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Uuden Kiekko-Espoon toinen kausi on jo kovaa vauhtia käynnissä. 
Seura ja sen taustalla olevat toimijat, eli omistajat sekä toimistoväki yh‐
dessä Espoon Kiekkokannattajien kanssa kokivat hyväksi ideaksi tuottaa 
kauden alussa julkaisu, missä käydään läpi seuran tilannetta, hiukan ai‐
emmin tapahtunutta ja erityisesti nyt käynnistynyttä uutta kautta. Tämä 
julkaisu päätettiin luoda lehden muotoon, samaan tapaan kuin Espoo 
Bluesin aikoina tehty Blues Fan News, mutta tällä kertaa lehti ilmestyy 
ainakin aluksi vain verkossa. Tähän mennessä on päätetty tuottaa aina‐
kin tämä yksi lehti, mutta riippuen vastaanotosta, kauden aikana voi il‐
mestyä myös toinen numero.

Lähdin kokoamaan lehteä muistellen omia kokemuksiani Kiekko-Es‐
poon viimeisistä otteluista keväällä 1998. Tuolloin joukkue pelasi Matin‐
kylän pienessä, mutta kotoisassa jäähallissa ja seura oli maineelta pieni 
sekä sympaattinen. Espoon ulkopuolella tuskin kukaan odotti, että jouk‐
kue voisi päästä taistelemaan jopa SM-liigan mitaleista, olihan runkosar‐
jassa loppusijoitus ollut viimeiseen playoff-paikkaan oikeuttava 
kahdeksas. Puolivälierissä vastaan tullut runkosarjan voittaja TPS sai ko‐
kea aitiopaikalta yhden SM-liigahistorian suurimmista yllätyksistä, kun 
Vladimir Jursinovin valmentama ja mm. Kimmo Rintasen, Mikko Elorannan, Karlis Skrastinsin ja Peter Aholan tähdittämä jouk‐
kue kesyyntyi mm. Sergei Prjakhinin, Juha Ikosen, Joonas Jääskeläisen ja Nils Ekmanin käsittelyssä.

Tuon huikean kevään jälkeen paljon muuttui. Seuran nimi, logo, peliasu, kotihalli ja maine menivät kertaheitolla uusiksi. Moni 
asia parani, mutta samalla menetettiin paljon. Tietyllä tapaa yhtymäkohtia vuoden 1998 tapahtumista tämän hetken tilantee‐
seen löytyy paljon. Uusi Kiekko-Espoo pelasi viime kaudella Espoonlahden Forumissa, mikä muistuttaa monella tapaa vanhaa 
Matinkylä Square Gardenia, mutta siirtyi uudelle kaudelle isoon halliin. Vaikka seura on yksi Suomi-sarjan ennakkosuosikeista, on 
se muihin lähialueen seuroihin verrattuna todella pieni toimija ja nojaa paljon vapaaehtoistyöhön sekä yhteisöllisyyteen. Maine 
on varmasti sympaattinen monen mielestä.

Nyt seuralla on siis ikään kuin uusi mahdollisuus toimia eri tavalla kuin kevään 1998 jälkeen. Tällä kertaa seuran nimi pysyy 
samana, logo ei vaihdu, yhteisöllisyys pysyy erittäin tärkeänä osana seuran toimintaa ja jalat pysyvät tukevasti maassa talouden 
suhteen. Hallimuutoksen myötä monet taustalla olevat asiat ovat ottaneet harppauksia eteenpäin. Pelaajien sekä yleisön olo‐
suhteet ovat aivan eri tasolla ja koko seuran toimintaa on lähdetty kehittämään kaikin tavoin. Juniorikenttää on saatu yhdistettyä 
ja naisten joukkue on saatu samaan laivaan mukaan. Pelaajapuolella Ari-Pekka Siekkinen on vaihtunut Jani Niemiseksi, Veli-
Pekka Kautonen Jami Jokelaksi, Juha Ikonen Niki Kailaksi ja niin edelleen. Vaikka nimet pelipaitojen selässä eivät välttämättä 
kerro suurelle yleisölle yhtä paljon kuin kevällä 1998, ovat pelaajat edelleen todella tärkeitä meille kannattajille. Heidän onnistu‐
miset innostavat ja epäonnistumiset harmittavat meitä ihan samalla tavalla kuin aiemminkin. 

Kausi 2019-2020 tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen otettujen kehitysaskelien myötä. Kun yhteistyön ja harkittujen rat‐
kaisujen tekeminen jatkuu, Kiekko-Espoo kehittyy edelleen ja pystyy tavoittelemaan Mestis-nousua säilyttäen erittäin tärkeät 
osiot, eli positiivisen maineensa ja yhteisöllisyytensä.

Loppuun vielä iso kiitos kaikille tahoille, keiden kanssa tätä lehteä on puuhattu. Kaikki ovat suhtautuneet projektiin positiivi‐
sesti ja yhtään “tämä ei kyllä onnistu”-lausetta ei ole tullut vastaan. Kiitos ja hyvää alkanutta kautta kaikille!

Marko Leppinen
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MITEN KESÄ ON SUJUNUT MIKKO 
KOSKINEN?

- Kesä on sujunut erittäin hyvin, 
saimme perheenlisäystä kesäkuun alus‐
sa ja nyt kotona riittää kiirettä kahden 
pienen pojan kanssa. Harjoittelu aloitet‐
tiin heti toukokuussa kohti tulevaa kaut‐
ta.

MITEN PÄÄDYIT KIEKKO-ESPOON 
OSAKKAAKSI?

- Kiekko-Espoon osakkaaksi päädyin 
intohimosta jääkiekkoa kohtaan. Itse 
sain aikanaan mahdollisuuden olla osa 
espoolaista kiekkoilua ja elää sitä unel‐
maa. Haluaisin tarjota kaikille espoolai‐
sille pikkupojille ja -tytöille idoleita oman 
kylän joukkueessa. Lapset ja nuoret tar‐
vitsevat esikuvia ja toivottavasti Kiekko-
Espoon edustusjoukkueesta näitä tulee 
jollain aikajänteellä.

MILLAISIA ODOTUKSIA SINULLA ON 
KIEKKO-ESPOON TULEVAA KAUTTA 

KOSKIEN?

- Kiekko-Espoon avauskausi oli hie‐
no. Nälkä kasvaa kuitenkin syödessä. 
Varmasti koko organisaatio, pelaajat ja 

fanit toivovat seuraavan askeleen otta‐
mista ja mestaruutta. Suomisarjan mes‐
taruus vaatii täydellisen onnistumisen, 
mutta meillä on siihen kaikki eväät. Pe‐
laajia kohtaan on iso kunnioitus, tärkeää 
onkin seurana auttaa heitä kehittymään 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Jollain aikajänteellä olisi myös hieno 
nähdä espoolainen kiekko aidosti yh‐
dessä. Heitetään egot sekä roolit roskiin 
ja tehdään tätä koko Espoon kiekkoyh‐
teisölle isolla sydämellä.

MILLAISIN AJATUKSIN LÄHDET TULE‐

VAAN KAUTEEN OMALTA 
OSALTASI?

- Tulevalle kaudelle on valmistaudut‐
tu paremmin kuin koskaan aikaisem‐
min. Kaikki kivet on käännetty ja yritetty 
virittää kroppa äärimmilleen. Ainut aja‐
tus on yrittää auttaa joukkue playoffei‐
hin ja siellä kaikki on nykyään 
mahdollista NHL:ssä. Fiilis on hyvä, kun 
kaikki voitava on tehty.

MITÄ TERVEISIÄ HALUAT LÄHET‐

TÄÄ KIEKKO-ESPOON 
KANNATTAJILLE, JUNIOREILLE JA 

YHTEISTYÖKUMPPANEILLE?

- Kiekko-Espoon kannattajille kiitok‐
set avauskaudesta. Tunnelma Forumissa 
oli loistava ja toivottavasti sama jatkuu 
Metrolla. Matka kohti huippua on pitkä, 
mahtavaa on ollut huomata kuinka mo‐
ni on lähtenyt mukaan jo alkutaipaleelle.

Kiekko-Espoon juniorit! Nauttikaa 
jääkiekosta ja pelikavereista. Lätkän on 
oltava hauskaa ja hallille aina mukava 
mennä. Unelmoikaa ja olkaa valmiit te‐
kemään tarvittava työ unelmien eteen, 
oli se sitten jääkiekon tai minkä tahansa 
muun aiheen parissa.

Ilo nähdä yhteistyökumppaneiden 
iso määrä. Ilman teidän tukea toiminta 
olisi ollut mahdotonta lyödä käyntiin. 
Ajan myötä toivon, että pystymme anta‐
maan seurana enemmän vastinetta vie‐
lä teille. Toivon tietenkin pitkää 
yhteistyötä kohti Suomen huippua. Se ei 
tule olemaan helppoa, mutta sen te var‐
maan yrittäjinä jo tiedättekin.

Kuulumisia Kiekko-Espoon taustajoukoista

Kuva: Petteri Laine
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Uuden Kiekko-Espoon ensimmäinen 
kausi oli suuri menestys. Urheilullisella 
puolella tuloksena oli välieräpaikka ja ta‐
lous pysyi ennen kautta asetettujen raa‐
mien sisäpuolella, vaikka toiminta 
laitettiin pystyyn hyvin nopealla tahdilla. 
Ottelutapahtumissa hyödynnettiin va‐
paaehtoisia ja Espoonlahden hallissa oli 
oikein lämminhenkinen tunnelma koko 
kauden ajan. Toinen kausi on jo tähän 
mennessä tuonut mukanaan jonkin ver‐
ran muutoksia. Millaisia muutoksia, mitä 
ne tarkoittavat ja missä nyt mennään? 
Niistä pohdintaa alla.

SIIRTO ESPOO METRO AREENALLE

1. heinäkuuta 2019 jysähti todellinen 
uutispommi, kun Kiekko-Espoo tiedotti 
siirtyvänsä pelaamaan Espoo Metro 
Areenalle. Ottelutapahtumien järjestä‐
misen lisäksi seura saa käyttöönsä toi‐
misto- varasto- ja huoltotilat Metro 
Areenalta. Yleisön viihtyvyyden kannalta 
tämä oli todella hyvä uutinen. Espoon‐
lahden halli on erittäin kylmä ja yleisöti‐
lat kävivät viime talvena aika ahtaiksi, 
kun hallissa oli ottelusta toiseen paljon 
yleisöä. Myös pelaajat ovat varmasti tyy‐
tyväisiä muutokseen, sillä Metro Aree‐
nalla on varsinkin sarjatasoon nähden 
poikkeuksellisen hyvät olosuhteet pela‐
ta, treenata ja tehdä oheisharjoituksia. 
Halli sijaitsee myös todella hyvien kulku‐
yhteyksien varrella, kun metro saatiin 
vihdoin kulkemaan Espoossakin.

Moni voi pohtia, että miten ihmeessä 
Suomi-sarjassa pelaava joukkue voi pe‐
lata isossa, lähes 7000 katsojaa vetäväs‐
sä areenassa niin, että se on 

taloudellisesti kannattavaa. Kiekko-Es‐
poo ja etunenässä uusi operatiivinen 
johtaja Antti Manninen ovat vakuutta‐
neet, että sopimus on seuralle taloudel‐
lisesti kannattava. Tämä avaa myös ihan 
uudenlaisia mahdollisuuksia markki‐
noinnin ja toiminnan kehittämisen suh‐
teen. Kiekko-Espoo on viestinyt, että 
kaiken toiminnan tavoitteena on valmis‐
taa seuraa kohti Mestis-nousua ja Es‐
poonlahden rajallisilla resursseilla tämä 
tavoite olisi ollut äärimmäisen haastavaa 
toteuttaa.

Tunnelman luomisessa iso halli aset‐
taa uusia haasteita. Bluesin pelatessa sa‐
massa hallissa tunnelma oli todella 

hyvällä tasolla viimeisinä kausina hyvin 
pitkälti kulman seisomakatsomossa ol‐
leiden Blueskannattajien ansiosta. Pää‐
dyssä olleet vanhemman polven 
kannattajat antoivat toki hyvää tukea. 
Nyt alkavalla kaudella fanikatsomo si‐
joittuu vastakkaiseen kulmaan, mutta se 
on pääasiassa istumakatsomo ja Blues‐
kannattajien paluu halliin on äärimmäi‐
sen epävarmaa. Espoonlahdessa 
pienempikin kannattajaporukka sai hy‐
vän metelin aikaiseksi ja ajoittain koko 
halli yhtyi kannustukseen. Alkavalla kau‐
della käytössä on lähtökohtaisesti vain 
yksi sivusta isossa hallissa, joten alkuun 
kannustus voi tuntua hieman vaisulta. 

Missä mennään Kiekko-Espoo?

Kuva: Marko Hannula

Kuva: Niklas Günsberg
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Jostain on kuitenkin aloitettava ja nyt 
myös kannustustoiminnalla on reilusti 
tilaa kasvaa. Uudet Kivikovat sukupolvet 
alkavat kasvamaan seuran parissa ja kun 
asiat tehdään oikein, myös kannattajien 
määrä kasvaa. Mitään oikotietä kannat‐
tajamäärän ja kannustuksen kasvatta‐
misen ei ole. Se vaatii aikaa ja 
pitkäjänteistä työntekoa yhteisöllisyyden 
kehittämiseksi. 

Avainsemassa ovat mielestäni erityi‐
sesti lapset, jotka ovat kiinnostuneita 
jääkiekosta. Juniorikiekkoilijoille olisi hy‐
vä tarjota halpoja lippuja ja kausareita 
sekä pyrkiä mahdollistamaan heidän 
pääsy otteluihin harjoitusajankohtia 
suunnittelemalla. Mikään ei ole parempi 
keino saada nuori ( ja miksei aikuinen‐
kin) innostumaan Kiekko-Espoosta, kuin 
mukava muisto lätkämatsissa käymises‐
tä.

KIMISTÄ PÄÄVALMENTAJA

Uuteen kauteen valmistautuminen 
käynnistyi toden teolla kesäkuun puoli‐
välissä, kun Kiekko-Espoo julkaisi ensim‐
mäiset pelaajasopimukset ja myös 
uuden päävalmentajan. Viime kaudella 
yhteensä 16 ottelua Kiekko-Espoon pai‐
dassa pelannut Kim Hirschovits päätti 
laittaa hokkarit naulaan ja siirtyä penkin 
taakse valmennushommiin. Urheilutoi‐
menjohtajana ja päävalmentajana Ki‐
min vastuualueena on vahvasti seuran 
urheilullinen puoli ja viime kaudella iso‐
na taakkana ollut talouspuoli siirtyi Antti 
Mannisen vastuulle. Hirso on avannut 
omaa ajatusmaailmaansa joukkueen 
valmistamisen suhteen toteamalla, että 
toiminnan tasoa tullaan nostamaan jo‐
kaisella osa-alueella. Seuran arvoissa nä‐
kyvät vahvoina osina espoolainen 
identiteetti ja halu tehdä töitä juuri tä‐
män seuran ja espoolaisen jääkiekon 
eteen. Joukkuetta lähdettiin kokoamaan 
näiden raamien puitteissa. Harjoittelus‐
sa keskitytään määrän sijasta laatuun. 
Kimin tueksi rakennettava valmennus‐
tiimi on vielä rakenteilla, mutta työ on 
alkanut tulosten puolesta oikein hyvin. 
Puolustuspelin organisoinnissa on tällä 
hetkellä ehkä ne suurimmat haasteet.

YHTEISTYÖSOPIMUS BLUES JUNIOR‐

SIN KANSSA

Espoolaisten juniorijoukkueiden yh‐
distymistä oli odotettu uuden Kiekko-
Espoon perustamisesta lähtien. Keskus‐
teluyhteys EKS:n, EPS:n ja Blues 
Juniorsin välillä oli ollut koko ajan ole‐
massa, mutta oikeanlaista yhteistyömal‐
lia ei tuntunut löytyvän. Ongelmakohdat 
levisivät usein mediaan asti, missä mieli‐
piteet kärjistyivät ja toimittajat kirjoitti‐
vat välillä vähän omiaankin. Onneksi 
asiaan löytyi vihdoin tämän kauden kyn‐

nyksellä ratkaisu, vaikka se tulikin hiukan 
pakon sanelemana. Kiekko-Espoo ry ja 
Blues Juniors ry kertoivat yhteistyösopi‐
muksen syntymisestä 27. elokuuta, jonka 
myötä Blues Juniorsin alaisuudessa ollut 
A-junioreiden edustusjoukkue siirtyi 
Kiekko-Espoo ryn alle ja samalla joukku‐
een nimeksi muuttui Kiekko-Espoo. B-C 
ikäluokkien edustus- ja akatemiajoukku‐
eet seuraavat perässä seuraavalla kau‐
della. Kun muistetaan, että naisten 
edustusjoukkue on tästä kaudesta läh‐
tien myös Kiekko-Espoo, espoolaisen 
jääkiekon tilanne alkaa näyttämään erit‐
täin hyvältä. Kenttää saadaan rauhoitet‐
tua ja kaikki osapuolet pääsevät 
keskittymään siihen kaikkein olennai‐
simpaan eli jääkiekkoilijoiden kehittämi‐
seen. Espoossa on hienot ja pitkät 
perinteet huipputasolla olevasta juniori‐
työstä ja nyt on syytä olettaa, että fokus 
saadaan keskitettyä tämän työn edistä‐
miseen. Kiekko-Espoon taustalla olevat 
pelaajaomistajat ovat itse käyneet läpi 

pelaajapolun omassa kotikaupungis‐
saan Espoossa ja kokevat sen turvaami‐
sen olevan tärkeä asia. Tämä kävi hyvin 
ilmi yhteistyösopimuksen tiedotustilai‐
suudessa. Siellä paikalla olleet omistajat 
Mikko Koskinen, Arto Laatikainen ja Jere 
Sallinen kertoivat, että kokevat juniori‐
toiminnan edistämisen ja kentän yhdis‐
tämisen äärimmäisen tärkeäksi osaksi 
Kiekko-Espoon työtä. Tämä yhteistyöso‐
pimus oli Kossun mukaan askel siihen 
suuntaan, että pelaajapolku aina mies‐
ten edustukseen saakka saadaan turvat‐
tua ja että miesten joukkue olisi jossain 
vaiheessa korkeammalla sarjatasolla 
kuin Suomi-sarjassa. Ladan omat pojat 
ovat junioripolun alkutaipaleella ja tä‐
mänkin takia sen toiminnan turvaami‐
nen on hänelle ensisijaisen tärkeää.

Marko Leppinen

Kuva: Niklas Günsberg

Kuva: Niklas Günsberg
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Valmistautuminen kauteen alkoi 
harjoitusottelulla FPS:ää vastaan. Ky‐
seessä oli myös Kiekko-Espoon viimei‐
nen ottelu edelliskauden kotihallissa 
Espoonlahden Forumissa. Ottelu päättyi 
Kiekko-Espoon selvään 7-2 voittoon. Ko‐
koonpanossa nähtiin monta try-outilla 
olevaa pelaajaa, jotka esiintyivät eduk‐
seen. Erityisesti kakkosketjun sentterina 
pelannut Miki Jurmu ja kolmospakkipa‐
rissa puolustanut Daniel Mehtonen pe‐
lasivat erittäin hyvän ottelun.

#44 ALL STARS

Seuraavana edessä oli Hirson peliu‐
ran päätösottelu, missä hänen vanhoista 
joukkuetovereista koottu #44 All Stars 
mittasi Kiekko-Espoon tasoa ja paineen‐
sietokykyä ison hallin jäällä. Ottelu pelat‐
tiin Espoo Metro Areenalla ja yleisöä oli 
saapunut paikalle ihan mukavasti. Viral‐
lista yleisömäärää ei ilmoitettu, mutta 
arviot lähentelivät 1500 katsojaa. Kauka‐
lossa nähtiin monta nimekästä pelaajaa 
NHL:n huipulta lähtien, kuten Mikael 
Granlund, Miro Heiskanen ja Mikko Kos‐
kinen. Myös muutama peliuransa jo 
päättänyt legenda oli saapunut kun‐
nioittamaan Kimin peliuran päätöstä. 
Nimet Jussi Markkanen, Petri Varis ja Sa‐
mi Helenius eivät ole päässeet unohtu‐
maan ainakaan kokeneempien 
kiekkoseuraajien muistista. Hauska yksi‐
tyiskohta oli se, että Helenius valmentaa 
Järvenpään Haukkoja, eli yhtä Kiekko-
Espoon vastustajista Suomi-sarjassa. Es‐

poolaisnäkökulmasta mielenkiintoisia 
pelaajia olivat myös mm. Arto Laatikai‐
nen, Mikko Kuukka, Jere Sallinen ja Otso 
Rantakari, joka ei valitettavasti päässyt 
pelaamaan, mutta oli hengessä mukana 
vaihtoaition puolella. Lisäksi Kimin pojat 
Jonatan ja Joakim pääsivät ottelussa 
kentälle. Yksi illan hienoimmista hetkistä 
nähtiin kolmannessa erässä, kun Jona‐
tan Hirschovits iski kiekon reppuun ko‐
mealla laukauksella. Syöttäjänä kukas 
muu kuin isä Kim Hirschovits. 

Tapahtuma oli upea päätös Kimin 
hienolle uralle. Kannattajat muistivat 
häntä tifolla, yleisö viihtyi hallissa ja otte‐
lussa nähtiin paljon maaleja lopputulok‐
sen ollessa 9-4 All Starsin hyväksi. 
Onneksi lopussa myös Kiekko-Espoo 
pääsi maalien makuun. Alku oli vastus‐
tajan aika yksipuolista dominointia. Ehkä 
All Starsin pukukopissa ohjeita jakanut 
Teemu Selänne oli antanut vähän liian 
hyvät vinkit. 

Nyt Hirsolla on edessään uudenlaiset 
haasteet. Hän hoiti todella suurta vas‐
tuuta seuran toiminnasta viime kaudella 
ja nyt onkin erittäin tärkeää, että keskit‐
tymisen voi suunnata pääasiassa urhei‐
lulliseen puoleen. Valmentaminen vaatii 
kovaa keskittymistä, yhteistyökykyä ja 
pelaajien sitouttamista yhteiseen teke‐
miseen. Varsinkin näissä osa-alueissa 
Hirso on antanut vahvat näytöt jo peliu‐
ransa aikana esimerkiksi kapteenina toi‐
miessaan.

SUOMEN CUP

Kiekko-Espoo aloitti Suomen Cupin 
ottelut kakkosvaiheessa yhdessä mui‐
den Suomi-sarjan joukkueiden kanssa. 
Samaan lohkoon arvottiin hyvinkääläi‐
nen H.K.H. ja lohjalainen HAKI. Yksinker‐
taisessa sarjassa vastustajat kohdataan 
siis vain kerran ja ensin oli vuorossa vie‐
rasreissu Hyvinkäälle. Ottelu päättyi 
Kiekko-Espoon 1-4 voittoon, mutta koti‐
joukkueellakin oli omat hetkensä otte‐
lussa. Kotiottelu HAKIa vastaan sai 
pahimman mahdollisen alun, kun vie‐
rasjoukkue käytti ensimmäisessä erässä 
maalipaikkansa hyväkseen sataprosent‐
tisesti ja erätauolle mentiin 0-2 tilan‐
teessa. Kiekko-Espoo sai rivinsä kuntoon 
toiseen erään ja HAKIn kilpikonnapuo‐
lustuksesta alkoi löytymään rakoja. Mar‐
kus Hämäläinen iski vapauttavan 
avausmaalin reilun kolmen minuutin 
jälkeen ylivoimalla ja tasoitusmaali 
Oscar Leppäsen toimesta tuli pari mi‐
nuuttia myöhemmin. Toiselle erätauolle 
lähdettiin jo huomattavasti paremmas‐
sa tilanteessa, kun Espoo Metro Areenan 
valotaululla näkyi tilanne 4-2. Päätöse‐
rässä maalinteossa onnistui enää koti‐
joukkue, joka iski loppunumeroiksi 9-2. 
Kiekko-Espoon maalilla pelannut Jani 
Nieminen ei kirjannut yhtään torjuntaa 
koko kolmannessa erässä ja torjuntojen 
yhteismäärä koko ottelussa oli viisi, joten 
peli oli lopulta hyvin selvä.

Näin ollen Kiekko-Espoo voitti loh‐
konsa ja pääsi mukaan Cupin kolman‐

Toinen kausi käyntiin

Kuva: Petteri Laine
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nelle kierrokselle, missä mukaan tulivat 
myös Mestis-joukkueet. Arpa toi samaan 
lohkoon Kotkan Titaanit Suomi-sarjasta 
ja hallitsevan Suomen Cupin sekä Mes‐
tiksen voittajan Imatran Ketterän. Vastus 
siis koveni huomattavasti. Ensimmäises‐
sä ottelussa Titaanit saapuivat Kiekko-
Espoon vieraiksi Tapiolaan. Ottelun alla 
sopimusrintamalta kuului kummia. 
Kiekko-Espoo solmi sopimukset edellis‐
kauden toiseksi parhaan pistemiehen 
Janne Nukarisen, vankan Mestis-koke‐
muksen omaavan Aleksi Järvisen ja 
Bluesin liigajoukkueestakin tutun Ilmari 
Pitkäsen kanssa. Kaikki kolme tulevat 
varmasti olemaan isossa roolissa kauden 
aikana. Itse illan ottelussa uudet vahvis‐
tukset olivatkin heti hyvin esillä. Järvinen 
iski ottelun avausmaalin ja Ilmari Pitkä‐
nen viimeisteli kotijoukkueen kolman‐
nen sekä kuudennen maalin. Itse ottelu 
oli tasainen aina kolmannen erän puoli‐
väliin asti. Matias Nisula iski 4-2 johto‐
maalin ylivoimalla ajassa 48.45 ja tuo 
vaikutti katkaisseen kotkalaisten selkä‐
rangan. Kiekko-Espoo kaunisteli loppu‐
numeroita vielä kahden maalin verran ja 
näin voitto irtosi 6-2 tuloksella. Kotijouk‐
kueen maalilla varmoja otteita esitti Ri‐
ku Lindroos, yhteensä 24 torjunnan 
verran.

Yhden välipäivän jälkeen edessä oli 
todellinen haaste Mestiksen hallitsevan 
mestarin muodossa. Ottelu oli tasainen 
ja Kiekko-Espoo taisteli hienosti, mutta 
jäähyjä espoolaisryhmä keräsi liikaa, yh‐
teensä 30 minuuttia. Mukana oli tosin 
Anton Kokkosen kymmenminuuttinen 
pään tai niskan alueelle tulleesta 
taklauksesta. Ketterä teki kolmesta 
maalistaan kaksi ylivoimalla ja vei voiton 
niukasti 3-2 tuloksella. Kiekko-Espoon 
maaleista vastasivat Janne Nukarinen ja 
Aleksi Järvinen. Maalilla Jani Niemiselle 
kertyi yhteensä 30 torjuntaa. Tappiosta 
huolimatta Kiekko-Espoolla oli vielä pie‐
ni mahdollisuus selviytyä lohkovoittajak‐
si. Tämä olisi vaatinut Titaanien 
pienimaalista voittoa Ketterästä heidän 
keskinäisessä ottelussa. Kyseinen ottelu 
päättyi kuitenkin Ketterän selkeään 1-8 
voittoon, joten sen myötä he voittivat 
myös lohkon ja jatkavat Suomen Cupis‐
sa seuraavaan vaiheeseen. Kiekko-Es‐
poon parhaat pistemiehet Suomen 
Cupissa olivat Waltteri Hopponen (2+5), 
Miki Jurmu (1+5), Janne Nukarinen (3+2) 
ja Tommi Takaveräjä (1+4). Nukarisen 
suoritusta paransi vielä se, että hän pe‐
lasi vain kahdessa ottelussa.

Marko Leppinen

Kuva: Petteri Laine

Kuva: Marko Hannula
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KEVÄT 1998

Istuin Hartwall Areenan yläkatso‐
mossa isäni ja veljeni kanssa. Käynnissä 
oli SM-liigan pronssiottelu kauden 1997-
98 päätteeksi. Kiekko-Espoo oli pelannut 
huikean kevään yllättäen koko kotimai‐
sen jääkiekkokansan pudottamalla run‐
kosarjan voittaneen TPS:n puolivälierissä 
voitoin 3-1. Välierissä HIFK oli aivan liian 
vahva, mutta toive historiallisesta mita‐
lista eli vielä. Heti ottelun alusta lähtien 
alkoi kuitenkin näyttämään vahvasti sil‐
tä, että Kiekko-Espoon pelaajien ajatuk‐
set olivat edelleen väärillä raiteilla ja 
ottelusta tulisi vaikea. Oliko TPS:n pu‐
dottaminen ja seurahistorian ensimmäi‐
nen välieräpaikka yllättänyt jopa 
pelaajat? Ensimmäinen erä päättyi kui‐
tenkin isäntien johtaessa ottelua vain 1-
0. Toisessa erässä alkoi tapahtua ja tilan‐
ne oli murskaava 7-0 erätauon 
koittaessa. Kolmannessa erässä tullut 
kahdeksas maali Kiekko-Espoon verk‐
koon oli minulle liikaa ja syöksyin totaali‐
sen pettyneenä hallin käytävälle jättäen 
ottelun lopun katsomatta. Jos olisin 
osannut arvata tulevat muutokset, olisin 
ehkä kestänyt ottelun loppuun asti ja 
nähnyt Kiekko-Espoo -nimisen seuran 
viime hetket SM-liigassa. Tuossa vai‐
heessa puolivälieräsarjan voitto ja huikea 
neljäs sija loppusijoituksissa eivät paljoa 
lohduttaneet nuorta miehen alkua, 
mutta jälkikäteen ajateltuna kausi oli lo‐
pun pettymyksestä huolimatta todelli‐
nen menestys. Pienestä ja 
sympaattisesta, mutta häntäpään sijois‐
ta taistelleesta espoolaisesta seurasta oli 
kasvanut yllätysvalmis haastaja kaikille 
SM-liigaseuroille.

ESPOO BLUES

Seuraava kausi toi mukanaan ison 
muutoksen nimen vaihtuessa Espoo 
Bluesiksi ja kotihallin loppukaudesta 

Länsiauto Areenaksi. Alkukauden jouk‐
kue pelasi evakossa Helsingin jäähallissa. 
Varsinkin nimimuutos sai monen koke‐
neen kannattajan suuttumaan ja osa jo‐
pa lopetti otteluissa käymisen kokonaan. 
Itse olin sen verran nuori, että Kiekko-
Espoo ei ollut juurtunut liian syvälle ja 
otin nimenmuutoksen varovaisen posi‐
tiivisesti vastaan. Nimimuutoksen ja uu‐
den hallin myötä sympaattisuus alkoi 
kuitenkin katoamaan. Pelaajahankintoi‐
hin käytettiin paljon rahaa ja seura tes‐
tasi monia uudenlaisia menetelmiä aina 
CD-ROM kausikortista lähtien. Logo 
vaihtui usein, samoin peliasu. Jatkuvuut‐
ta ja suunnitelmallisuutta ei ollut juuri 
ollenkaan.

Vanha viisaus sanoo, että rahalla ei 
saa menestystä. Yhtään voittoa tai pis‐
tettä ei voi ostaa ainakaan rehellisin kei‐
noin. Tähän liittyviä oppirahoja 
maksettiin monta vuotta, kunnes järki ja 
maltti alkoi löytyä kaudella 2005-06. 
Päävalmentajaksi tullut Kari Heikkilä yh‐
dessä silloisen apuvalmentajan Petri 
Matikaisen ja pelaajakoordinaattoriksi 
palkatun Jukka Holtarin kanssa loivat 
siemenen Bluesin urheilulliselle menes‐
tykselle vuosiksi eteenpäin. Talouspuo‐
lella meni kuitenkin jatkuvasti huonosti. 
Vaikka joukkue menestyi kaukalossa, 
orastavat buumit onnistuttiin tuhoa‐
maan joka kerta monella eri tavalla. Ne‐
gatiivinen julkisuus esimerkiksi 
ilmoittamalla että jokainen pelaaja on 
vapaa lähtemään muualle, ei auttanut 
kasvattamaan suuren yleisön tai spon‐
soreiden kiinnostusta ja luottamusta 
seuraa kohtaan. Lopulta koko seura oli 
myynnissä ja kun uudet ostajat löytyivät, 
tilanne vaikutti saavan onnellisen pää‐
töksen. Seuran markkinointi otti suuria 
harppauksia eteenpäin, pelaajat vaikut‐
tivat tyytyväisiltä ja faneista pidettiin hy‐

vää huolta. Taustalla muhi kuitenkin 
täydellinen taloudellinen katastrofi, mi‐
kä iski naamalle Bluesin viimeiseksi jää‐
neellä kaudella 2015-16.

ESPOO UNITED

Espoolaisen edustusjääkiekon tilan‐
ne oli tässä vaiheessa todella sekava. Jo 
edelliskauden aikana mediassa oli esi‐
telty uudenlaista ideaa, joka yhdistäisi 
koko espoolaisen urheilun yhden nimen 
alle. Jääkiekon lisäksi mukaan haluttiin 
ainakin jalkapallo ja koripallo, ehkä myös 
salibandy. Täysin tuhoon tuomittu idea! 
- totesivat muutamat. Osa näki ajatuk‐
sessa hyvääkin. Ainakin jääkiekon puo‐
lella miesten edustusjoukkuetoiminta 
jatkuisi, tosin sarjatasoa alempana eli 
Mestiksessä. Uusi toimija järjesti alkuvai‐
heessa lupauksia herättäneen ja viralli‐
selta vaikuttaneen nimiäänestyksen 
Facebookissa. Yhtenä vaihtoehtona oli 
Kiekko-Espoo, mikä huhujen mukaan 
sai eniten ääniä, kunnes äänestys yhtäk‐
kiä katosi ja kannattajille kerrottiin, että 
nimeksi valittiin Espoo United. Viimeis‐
tään tämä ratkaisu sai ison määrän kan‐
nattajia hylkäämään uuden seuran. 
Puheissa oli, että Bluesin viimeisten 
kausien aikana kulmakatsomossa nähty 
huikea kannustustoiminta siirtyisi seu‐
raamaan Bluesin junioreita, kunnes he‐
kin siirtyivät Unitedin alaisuuteen. Näin 
ollen fanitoiminta hajaantui. Osa seurasi 
Espoo Unitedia, osa siirtyi kannatta‐
maan FC Honkaa, osa lopetti aktiivisen 
kannatustoiminnan kokonaan.

KIEKKO-ESPOON PALUU

Alkuvuodesta 2018 alkoi kuulumaan 
kummia. Kiekko-Espoo olisi ehkä palaa‐
massa Suomen jääkiekkokartalle. Nimi 
oli toki pyörinyt mukana esimerkiksi ju‐

Kiekko-Espoo osa 2

Kuva: Petteri Laine

Kuva: Petteri Laine
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nioritoiminnassa jossain muodossa ke‐
vään 1998 jälkeenkin, mutta nyt tekeillä 
vaikutti olevan jotain suurempaa. Asiaan 
tuli varmistus maaliskuun viides päivä, 
kun Espoon Palloseuran ja Espoon Kiek‐
koseuran muodostama yhteisö piti tie‐
dotustilaisuuden, missä kerrottiin 
Kiekko-Espoon paluusta. Aluksi mukana 
olisivat eri junioritasot ja mahdollisesti 
myös miesten edustusjoukkue. Alusta 
lähtien alkoi vaikuttamaan siltä, että ih‐
miset ovat erittäin kiinnostuneita Kiek‐
ko-Espoon paluusta ja junioritoiminnan 
tukijoita alkoi tupsahtamaan tasaisin vä‐
liajoin. Miesten edustusjoukkueen osalta 
virallista tietoa saatiin odottaa kesäkuun 
alkuun asti, jolloin tiedotettiin että Kiek‐
ko-Espoolle on myönnetty lisenssi Suo‐
mi-sarjaan. Tieto otettiin erittäin 
positiivisesti vastaan. Kun seuran omis‐
tajiksi saatiin vielä iso määrä espoolaisia 
pelaajia ja toiminnan vetäjäksi sekä pe‐
laajarosterin isähahmoksi Kim Hirscho‐
vits, ei paljoa parempaa tilannetta 
voinut toivoa.

Ennen varsinaisen sarjakauden alkua 
seura järjesti huikean tribuuttiottelun, 
missä kunnioitettiin Camilo Miettisen 
uraa. Kaukalossa nähtiin espoolaisia 
kiekkolegendoja vilissyt All Star-joukkue, 
joka kohtasi Camilla vahvistetun Kiekko-
Espoon. Tunteikas päivä oli täydellinen 
startti kauteen. Isoja hymyjä ja onnen 
kyyneliä nähtiin niin kaukalossa kuin sen 
ulkopuolellakin. Camin isoa päivää tul‐
tiin todistamaan aina Ranskasta asti. 

Viralliset ottelut alkoivat Suomen 
Cupilla, jossa tuloksena oli tappio sekä 
voitto ja näiden myötä jääminen toiselle 
kierrokselle. Suomi-sarjan pelit alkoivat 
vauhdikkaasti neljän voiton putkella. 

Kiekko-Espoon paluu kaukaloihin herätti 
kiinnostusta myös isoissa mediataloissa 
ja urheilutoimenjohtaja Hirschovits sai 
esitellä seuran toimintaa ja omaa väsy‐
mätöntä työpanostaan monessa haas‐
tattelussa. Alkukaudesta Kimi ehti myös 
pelaamaan, mutta kauden edetessä työt 
seuran jokapäiväisen pyörittämisen 
eteen alkoivat viedä niin paljon aikaa, et‐
tä harjoittelu ja pelaaminen kävivät 
mahdottomaksi. Kuvaava tilanne nähtiin 
eräässä kotiottelussa, kun Kimi joutui 
erätauolla selvittämään maksukorttiko‐
neen ongelmia pelivarusteet päällä, pu‐
kukoppikäytävän ovensuussa.

Suomi-sarjan ylempään jatkosarjaan 
pääsi runkosarjan kahdeksan parasta. 
Kiekko-Espoo päätti runkosarjan sijalla 
kolme. Ensimmäinen etappi sujui siis to‐
della hyvin. Ylemmässä loppusarjassa si‐
joitus oli toinen, eli parannusta tuli 
hieman. Pudotuspelivaiheessa ensim‐
mäinen vastus oli HCIK Kaarinasta. Puo‐
livälierissä Kiekko-Espoo ei antanut 
vastustajalle yhtään siimaa ja ottelusarja 
meni poikki puhtaasti 3-0. Kahdessa en‐
simmäisessä ottelussa HCIK antoi kovan 
vastuksen ja vasta kolmannessa pelissä 
tulos repsahti hiukan enemmän (loppu‐
tulos 8-3). 

Välierissä vastus koveni huomatta‐
vasti ja varsinkin Porvoon Huntersin 
maalivahti Dominik Salama oli loistovi‐
reessä koko ottelusarjan ajan. Kiekko-Es‐
poo onnistui nappaamaan yhden voiton 
Konsta Kosusen tehdessä kolmannen 
välierän ainoan maalin huikealla tavalla 
juuri ennen kolmannen erän loppua. 
Muutoin parhaimmistoa olivat ykkösket‐
jun muodostaneet Joni Häppölä, Niki 
Kaila ja Janne Nukarinen. Myös Jani Nie‐

minen oli maalillaan huikeassa vireessä. 
Hunters oli kuitenkin kokonaisuutena 
parempi joukkue, vei sarjan nimiinsä 
voitoin 3-1 ja jatkoi matkaansa Mestis-
karsintoihin. 

Kiekko-Espoon avauskausi Suomi-
sarjassa oli iso menestys. Yleisö löysi Es‐
poonlahden jäähalliin runsaslukuisin 
määrin ja joukkue pelasi vauhdikasta 
sekä viihdyttävää kiekkoa. Suomi-sarjan 
epävirallinen kolmas sija oli huikea start‐
ti Kiekko-Espoon uudelle tulemiselle.

HISTORIA HALTUUN

Kiekko-Espoon historiaan on mahtu‐
nut monta todella erilaista vaihetta vaik‐
ka seura on moneen muuhun 
pääkaupunkiseudulla pelaavaan jää‐
kiekkoseuraan verrattuna kovin nuori. 
Voidaan myös pohtia, onko nyt Suomi-
sarjaa pelaava Kiekko-Espoo jatkumo 
vuonna 1984 perustetulle samaa nimeä 
kantaneelle seuralle, jonka tarinaa Es‐
poo Blues jatkoi monen vuoden ajan. Vi‐
rallisesti tarkasteltuna näin ei ehkä ole, 
mutta se ei tarkoita sitä, etteikö uusi 
Kiekko-Espoo voisi ottaa mukaansa van‐
han seuran historiaa kaikessa hyvässä ja 
pahassa. Kannattajien silmissä näin on 
jo hyvin pitkälti käynyt. Menneitä virhei‐
tä ei myöskään kannata hävetä ja yrittää 
peitellä. Niistä pitää ottaa opiksi ja pyrkiä 
välttämään samat kuopat jatkossa. Yksi 
asia on ainakin varmaa, Espoosta löytyy 
Suomen periksiantamattomimmat kan‐
nattajat. Itsekin olen oppinut vuosien 
varrella, että omia tuetaan, vaikka tau‐
lulla olisi vastustajan 8-0 johto. Believe & 
never give up!

Marko  Leppinen

Kuva: Niklas Günsberg
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MAALIVAHDIT:

35 Riku Lindroos

Varma torjuja, kiekot eivät pompi 
eteen. Kelpo tuuraaja Niemiselle ja voi 
onnistuessaan taistella jopa ykkösmaali‐
vahdin paikasta

39 Jani Nieminen

Yksi sarjan parhaista maalivahdeista, 
ellei paras. Voisi ihan hyvin pelata vielä 
Liigassakin, mutta espoolaiskannattajien 
onneksi seuravalinta oli edelleen Kiekko-
Espoo

PUOLUSTAJAT:

3 Daniel Mehtonen (tryout)

Pienestä koostaan huolimatta inno‐
kas taklaamaan, tuukkamäntylämäinen. 
Osaa myös käsitellä kiekkoa

4 Aleksi Honka

Hyvä kiekollinen puolustaja, tulee te‐
kemään hyvät tehot jos pysyy terveenä

6 Markus Hämäläinen

Hoitaa puolustustehtävät esimerkilli‐
sesti ja pystyy tehoihin myös hyökkäys‐
päässä. Tekee virheitä hyvin harvoin.

8 Jami Jokela A

Kiekollisesti taitava ja juonikas puo‐
lustaja, teki hyvät tehot viime kaudella.

11 Juho Moilanen (tryout)

Eka harkkamatsi ei mennyt ihan 
nappiin, mutta paransi otteita huomat‐
tavasti sen jälkeen

28 Anton Kokkonen A

Mestis-kokemusta omaava isokokoi‐
nen pakki, osaa käsitellä kiekkoa hyvin. 
Varakapteenin merkki paidassa heti en‐
simmäisellä kaudella kertoo asemasta 
joukkueen sisällä.

50 Nikke Kettukangas A

Taistelijaluonne, intoutuu välillä 
vauhdikkaisiin nousuihin hyökkäyspääs‐
sä. Laittaa kaiken likoon oman joukku‐
een puolesta.

70 Jani Elgbacka

Kovaotteinen ja isokokoinen puolus‐
taja, pystyy tarvittaessa pelaamaan myös 
hyökkääjänä.

HYÖKKÄÄJÄT:

5 Aleksi Järvinen

Viime kaudella Itävallassa pelannut 
lautahyökkääjä saapuu takaisin Espoo‐
seen kovin odotuksin. Lupa odottaa pal‐
jon pisteitä

7 Konsta Kosunen

Pääasiassa nelosketjussa viime kau‐
della viilettänyt Jäähongan kasvatti iski 
rooliin nähden hyvät tehot. Kruununa 

huikea 1-0 ratkaisumaali Huntersin verk‐
koon playoffeissa. Välillä nähtiin tuuraa‐
massa myös puolustajan paikalla.

9 Niki Kaila

Juonikas sentteri, viime kauden pa‐
ras maalintekijä joukkueessa. Muodosti 
loppukauden tehoketjun yhdessä Joni 
Häppölän ja Janne Nukarisen kanssa.

14 Juuso Hämäläinen C

Hyvä taklaamaan, energialaituri jon‐
ka voi laittaa laatikkoon milloin vain. 
Jäähymäärät viime kausilta aika muh‐
keat. Kapteenin C-kirjain koristanut pai‐
taa alkukauden otteluissa. Kapteenin 
C-kirjain koristaa paitaa alkaneella kau‐
della.

16 Tommi Takaveräjä A

Hyvä kiekon kanssa, osaa ratkaista 
otteluita hyvällä laukauksella ja yllättä‐
villä harhautuksilla

17 Waltteri Hopponen

Hyvin liikkuva laituri asettunee kärki‐
ketjuihin ja odotuksena on paljon pistei‐
tä. Osaa käsitellä kiekkoa erittäin 
taitavasti

18 Leo Sormunen

Liukasliikkeinen espoolainen iski vii‐
me kaudella 15 maalia. Meneekö tällä 
kaudella 20 rikki?

22 Moses Mustonen

Iski monta tärkeää maalia viime kau‐
della. Osaa käyttää kokoaan hyvin hy‐
väkseen ja omaa hyvän laukauksen

26 Emil Lindfors

Pääsi jo viime kaudella edustuksen 
mukaan ja iski peliaikaa nähden hyvät 
tehot. Hyvin tunnistettava luistelutyyli

27 Oscar Leppänen

Espoossa syntynyt, mutta vain vähän 
pelannut raamikas laituri aloitti harjoi‐
tusottelut sentterinä ja napsi aloituksia 
hyvällä prosentilla. Viime kaudella Hok‐
kissa

29 Joona Puhakka

Iso halu saada kiekko itselleen, ha‐
keutuu hyvin vapaaseen tilaan ja pyrkii 
ratkaisemaan

KIEKKO-ESPOON JOUKKUE 19-20

Kuva: Marko Hannula

Kuva: Marko Hannula



KIEKKO-ESPOO

11

36 Miki Jurmu (tryout)

Blues A Akatemian viime kauden pa‐
ras pistemies vakuutti jo heti ensimmäi‐
sestä harjoitusottelusta lähtien. 
Pienikokoinen, mutta erittäin hyvä luis‐
telemaan ja omaa hyvän laukauksen

47 Antti Kauppinen

Ehkä hiukan näkymätön kaukalossa, 
mutta kuitenkin todella tärkeä pelaaja 
joukkueelle. Omaa kokemusta Mestik‐
sestä kolmelta eri kaudelta

51 Janne Nukarinen

Erittäin tärkeä pelaaja viime kaudella 
ja on osoittanut alkukauden otteluissa, 
että maalivainu on edelleen tallella. Jos‐
tain syystä sopimusta ei tehty kuin vasta 
Suomen Cupin jo käynnistyttyä, mutta 
onneksi jatkaa Espoossa. Tullee olemaan 

joukkueen parhaita pistemiehiä

56 Miika Rissanen

Isokokoinen sentteri, hyvä aloitta‐
maan. Kovia teholukemia LeKin A-junio‐
reissa, mutta siirtyi Espooseen 
KOOVEE:n Mestis-joukkueesta

73 Ilmari Pitkänen

Tunnetaan sosiaalisessa mediassa 
myös nimellä DonPunkero. Tuttu mies 
Espoossa ja nousi kulttimaineeseen 
Bluesin paidassa pelatessaan. Samanlai‐
nen asema on varmasti saavutettavissa 
tälläkin kertaa, koska pelaa aina suurella 
sydämellä joukkueelle. Taitotaso antaa 
odottaa myös muhkeaa pistesaldoa, 
vaikka aikuisten sarjojen piste-ennätys 
ennen tätä kautta onkin “vain” 25

81 Matias Nisula

Ulottuva laituri pääsi haistelemaan 
liigaympyröitä Bluesin viimeisellä kau‐
della. Pysynyt uskollisena Espoolle

93 Kami Kortelainen (tryout)

191cm pitkä sentteri omaa kokemus‐
ta Yhdysvalloista eri juniorisarjoista. 
Aloittelee ensimmäistä kautta miesten 
tasolla

Marko Leppinen

Kuva: Marko Hannula
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·Espoo Kiekkokannattajat ry, eli EKI 
on kannattajayhdistys, joka perustettiin 
alun perin Kiekko-Espoon ensimmäisen 
Liigaan nousun kunniaksi vuonna 1992. 
Kuten seuralla, myös kannattajilla on ni‐
mi matkanvarrella vaihtunut, kun Kiek‐
ko-Espoo Fan Club ry:stä tuli ensin Blues 
Fan Club ry ja sitten Espoon Kiekkokan‐
nattajat ry. Olemassa olomme tarkoitus 
ei ole kuitenkaan muuttunut mihinkään: 
Haluamme tukea, kannustaa ja tehdä 
näkyväksi espoolaista jääkiekkoa! 

Joukkomme on moninainen ja kaik‐
kea muuta kuin kaavoihinsa kangistu‐
nut! Jokainen Kiekko-Espoota seuraava 
on todella tervetullut mukaan toimin‐
taan: jäähallilla auttelemme parhaam‐
me mukaan muiden vapaaehtoisten 
mukana ja kannustamme katsomossa, 
vieraspelireissuja järjestetään varmasti 
yleisimmin Suomisarjassa ja käytännös‐
sä lähes aina vieraspelissä on joku pai‐
kalla omin kyydein. 

Espoon Kiekkokannattajat haluavat 
omalla toiminnallaan ilmentää Kiekko-
Espoon toiminnan periaatteita: toimin‐
tamme perustuu avoimuuteen, asioiden 
tekemiseen oikein ja sydämellä hetkessä 
elämiseen. 

Tule mukaan! Metro Areenalla löydät 
meidät Fanituotteiden luota tai katso‐
mosta rummun takaa. Netissä www.es‐
poonkiekkokannattajat.fi , Facebookissa 
www.facebook.com/espoonkiekkokan‐
nattajat/ ja Instagramissa espoon.kiek‐

kokannattajat kulkevat mukana ja 
kertovat tarinaamme. 

JÄSENYYS

Jäsenenä saat muun muassa alen‐
nusta Fanikamoista ja Kannattajamat‐
koista. Jäsenmaksu on 20€/kausi. 
Samassa taloudessa asuvat seuraavat jä‐
senet 10€. Samassa taloudessa 20€ 
maksaneen kanssa asuvat alle kouluikäi‐
set 5€. Voit liittyä jäseneksi joko netissä 
(www.espoonkiekkokannattajat.fi) tai 
kotiotteluissa Fanipisteelle (Fanituote‐
myynnin vieressä).

KANNATTAJAMATKAT

Kannattajamatkat järjestetään vuok‐
rabussilla. Hinta pyritään pitämään 
mahdollisimman edullisena, koska kyse 
on toimintamme yhdestä ydinalueesta 
ja haluamme mahdollistaa matkat 
mahdollisimman monelle. Reissuja voi‐
daan periaatteessa järjestää mihin vain, 
jos lähtijöitä riittää. Katso alustava kan‐
nattajamatkasuunnitelma kaudelle 
2019-2020 ohesta.

Jos pelien seuraaminen Espoota 
edempänä kiinnostaa kannattaa liittyä 
Facebookissa Espoonkiekkokannattajat 
tienpäällä -ryhmään. Siellä suunnitellaan 
omatoimimatkoja (Pelissä kannattaa 
ehdottomasti käydä myös aina huikkaa‐
massa jos on johonkin kiinnostunut läh‐
temään). Suunnitteilla on tällä hetkellä 

omatoimimatkoja eripuolille Suomea 
esimerkiksi yönylimatka 30.11. JHT (Kala‐
joki) + 1.12. MUIK (Uusikaarlepyy), johon 
on junalla ja vuokra-autoilla lähdössä yli 
10 innokasta Pohjanmaan valtaajaa. Li‐
säksi selvitetään hintoja, jos mentäisiin 
bussilla Seinäjoelle la 11.1. Käy vihjaamas‐
sa Fanipisteellä / Espoon Kiekkokannat‐
tajat Tienpäällä -ryhmässä, jos olisit 
kiinnostunut, niin kartoitetaan mahdol‐
lisuutta.

EKI – TIIVISTETYSTI:

Tule sellaisena kuin olet. Kannusta 
omalla tavallasi. Osallistu siihen mikä 
tuntuu sinulle omalta. Tee mitä pystyt ja 
haluat. Ei ole olemassa yhtä oikeanlaista 
kannattajaa tai fania. Jos Kiekko-Espoo 
on sun juttusi, niin silloin EKI on sulle! 
Värillähän ei ole väliä – kunhan se on si‐
ninen.

Maaria Hytönen

Espoon Kiekkokannattajien palsta

ALUSTAVA 
KANNATTAJAMATKAOHJELMA 

KAUDELLE 19-20

•la 21.9.2019 HC Giants Hollola 

•pe 25.10.2019 HCIK Kaarina 

•pe 3.1.2020 FPS Forssa 

•ke 8.1.2020 Hunters Porvoo 

•la 25.1.202 Haukat Järvenpää

Kuva: Petteri Laine


