0+0=0

2
4
0
14
0

7
4

1+0=1
0+0=0

0
0

4
4
4

0+0=0
1+3=4
0+0=0

4
2
4

9
4
4

2+5=7
0+0=0
0+0=0

4
12
0

4
9
12

0+2=2
6+4=10
3+3=6

4
2
6

4

1+0=1

24

1
5

0+0=0
2+2=4

0
4

1

0+0=0

0

5 0+2=2
17 25 95 20 7+6=13

0
10

#44 KIM HIRSCHOVITS

HARJOITUSKAUSI JA CHL
Viime kevään pettymys on jo kuopattu
asia, joten ei siitä sen enempää. Sijoitus
runkosarjassa oli hyvä ja siitä johtuen Blues
sai kutsun osallistua Champions Hockey
Leagueen. Viides sija oli korkein sijoitus niistä
liigajoukkueista, jotka eivät ole sarjan
perustajajäseniä. Playoffien menestyksellä
tai
meidän
tapauksessa
menestymättömyydellä ei siis ollut
merkitystä sarjaan pääsyn kannalta. Bluesin
kiinnostus kyseistä sarjaa kohtaan ei
kuitenkaan ollut etukäteen tiedossa, ja osa
ihmisistä miettikin, mahtaako seura lähteä
Euroopan valloitukseen, kun tiedossa oli, että
sarja on vasta kehittymässä niin
rakenteeltaan
kuin
suosioltaankin.
Taloudellisesti osallistuminen CHL:ään voi
pahimmassa tapauksessa tuottaa jopa
miinusta heikkojen yleisömäärien ja pitkien
pelireissujen takia. Blues oli kuitenkin valmis
ottamaan haasteen vastaan ja varmistus
sarjaan osallistumiseen saatiin 2.4.2015.
Bluesin toimitusjohtaja Jarmo Koskinen oli
innoissaan tulevasta haasteesta ja
kommentoi CHL:ään osallistumista näin
“Kevät on tuonut positiivisia uutisia monella
rintamalla ja pelaaminen Euroopan
parhaiden
joukossa
on
meidän
kannaltamme erinomainen asia useallakin
tasolla ajatellen.” (Lähde Blues.fi). Myös
päävalmentaja Jyrki Aho toivotti uuden
haasteen tervetulleeksi lausumalla näin:
“Äärimmäisen hieno asia. Turnaus tuo
pelaajistolle sekä koko seuralle uutta Liigan
ympärille. Ennen kaikkea pelaajille se on
hieno mahdollisuus näyttää omaa
osaamistaan Euroopan tasolla.” (Lähde
Blues.fi).

ARKI ALKAA

Blues aloitti harjoitusottelut 10.8.
pelaamalla edelliskauden KHL-mestaria
Pietarin SKA:ta vastaan Barona Areenalla.
Ottelu oli kauden ensimmäiseksi otteluksi
todella hyvä esitys ja tuloksena olikin hieno
5-4
voitto,
vaikka
vastassa
oli
maailmantähtiä vilisevä nippu ja maalilla
meillekin hyvin tuttu Mikko Koskinen. Ottelun
sankariksi nousi hattutempun iskenyt Peter
Tiivola, jonka urotyöt herättivät ilmoille
#Tiivolafakta-someilmiön. Hallissa oli myös
mahtava tunnelma, ja katsojissa oli
havaittavissa
pientä
Suomi-Venäjä
maaottelufiilistä. Seuraavaksi joukkue
matkasi Kuopioon Savon Sanomatturnaukseen, josta tuloksena oli 4-1 voitto
avausottelussa Sportia vastaan ja 0-2 tappio
finaalissa SaiPaa vastaan.
Kolmen harjoitusottelun jälkeen edessä oli
ensimmäinen
tosipeli
CHL-avauksen
muodossa. Ennen ensimmäistä peliä Jyrki
Aho totesi haastattelussa, että joukkue on
ainakin lomaillut kesän aikana, johtuen
pelaajayhdistyksen
määrittelemästä
seitsemän viikon yhteisharjoituskiellosta.
Vitsi otettiin pelaajayhdistyksen toimistolla

ilmeisen
huonosti
vastaan
ja
toiminnanjohtaja Jarmo Saarela vastasi Ahon
kommentteihin
seuraavana
päivänä
selittäen, että ajanjaksolla on tarkoitus
laittaa
pelaajat
harjoittelemaan
omatoimisesti. Näin Blues oli varmasti
tehnytkin, Aho vain repi aiheesta huumoria
omaan totuttuun tyyliinsä.

CHL

Blues arvottiin 13.5. järjestetyssä
arvontatilaisuudessa lohkoon numero 6
yhdessä Tšekin mestari HC Litvinovin ja
Ranskan runkosarjan voittajan Grenoblen
kanssa. Etukäteen ajateltuna arpa-onni oli
suosiollinen, sillä vastustajaksi olisi voinut
tulla paljon kovempitasoisia joukkueita.
Toisaalta,
yleisömääriä
ajatellen
vastustajaksi arvotut joukkueet eivät olleet
ehkä niitä kaikkein mielenkiintoisempia
vastuksia,
joten
pelko
heikoista
yleisömääristä heräsi ainakin joillekin.
Ensimmäinen kotiottelu pelattiin HC
Litvinovia vastaan 23.8. Blues ei saanut
koneistoaan ihan käyntiin ja hyvästä
puolustus- ja maalivahtipelistä huolimatta
tuloksena oli niukka 0-1 tappio. Yleisöä oli
saapunut paikalle 2039, mikä oli
ajankohtaan ja keliin nähden kohtalainen
saldo.
CHL-kotiotteluiden välissä Blues pelasi
vielä yhden harjoitusottelun SaiPaa vastaan
Kirkkonummella,
mikä
päättyi
lappeenrantalaisten 3-2 voittoon.
Toisessa CHL-kotiottelussa 29.8. nähtiin jo
selvästi parempi Blues, vaikka alku oli jälleen
hankala Grenoblen siirtyessä avauserässä 01 johtoon ylivoimalla. Toisen erän alussa
Robert Rooba ohjasi kiekon maaliin
luistimellaan ja tilannetta tarkisteltiin

videolta pitkään. Lopulta tuomio oli tyly, ei
maalia, vaikka hidastuksista oli nähtävissä,
että Rooba ei missään vaiheessa potkaissut
kiekkoa. Tästä sisuuntuneena Blues sai
hyvän vaihteen silmään ja hyväksytty
tasoitus
nähtiinkin
pian
kapteeni
Hirschovitsin toimesta. 2-1 johtomaali
nähtiin myös toisessa erässä, kun Mikko
Kuukka antoi lähes maagisen avauksen
vastustajan siniviivalle ja Markus Poukkula
pääsi yksin läpi. Poke viimeisteli
takuuvarman maalin ja alkoi näin lunastaa
häneen kohdistuneita odotuksia. Kolmannen
erän alussa Timi Lahtinen siirsi Bluesin jo
kahden maalin johtoon ja hetken päästä
myös espoolaisten ylivoima tuotti tulosta
Roope Talajan laukoessa tilanteeksi 4-1.
Tässä vaiheessa peli näytti ratkenneen ja se
näkyi valitettavasti myös kotijoukkueen
otteissa. Grenoble pääsikin peliin takaisin
mukaan kaventaen tilanteeksi 4-2
kolmannen erän puolivälissä. Loppu oli
Bluesilta aika sekavaa peliä ja näin ollen
kolmeen pisteeseen voi olla tyytyväinen,

samoin neljään tehtyyn maaliin, mutta
kokonaisuutena peli jätti vielä paljon
parannettavaa. Yleisöä paikalla oli vain 1848,
mikä oli pieni pettymys, mutta keli ulkona oli
jälleen hieno ja vastustaja ei kuitenkaan ollut
siitä houkuttelevimmasta päästä.

Vieraskiertue
Otteluohjelma muodostui niin, että Blues
pelasi ensin kotiottelunsa viikon välein ja
vierasottelut kolmen päivän sisään. Tämä
sopi varmasti hyvin niin joukkueelle kuin
faneillekin.
Viikonlopun
tuplakannattajamatkalle
lähtikin
ihan
mukavasti porukkaa ajankohta ja matkan
hinta huomioon ottaen. Osa kannattajista
saapui
myös
vain
yksittäiseen
vierasotteluun.
Blues lähti vierasreissuun 3. syyskuuta eli
päivää ennen ensimmäistä ottelua
Grenoblea vastaan. Ottelussa oli paljon
pelissä, sillä ottamalla vähintään yhden
pisteen Blues varmistaisi jatkopaikan ja
puhtaalla voitolla kamppailisi vielä
lohkovoitostakin. Pelistä tuli kuitenkin vaikea
Otso Rantakarin avausmaalista huolimatta.
Ottelu siirtyi pikkuhiljaa kotijoukkueen
pelityyliin sopivaksi eli katkonaiseksi ja
rikkonaiseksi. Joku voisi sanoa, että myös
erotuomarit olivat Bluesia vastaan, mutta
sen taakse on kuitenkin turha mennä.
Lopputuloksena oli 2-1 tappio, joka kuitenkin
riitti jatkopaikan varmistamiseen. Grenoblen
ja Bluesin päätyessä tasapisteisiin,
ratkaiseva tekijä olisi ollut keskinäisten

otteluiden maaliero, joka oli Bluesilla lopulta
maalin verran parempi. Tämä johti hauskaan
tilanteeseen ottelun lopussa, kun johdossa
ollut Grenoble otti maalivahdin pois yrittäen
saada lisämaaleja. Bluesilla oli kuitenkin
vielä yksi ottelu jäljellä, eli vaikka Grenoble
olisi onnistunut lisämaaleissa, Bluesilla olisi
ollut jatkopaikan varmistaminen vielä
omissa käsissä. Yhden maalin tappio
kuitenkin riitti jatkopaikkaan ja näin tappion
kokenut Blues oli lopulta ottelun päätyttyä
onnellisempi osapuoli.
Seuraavaksi karavaani matkasi Prahan
kautta Litvinoviin,
jossa kohdattiin
lohkovoiton jo varmistanut kotijoukkue.
Kummallakaan joukkueella ei siis ollut
ottelussa sen kummempaa panosta, mikä
mahdollisti erilaisten ketjujen kokeilemisen.
Jari
Sailio
sai
Grenoble-ottelussa
tapahtuneesta taklauksesta yhden ottelun
pelikiellon jälkikäteen, joten tämäkin pakotti
tekemään pieniä viilauksia kokoonpanoon.
Maalille komennettiin ensimmäistä kertaa
CHL-otteluissa nuori Kaapo Kähkönen, ja hän
pelasikin todella hyvin. Ottelu oli koko
joukkueelta ihan hyvää pelaamista, ajoittain
jopa tämän kauden parasta CHL:ssä. Ilman
muutamaa nukahdusta omassa päässä,
voitto olisi ollut täysin napattavissa. Bluesilta
myös hylättiin yksi päivänselvä maali, joka
olisi tasoittanut ottelun 1-1 ensimmäisen
erän loppusekunneilla. Asialla oli jälleen
Robert Rooba, jolta on nyt siis hylätty jo kaksi
selvää maalia CHL:ssä. Lopulta Blues sai
iskettyä kaksi hyväksyttyä maalia Eero

Somervuoren ja Kim Hirschovitsin toimesta
ja johti peliä hetken aikaa. Lopulta
kotijoukkue pystyi tasoittamaan ja peli meni
2-2 tilanteessa jatkoajalle. Heti jatkoajan
alussa tapahtui yksi näistä nukahduksista,
kun Litvinovin Viktor Hübl karkasi keskeltä
läpi ja pujotti kiekon maaliin.

Playoffit
Livinov siis voitti lohkon 11 pisteellään ja
Blues oli toinen neljällä pisteellä. Grenoble jäi
ulos jatkopeleistä kolmella pisteellä.
Seuraavaksi edessä on playoff-vaihe, jonka
otteluparit arvottiin tiistaina 8.9. Blues oli ns.
kakkoskorissa eli vastustajaksi saatiin joku
lohkovoittajista. Arpa osui saksalaiseen Adler
Mannheimiin, joka voitti oman lohkonsa
kahdeksalla pisteellä. Muut tuon lohkon
joukkueet olivat Vitkovice Ostrava ja Neman
Grodno. Mannheim on hallitseva Saksan
mestari, joten vastus ei tule olemaan helppo.
Playoff-vaihe käynnistyy 22.9. Espoossa ja
toinen osa-ottelu pelataan Saksassa 6.10.
Marko Leppinen

BFC 2015-16 - NÄKYVYYTTÄ JA JÄSENIÄ
Blues Fan Club on ottanut tämän kauden
vahvaksi tavoitteeksi lisätä jäsenien ja sitä
kautta aktiivisten Blueskannattajien määrää.
Tämä on näkynyt jo kesän lopulla ja
alkusyksystä monin eri tavoin. Uusille
jäsenille jaetaan 5 euron alennuskuponki
fanimatkoille sekä pinssi ja kaikki Liigan
alkuun
mennessä
jäsenmaksunsa
maksaneet jäsenet osallistuivat Otso
Rantakarin kauden 2014-15 gamewornpaidan arvontaan. Jäsenrekrytoinnin lisäksi
tarkoituksena on tuoda yhdistyksen
toimintaa paremmin julki. Kauden aikana on
tarkoitus järjestää ainakin muutama
esittäytymisosio, jolloin BFC:n hallitus on
tavattavissa ja kertomassa yhdistyksen
toiminnasta
kasvotusten
kaikille
kiinnostuneille. Ensimmäinen tällainen
tapahtuma järjestettiin CHL-avauksessa HC
Litvinovia vastaan 23.8. Fanipisteen eteen oli
tehty pieni infopiste, jossa pystyi
osallistumaan leikkimieliseen Blues-visaan,
jonka palkintoina jaettiin fanituote- ja
fanimatkapalkinnot kahdelle onnelliselle
tietäjälle. Visa osoittautui kovin haastavaksi
ja tästä onkin hyvä ottaa opiksi, että
seuraavalla kerralla kysymykset voisivat olla
hieman helpompia. Täysin oikeita vastauksia
tuli tasan yksi, kun Waltteri Roihuvuo osasi
vastata kaikkiin viiteen kysymykseen oikein
ja voitti näin fanituotepalkinnon. Neljään
oikeaan vastaukseen pääsi jo hieman
useampi
ja
näiden
joukosta
fanimatkapalkinnon voittajaksi arvottiin
Markus Makkonen. Vielä kerran onnittelut
voittajille!
Kysymykset ja oikeat vastaukset olivat
seuraavat:
1. Kuka Bluesin pelaaja tunnetaan myös
lempinimellä Silli? Oikea vastaus: JariSailio
a. Blues ja numero #52 selässä, sen täytyy olla
Cami Miettinen! Mutta kuka muu on käyttänyt
kyseistä numeroa Bluesissa? Oikea vastaus:
RadekPhilipp kaudella 2003-04
2. Bluesin paidassa on nähty monia eri
kansalaisuuksia edustavia pelaajia. Kuka nykyisin
Unkarin maajoukkuetta edustava pelaaja piipahti
meillä yhden kauden ajan? Oikea vastaus: Frank
Banham
3. Seura pelasi kaudella 1997-98 viimeisen kerran
nimellä Kiekko-Espoo. Kuka voitti joukkueen
sisäisen pistepörssin tuolla kaudella? Oikea
vastaus: Sergei Prjakhin ja Juha Ikonen olivat
tasapisteissä, Prjakhinin tehdessä enemmän
maaleja. Molemmatvastauksetkuitenkin kävivät.
4. Kenen Blues-pelaajan Twitter-tunnus on
@DonPunkero? Oikea vastaus: IlmariPitkänen

Visailun lisäksi jaossa oli vanhoja Fan
Newseja ja pieni infolappunen yhdistyksen
toiminnasta.
Fanipisteellä
pystyi
tiedustelemaan tulevista fanimatkoista ja
myös maksamaan jäsenmaksunsa alkavalle
kaudelle. Fanipisteen vieressä oli myös pieni
gameworn-paitojen esittelypiste, mikä
kiinnosti kovasti myös vastustajajoukkueen
pelaajia ja muita edustajia ennen ovien

aukenemista. Tämä saattoi johtua
enimmäkseen mukana olleesta Litvinovin
pelipaidasta, joka kuului aikanaan muuan
Jan Calounille.
Kokonaisuutena tempaus onnistui hyvin,
ihmiset löysivät fanipisteelle ihan mukavasti
ja saimme keskustelua aikaiseksi. Tästä on

hyvä jatkaa kohti alkavaa liigakautta, jolloin
on tosiaan tarkoituksena järjestää ainakin
yksi vastaavanlainen tapahtuma.
Marko Leppinen

CHL AWAY - MATKA RANSKAN GRENOBLEEN JA
TSEKIN LITVINOVIIN SYYSKUUSSA 2015
Joukko Bluesin kannattajia halusi seurata
joukkuetta CHL-peleihin ulkomaille, sillä
kovin usein ei mahdollisuutta kansainvälisiin
peleihin reissaamiseen kuitenkaan tule.
Etenkin viime kauden päätösristeilyn aikaan
ilmeni suurta innostusta lähtemiseen, mutta
loppujen lopuksi lähtijöitä oli hiukan
vähemmän. No, ei määrällä väliä, Espoon
kannattajat panostavat laatuun. Kaikkiaan
matkalla oli reilut 40 ihmistä, joista vajaa 30
Grenoblessa ja 40 Litvinovissa. Näistä
bussimatkalla molemmissa 20 ja muutama
oli molemmissa mutta lensi välin.
Tällä kertaa kyseessä ei ollut samalla
tavalla järjestetty pakettimatka kuin mitä
kotimaassa teemme, vaan jokainen hoiti
itsensä Grenobleen (tai Litvinoviin) ja hankki
majoitukset.
Yhdessä oli kuitenkin
mahdollista siirtyä suoraan Grenoblesta
Litvinoviin ja palata Litvinovista Prahaan.
Myös otteluliput hoidettiin matkaajille
yhdistyksen puolesta.
Grenoble oli kaunis kaupunki, ja sääkin helli
meitä, jotka siellä olimme, sympaattinen
kuva jäi tästä paikasta jossa ei olisi muuten
varmaan tullut koskaan käytyä. Erityisesti
köysiradalla luoksepäästävissä oleva vuori oli
upea paikka. Niin Ranskassa kuin Tsekissä
vältyimme suuremmilta kommelluksilta,
tosin Grenoblen pelistä meinasimme
myöhästyä kun meidät neuvottiin väärään
suuntaan menevään raitiovaunuun, jossa
sitten vielä paikallinen henkilö aiheutti
elämää suuremman kalabaliikin... Ehdimme
kyllä peliin, mutta tässäkin yhteydessä vielä
nöyrä anteeksipyyntöni niille, jotka jäähallilla
joutuivat lippuja odottamaan. Jännä juttu
muuten, Ranskassa puhelimet toimivat
hyvin epäluotettavasti, välillä ei meinannut
saada ollenkaan yhteyttä!
Lauantaina 5.9. bussi haki meidät
Grenoblen jäähallista (voin muuten kertoa,
että olin viikon viettänyt unettomia öitä
peläten, ettei bussia koskaan tulisi!) ja lähti
viemään meitä melkein non-stop kohti
Litvinovia. Pidimme keskimäärin kolmen
tunnin välein 10-20 minuutin tauon, ja 1100
kilometriä taittui niin, että saavuimme
sunnuntaiaamuna
kahdeksan
maissa
Litvinovin hallille. Siellä katselimme
molempien joukkueiden aamujäät, minkä
jälkeen teimme tuttavuutta litvinovilaisten
kanssa. Kaupunki sinänsä ei tarjonnut
ihmeellistä, tosin jäähallilla syöty lounas oli
erittäin hyvä, mutta paikalliset ihmiset kyllä
tekivät vaikutuksen. Niin hallilla kuin hallin
viereisessä pubissa tutustuttiin ihmisiin ja
vaihdettiin kaulahuiveja jne.
Pelin jälkeen olikin sitten aika lähteä kohti
Prahaa (Litvinov kun on sen verran pieni
kaupunki että siellä ei välttämättä edes
majoitusta olisi kaikille löytynyt). Matka sujui

jälleen ihan hyvin, tosin täytyy sanoa, että
meidät Grenoblesta hakenutta Michalia tuli
ikävä, ja bussikuskitkin olivat pitkällä
matkalla mukavampia. Prahassa sitten
porukka hajaantui, tosin jonkin verran
pelaajia ja kannattajia kohtasi vielä Prahan
yössäkin.
Mitä tästä reissusta sitten jäi käteen? 4 700
kilometriä ja yksi piste? Paljon enemmän.
Järjettömän hauskaa oli, taas tuli paremmin
tutustuttua porukkaan ja muutama
uudempikin tuttavuus tuli.

REISSUKIELEN LYHYT SANASTO

Uusi kielikin tuli melkein luotua osallistujien
kesken, sen verran olimme tiivis porukka
että neljän vuorokauden aikana syntyi niin
paljon sisäpiirijuttua että luultavasti ihan heti
meitä
matkalaisia
ei
hallilla
ymmärretäkään... Kyllä tästä meidän
porukan yhtenäisyydestä saa tuntea
ylpeyttä, myös kannatus oli etenkin
Litvinovissa upeaa. Mahtava reissu, tosin sen
verran rankka että ihan heti ei kyllä
kuitenkaan uudelleen!
Sami Viitanen

Mulju - juoma, mahdollisesti alkoholipitoinen
Muljuvuori - Grenoblen vieressä kohoava vuori, jonka päällä on
linnoitus ja jonne mennään pelottavalla köysiradalla
Pojat, koirat - kannattajaporukka
Young dog, yngre hund - nuorempi kannattaja
Tuhma - jokin jota koirat tekevät
Isä, Farsan - jutun kirjoittaja
Intiaani - eräs intohimoinen Litvinovin kannattaja
Kerho - eräs prahalainen viisikerroksinen klubi
Manuel - yleisnimi tarjoilijalle tai vastaavalle

KAPTEENI OHJAA LAIVAA JA KANTAA VASTUUN
Bluesilla/Kiekko-Espoolla on liigahistoriansa
aikana ollut yhteensä 17 eri kapteenia, jos ei
lasketa pääasiallista kapteenia kauden
aikana tuuranneita väliaikaisia kapteeneja.
Pisimpään C-kirjainta Blues-paidassaan on
kantanut Rami Alanko, yhteensä neljän
kauden ajan. Nykyinen kapteeni Kim
Hirschovits on nyt aloittanut kolmannen
kautensa meidän kapteenina ja kaiken järjen
mukaan hän tulee pitämään tuon vastuun
myös ensi kaudella ja hänestä tulee siis
yhdessä Alangon kanssa pitkäaikaisin
kapteeni Bluesin historiassa.
Seuran noustua liigaan, nimenä oli siis vielä
Kiekko-Espoo ja kapteenina Jan Långbacka.
Pienikokoinen taituri teki hyviä pistemääriä,
mutta loukkaantumiset haittasivat uraa, joka
päättyikin jo 28-vuotiaana kaudella 1995-96.
Nykyisin hän työskentelee Scandinavian
MediCopterin operaatiojohtajana. KiekkoEspoon aikoina C-kirjainta kantoivat myös
Hannu Järvenpää, Jarmo Muukkonen ja
Teemu Sillanpää.
"Kapteenin on ansaittava sekä
joukkueen
että
valmennusorganisaation luottamus,
sillä tehtäviin kuuluu tiivis
yhteydenpito pelin eri tahojen välillä"
- Jan Långbacka, Pihalta päätyyn-kirja
Nimenvaihdos Kiekko-Espoosta Espoo
Bluesiksi tapahtui elokuussa 1998. Koko
liigataipaleen Espoossa pelannut Juha Ikonen
valittiin Bluesin ensimmäiseksi kapteeniksi.
EJK:n kasvatti kasvoi uransa aikana
espoolaiseksi jääkiekkoikoniksi ja hän jatkoi
seuran junioripuolen palveluksessa myös
peliuran päätyttyä. Hänen poikansa Juuso ja
Joni saivat kiekko-oppinsa Espoossa mutta
ovat sittemmin siirtyneet muualle. Juuso
aloittaa tämän kauden Oulun Kärpissä ja Joni
Västra
Frölundan
juniorijoukkueessa
Ruotsissa.
Seuraavaksi kapteenin vastuun ansaitsivat
Peter Ahola, Valeri Krykov ja Juha Ylönen.
Näistä kolmesta Ahola ja Ylönen saivat
kiekko-oppinsa Espoossa ja olivat aika
luonnollisia valintoja seuran kapteeniksi
pitkän uran ja kokemuksen myötä. Valeri
Krykov pelasi Bluesissa kahden kauden ajan
ja oli eräänlainen joukkueen isähahmo
yhdessä
Mike
Stapletonin
kanssa
kapteenikautensa ajan.
Kausi 2003-04 oli Rami Alangon
ensimmäinen kausi Bluesin kapteenina. Hän
sai vastuun hiukan yllättäen, kun kapteeniksi
nimetty
Juha
Ylönen
loukkaantui
harjoituskaudella ja oli koko alkukauden
sivussa. Vammasta toivuttuaan Ylönen
päätti olla ottamatta C-kirjainta takaisin.
Alanko oli saapunut Espooseen edellisellä
kaudellaan Jokereista, jossa hän oli pelannut
suurimman osan aiemmasta liigaurastaan.
Rambo nousi kuitenkin nopeasti myös
kannattajien suosioon uhrautuvalla ja
fyysisellä pelityylillään. On ehkä hieman

erikoista, että Jokereissa hän ei saanut edes
varakapteenin nauhaa, mutta Espoossa
kapteenin C tuli rintaan heti toisella kaudella.
Tämä kertoo ehkä eniten näiden kahden
joukkueen erilaisista pelityyleistä ja eri
arvoista joukkueen sisällä.
Alanko pysyi kapteenina kahden kauden
ajan, kunnes hän siirtyi Färjestadiin Ruotsiin
ja espoolainen kiekkolegenda Timo Hirvonen
palasi parin muualla vietetyn kauden jälkeen
takaisin kotiin. Hire sai suuren kapteenin
vastuun harteilleen, joka lopulta kasvoi liian
suureksi ja Hirvonen luopui kapteenin
natsoistaan.
Markku
Hurme
toimi
loppukauden kapteenina, Hiren siirtyessä
varakapteeniksi.
"Otin liikaa joukkueen huolia omille
harteilleni ja oma pelini alkoi kärsiä.
Ehdotin kapteenin vaihtoa jo
aikaisemmin, mutta joukkue halusi
minun jatkavan." - Timo Hirvonen,
YLEn verkkosivut 28.11.2005
Kaudella 2006-07 päävalmentaja Kari
Heikkilä
päätti
kokeilla
kiertävää
kapteeniutta. C-merkkiä kantoi kauden
aikana neljä eri pelaajaa: Markku Hurme,
Erkki Rajamäki, Ville Viitaluoma sekä
ensimmäinen ja tällä hetkellä myös ainoa
ulkomaalainen kapteeni Kent Manderville. Ckirjain on toki ollut ulkomaalaispelaajan
rinnassa oman muistini mukaan pari kertaa
muutoinkin, mutta kyseessä on ollut ns.
väliaikainen kapteeni.
Kiertävä kapteenius jäi lopulta yhden
kauden kokeiluksi ja kaudeksi 2007-08
takaisin Bluesiin parin Ruotsissa ja Saksassa

pelatun kauden jälkeen palannut Rami
Alanko sai tutun C-kirjaimen rintaansa. Hän
kantoi merkkiä jälleen kahden kauden ajan,
kunnes vastuu ojennettiin eteenpäin
kaudelle 2009-10. Rambon ura sai lopulta
ikävän päätöksen kun hän joutui Kärppien
Mikko Alikosken törkytaklauksen kohteeksi
tuon kauden toisessa ottelussa. Kolmas
aivotärähdys vuoden sisään oli liikaa jopa
Alangon tapaiselle soturille ja ura päättyi
tuohon otteluun.
Kapteeni on yleensä valittu joukkueen
kokeneemmasta päästä. Kaudella 2009-10
Espoossa tehtiin kuitenkin pieni poikkeus,
kun uransa neljännen liigakauden aloittanut
Toni Kähkönen valittiin joukkueen uudeksi
kapteeniksi. Kähy muodosti yhdessä
varakapteeniensa Ville Lajusen, Santeri
Heiskasen ja Tomi Sallisen kanssa
espoolaisimman kapteeniston pitkään
aikaan, mitä hyödynnettiin myös seuran
markkinoinnissa. Kähkösen kolmannella
kapteenikaudella varakapteeniksi nousi
myös Kempeleellä syntynyt Oskari Korpikari.
Kähy uskoi kolme kautta kestäneen
kapteeniuransa aikana eniten esimerkin
näyttämiseen, eikä niinkään puheiden
pitämiseen.
"Pyrin olemaan esimerkki jäällä ja
ulkopuolellakin. Pitää potkia itseä joka
peliin ja pakottaa jalat liikkeelle.
Kopissa en ole puhelias. Siellä on
muita kokeneita, puheliaita miehiä." Toni Kähkönen, Länsiväylä-lehti
27.1.2012
Nuoren kapteenin jälkeen palattiin taas
kokeneeseen sotaratsuun, kun Espoon oma

poika Arto Laatikainen päätyi neljän muualla
viettämänsä kauden jälkeen takaisin
kotikaupunkiin. Kaudesta tuli kuitenkin
todella vaikea niin joukkueelle, kuin Ladalle
itselleenkin.
Loukkaantuminen
pilasi
alkukauden, eikä luistin liikkunut koko
kauden aikana toivotulla tavalla. Tämä jätti
hieman ikävän mielikuvan muuten upean
uran Bluesin paidassa pelanneesta
seuraikonista. Kuten varsinkin viime kaudella
nähtiin, terveenä pelatessaan Ladalla on
edelleen paljon annettavaa ja onkin erittäin
harmittavaa, että nämä hienot otteet
nähdään muiden joukkueiden paidassa.
Nykyinen kapteeni Kim Hirschovits saapui
Bluesiin kaudelle 2013-14. Aiemmin urallaan
niin HIFK:ssa kuin Jokereissakin pelannut
Hirso ei ehkä ollut fanien mielestä se ilmeisin
valinta kapteeniksi. Jo kolme kautta
varakapteenin nauhaa kantanut Tomi
Sallinen oli monelle se selkeämpi vaihtoehto,
mutta
hänet
valittiin
jatkamaan
varakapteenina vielä tämänkin kauden ajan.
Päävalmentajaksi uutena miehenä saapunut
Jyrki Aho päätti valita Hirson kapteeniksi ja
jälkikäteen on helppo sanoa, että valinta osui
juuri oikeaan mieheen. Hirson muutama
edellinen kausi ei ollut sujunut kovin hyvin ja
arvostelijat olivat valmiita tuomitsemaan
hänet uransa ehtoopuolella hiihteleväksi
hutihankinnaksi. Hirschovitsin ensimmäinen
kausi Bluesissa ei ollutkaan helppo. Aho
istutti hänen vierelleen luvalla sanottuna
keskinkertaiset laiturit Daniel Widingin ja

Justin DiBenedetton ja näiden miesten
keskellä
Hirso
ei
päässyt
kuin
väläyttelemään omia taitojaan. Varsinkin
playoffien Lukko-sarjassa tämä nimellinen
ykkösketju oli suuri pettymys. Toisella
kaudella kaikki muuttui. Hirso oli isossa

roolissa heti alkukaudesta kun Kai Kantola
paukutti maaleja kuin liukuhihnalta. Kantolan
loukkaannuttua Hirso sai vierelleen Ville
Korhosen ja tämä parivaljakko pelasikin
hienosti yhteen koko kauden ajan. Kun vielä
Otso Rantakari otti huikeita kehitysaskeleita
urallaan, hän ja Hirso tekivät tuhojaan
varsinkin ylivoimalla. Hirschovitsin kausi
päättyi pistepörssin voittoon ja MVPpalkintoon, joten epäilijöiden suut laitettiin
suppuun vahvalla esityksellä. Ainoastaan
playoffien pettymys jätti ikävän sivumaun
muuten loistavaan kauteen.
Hirso on siis osoittanut olevansa iso johtaja
kaukalossa. Sitä hän on myös kaukalon
ulkopuolella. Hän hoitaa ilahduttavalla
tavalla suhteita niin fanien, kuin mediankin
suuntaan, vaikka seura on jatkuvasti
negatiivisen
huomion
kohteena
talousvaikeuksien takia. Hän vaikuttaa
aidosti innostuneelta osallistuessaan Bluesin
kasvamisprosessiin ja hän haluaa jättää
oman leimansa seuran historiaan. Hän on
ehkä kokonaisvaltaisin kapteeni koko seuran
historiassa.
"En ole aikaisemmin nauttinut
jääkiekon pelaamisesta niin paljon
kuin Bluesissa tällä hetkellä. Olen
aidosti onnellinen, ylpeä ja
etuoikeutettu siitä, että saan olla
johtavassa asemassa tässä
rakennusprojektissa. Ei ole ollut
sellaista aamua, että minua olisi
harmittanut tulla Espooseen hallille
töihin." - Kim Hirschovits,
Urheilusanomat SM-Liiga -liite 36/2015
Marko Leppinen

TULEVIA KANNATTAJAMATKOJA

KANNATTAJAMATKOILLE MEIDÄT KULJETTAA
LEHTIMÄKI
12.9.2015 Pelicans-Blues

Hinta seisomalipulla 20/30 € (jäsen/ei jäsen),
istumalipulla 25/35 € Lähtö klo 14.30

26.9.2015 Sport-Blues
17.10.2015 KooKoo-Blues
13.11.2015 JYP-Blues
14.11.2015 KalPa-Blues
Tuplareissu

12.12.2015 Lukko-Blues
Espoolaisten matka

30.1.2016 Ilves-Blues
20.2.2016 Ässät-Blues
Lisäksi HIFK-vierasotteluihin saa lippuja
normaaliin tapaan.
Bussien lähtöpaikka Tapiola Garden
hotellin edestä.

