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Palautetta Korporaatiolle böndeltä 

Korporaatio ilmoittaa olevansa ”Epäkorrektisti ajankohtainen Korporaatio on kuten kolmen minuutin 
muna, ei maistu kaikille. Jopa meille on asetettu rajat, mutta työmme on siirtää niitä.” 
 
Nyt on kyllä rajojen siirrossa onnistuttu – ja on jopa menty viivan yli selkeästi huonon maun 
puolelle. Jonkinlaisena rajana useimmissa medioissa pidetään myös Journalistin ohjeita.   
 
Ohjelmanne 15.2.2017 lähetyksessä esittelitte aikavälillä 05.35 - 15.35 näkemyksiänne 
jääkiekkoilun ”junttimaisesta” fanikulttuurista ja sen ilmentymistä Helsingissä Ystävänpäivänä 
HIFK-Ilves -ottelun yhteydessä.  
 
Aivan aluksi haluamme todeta, että arvostamme erittäin paljon HIFK:n perinteikästä joukkuetta ja 
sen tyylikkäitä faneja. Tämän he ovat osoittaneet mm. ”Kom igen Ilves” -tempauksellaan, joka 
palkittiin vuoden kiekkotekona 2013, 
 
 

 

Inserttinne alussa kerroitte: ”En ymmärrä niitä ihmisiä, sitä, että intohimo menee jo lapsellisuuksiin 

asti”. Tähän kommentoimme vain sen verran, että varsin monille meille jo aika varttuneeseenkin 

ikään ehtineille fanittaminen on leikinomaista, iloista toimintaa, joka varmaan saattaa joidenkin 

mielestä vaikuttaa lapselliselta. Tämä nimitys ei mieltämme pahoita. 

Jutussanne puhutaan hieman yleistäen ja ehkä mielikuvatasolla yhdistäenkin kahdesta tai 

kolmestakin eri tilanteesta. Ensin kerroitte havainnoistanne stadin julkisissa kulkuneuvoissa 

mieltänne järkyttäneestä käytöksestä, josta totesitte mm näin: ”Jumalauta, nelikymppisiä äijiä 

Tampereen Ilves-paidassa mennään raitiovaunuun neljän oluen huumassa”.  

Tähän emme sen enempää ota kantaa, mutta tietenkin on ikävää, jos Ilveksen kannattajien käytös 

on järkyttänyt stadin alkuperäisväestön mielenrauhaa, emmekä sitä tietenkään halua puolustella. 

Toki vuosikymmeniä erilaisia vierasfanien käyttäytymisiä seuranneena, tapahtumaa voi luonnehtia 

varsin harmittomaksi.  

http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/
http://www.iltalehti.fi/smliiga/2013052517066785_sm.shtml
http://www.iltalehti.fi/smliiga/2013052517066785_sm.shtml
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Aivan toinen tapahtuma on sitten se, jota jutussanne analysoitte mm. näin:  

”Tässä kummallisessa harhaputkessa elävä ihminen on jossain määrin hellyttävää katsottavaa, jos 

pääsee siitä ärsyyntymisestä yli. Eilen kaikkein hellyttävintä katsottavaa oli pelin jälkeen, kun 

huomasin, että, joukko Hämeestä tulleita jääkiekon ystäviä oli astumassa linja-autoon - näytti 

olevan tuollainen Hauhon Liikenne - niin sen jengi näytti siltä, että hitto vie,  tässä on tällainen 

kaksi päivää sitten retkahtaneiden AA-kerholaisten kuljetus lähtemässä kohti Tamperetta, siltä se 

nimittäin näytti. Tiedätkö miltä näyttää ihminen, joka on puoli vuotta ollut kuivilla vakavan 

alkoholismin jälkeen ja sitten on kaksi päivää ryypännyt ja astuu Hauhon Liikenteeseen. Siinä laulu 

raikasi ja soitto soi ja Helminen-paita päällä painetaan.” 

Haluamme nyt lyhyesti esitellä tämän Korporaation mielestä päihdekuntoutuksen tarpeessa olevan 

joukon ja sen taustan. Kyseessä oli Ilves ikuisesti ry:n järjestämän kannattajamatkan ihmisiä. 

Ryhmässä oli noin kolmisenkymmentä matkalaista. Ikähaarukkaan mahtui mm. 81-vuotias 

naispuolinen yhdistyksemme kunniajäsen ja toisaalta myös 12-vuotiaita lapsia ja kaikkia siltä 

väliltä. Havainnoitsijanne ei tohtinut aivan suoraan väittää joukkoamme alkoholisteiksi. Ehkäpä 

kuitenkin jotakin toimittajan asenteista ja ennakkoluuloista kertoo se, jos hän pystyy tietäväisenä ja 

muka hauskalla tavalla kuvailemaan, miltä hänestä alkoholistit hänen mielestään näyttävät. Tästä 

ohjelmanne osuudesta moni matkamme osanottajista on mielestämme aiheellisesti pahoittanut 

mielensä.  

Emme todellakaan väitä, etteikö osa ryhmästämme ollut nauttinut alkoholia. Mitään normaalista 

fanikulttuurista poikkeavaa käytöstä ei tilanteessa kuitenkaan esiintynyt, saati että olisi ollut joitakin 

järjestyshäiriöitä. Huudot ja laulaminen ovat osa positiivista kannattajakulttuuria. 

Erityisen ikävältä meistä tuntui myös se, että retkemme kuljetuksesta vastannut yritys, Hauhon 

Liikenne yhdistettiin juttuun negatiivisella tavalla. Sitä emme tiedä, kuuluuko toimittajien 

sanavarastoon nykyään ilmaisua ”Anteeksi”…  

Oikeastaan vielä kolmannenkin erillisen tilanteen juttunne ottaa esiin. Siinä koetetaan 

oppimestarimaisesti kuvailla, miten Ilveksen kannattajat kannustivat omiaan ”väärällä” tavalla 

ottelun kuluessa eli kuulemma vasta pelin loppuvaiheessa, kun alkoi ”haiskahtaa” Ilveksen voitolta. 

Oikeastaan sen pahemmin ei voi arvioissaan mennä pieleen, kun alkaa moittia Ilveksen kannattajia 

Glory Hunter -tyyppisiksi menestyksen aallonharjalla ratsastajiksi. Jääkiekko-Ilveksen vuosia 

kestäneistä urheilullisista ja taloudellisista vaikeuksista huolimatta tämä kannattajajoukko on 

jaksanut uskollisesti kulkea ja elää rakastamansa joukkueen matkassa.  

Ehkäpä tosiaankin äänilogoanne lainaten: Korporaation ”kassoilla tarvitaan esimiestä”… 

Ilves ja sen kannattajat saivat Korporaation ”puolueettoman tarkkailijan” vahvasti tunteeseen. 

Ymmärrämme kyllä, että voi mennä hieman ns. ihon alle, kun ”böndeltä” tulee median vapaata 

riistaa oleva ”kriisijoukkue” ja vie tylysti pisteet ”Stadin kingeiltä”, joiden joukkueessa skrinnailee 

lauma pelaamiseen varsin haluttomilta vaikuttaneita miljoonamiehiä. Sehän on kuitenkin ”vain 

urheilua” ja toivotamme Korporaation toimittajille: ”Get over it!” 
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Ilves Ikuisesti ry 

 

Ilves Ikuisesti on nimensä mukaisesti ikuisesti Ilvestä kannattavien fanien yhdistys, jolla on parisataa jäsentä ja sen Facebook-ryhmässä 
on noin 1600 jäsentä. Yhdistys kannattaa ja tukee Ilvestä kaikissa lajeissa ja aina positiivisin mielin. Kotisivut: 
https://ilvesikuisestiblog.wordpress.com/ 

https://ilvesikuisestiblog.wordpress.com/
http://areena.yle.fi/1-3983012
http://areena.yle.fi/1-3983012

