
Kärppien kiitosjuhla tukijoilleen
Runsas viikko riitti kirkastamaan Oulun

Kärppien valloittamat hopeamitalit niin, että
ne saivat sankareiden kaulalla illan valoissa

kultaisen kimalluksen. Kauden mittainen
yhteiselo sai ansaitun ja tunteita nostattavan
päätöksen yhteistyökumppaneille ja faneille

järjestetyssä kiitosjuhlassa.

Kärppien hopeajoukkue oli
paikalla Foxiassa ja juhlaan oli
kutsuttu kaikki yhteistyö-
kumppanit sekä fanit juhlista-
maan upean kauden päättäjäi-
siä. Myös Lounais-Lapin alu-
eelle oli Kärppä-toimistosta
kiirinyt erikoiskutsu. Niinpä
kauden aikana yli 2000 kiek-
kofania otteluihin kuljettanut
Hannu Alamäki Ylimäen lii-
kenteestä järjesti tilaisuuteen
ahkerimmille kävijöille ilmai-
sen kuljetuksen sekä Kärppä-
toimisto tälle porukalle jono-
tuksen ohittavan vapaan si-
säänpääsyn.

Illan aikana sai paikalle
kokoontunut joukko keskustel-
la pelaajien kanssa ja kerätä
vielä puuttuvia nimikirjoituk-
sia sekä ottaa kuvia. Oli mo-
lemminpuolisen kiitoksen ja
kauden päättämisen juhla.
Fanijoukot olivat myös valin-
neet pelaajien joukosta omat

suosikkinsa. Fanien palkinnot
saivat vastaanottaa Pasi Nieli-
käinen, Jussi Jokinen sekä
maalitykki Jari Viuhkola.

Illan ohjelmapuolesta vas-
tasivat mm. oululainen tähän
tilaisuuteen koottu vahvistettu
Seilarit–orkesteri sekä illan
pääesiintyjä Sakari Kuosma-
nen Kärppä–paidassaan.

– Oleks muka kärppäfani?”
heitettyyn epäilevään kysy-
mykseen Sakari antoi kansaa
tyydyttävän ja uskottavan se-
lityksen ja todisti näin olevan
olleen jo vuosien takaa.

Kemiläinen imitaattori J.P
Matikainen puolestaan toi mat-
kassaan paikalle Kärppiä on-
nittelemaan mittavan kaartin
värikkäitä suomalaisia julkkik-
sia ja poliitikkoja aina tasaval-
lan presidentti Tarja Halosesta
Posti-Pekka Vennamoon. Oli
Andy Mac Coy sekä tietysti
urheilujuhlan luonteeseen so-

pivia urheilijoita aina formula-
maailman Kimistä Jokeri-Har-
kimoon sekä suomalainen iki-
liikkuja ja hiphoppari aina ”Ai-
van ihanaaa..!!” Aira Samulin
sekä monet monet muut.

Illan ehdottomana kruuna-
uksena kuultiin Sakari Kuos-
masen vaikuttavan juhlallinen,
koko ravintolakansan hiljentä-
mä ja silmäkulmat kostuttava
Finlandia-hymni. (KH)

Tässä heitä  on! Kausi on takana ja kullanhohtoiset hopeamitalit kaulassa. On aika kiittää
niin itse sankareita, valmentajia, huoltojoukkoja kuin koko toiminnan tukijoita, tekijöitä,
avustajia, toimitsijoita – kaikkia niitä satoja ydinhenkilöitä sekä tietysti Raksilan hornan-
kattilan huumaavan tunnelman aikaansaavaa fanikansaa, joka on huonoinakin hetkinä jak-
sanut uskoa parempaan tulevaisuuteen. – Tästä on hyvä jatkaa tulevana vuonna.

– Kyllä mun miljoonilla Jo-
kerit oli yhtä hyviä kun Kär-
pät, mutta jätkät ei jaksanu
pelata, kun niillä oli niin hy-
vät liksat ja Oulun halli oli
liian kylmä ja liian kaukana
Areenasta.
– Ens vuonna mä muutan lii-
gan sääntöjä niin, että kaik-
ki pudotuspelit pelataan
Areenalla, niin sit paras voit-
taa, eikä sokeat tuomarit
pääse sotkemaan.
– Me voidaan jo valmiiks
nauhottaa videotuomarille
pätkiä, jossa kiekko menee
vastustajan maaliin ja vas-
taavasti Jokerimaali pysyy
puhtaana, niin ei tartte spe-
kuloida, kesän mä pistän ra-
hoiks ja kasvatan Merikuk-
kia Areenalla, sanoi “Miljoo-
na Hjallis” lopuksi.

Illan juhlassa Kärppien toimitusjohta Juha Junno antoi erityiskiitoksen Lounais-Lapin alueelta kulkeville kannattajou-
koille. – Tämä on omiaan kertomaan, että jääkiekon harrastus on saamassa entistä vankemman jalansijan myös Kemi-
Tornio alueella  ja Kärppien voimallisen juniorityön kannalta on hyvä, että meidän alueemme entisestään laajenee ja
vankistuu. Voimme todellakin puhua, että Kärpät on koko Pohjois-Suomen joukkue ja siitä voimme olla ylpeitä.

Kärppien Cheer Leaderit esittivät omassa ohjelmassaan
vauhdikasta ja enemmän tilaa vaativaa tanssia, kuin mitä
hallin ahtaassa käytävätilassa mahtuu esittämään.

Sakari Kuosmanen sai fanikansan vakuuttumaan omasta
Kärppäkannattajuudestaan ja antoi illan päätteeksi juhlal-
le arvokkaan ja hienon päätöksen hiljentäen ravintolaväen
Finlandia-hymnin mahtaviin tunnelmiin.


