
– Jos tällä hetkellä saisin
SM-liigasta valita kaksi kave-
ria, joiden kanssa haluaisin
pelata, niin ne olisivat nimen-
omaan Lievers ja Ton, sanoo
tyytyväisenä tärkeän ja voitok-
kaan ottelun jälkeen ketjun
kolmas lenkki, jääkäri Jussi
Jokinen. – Tässä suhteessa
ovat asiat omalta osaltani hie-
nosti, mutta kyllä koko jouk-
kueemme on hyvässä iskussa.
Ensi viikolla saadaan vielä har-
joitella play-offs-kiekkoa vie-
raissa mm. puolustuspelin ja
erikoistilannepelaamisen osal-
ta.

Jussin tehokkuudesta lau-
antaina kertoo yksi maali ja toi-
sen syöttäminen. Lisäksi hänet
palkittiin myös kentän tähtipe-
laajana Ilta-Sanomien kolmel-
la tähdellä.

Monipuolinen
urheilutausta

Kun kolmivuotias Jussi sai
jalkaansa kaksiteräiset luisti-
met Kalajoen maisemissa
vuonna -86, tuskin kukaan per-
heessä kuvitteli pojan pari-
kymppisenä olevan yksi Suo-
men nuorista lupaavista kiek-
koilijoista.

Neljä vuotta sitten Ouluun
muuttanut Jussi on käynyt oi-
keaoppisesti läpi monipuoli-
sesti urheilevan nuoren miehen
tien, yleisurheilua ja jalkapal-
loa valtakunnallisella kärkita-
solla ja hiihtoakin kilpatasol-
la. Yleisurheilupuolella paras

Jussi Jokisen

Jääkiekko on nimenomaan joukkuepeli, missä
jokainen pelaaja on tärkeä, eikä yhden miehen

roolia ja vaikutusta suuntaan tai toiseen ole
korostettu Kärppienkään valmennusjohdon

taholta.
Tässä kuitenkin muutama ajatus yhdeltä Oulun

Kärppien nuorien ja nousevien lupausten
edustajalta voittoisan Saipa-ottelun jälkeen.

laji oli aitajuoksu, jota hän tree-
nasi yhdessä Antti Haapakos-
ken kanssa tämän isän valmen-
taessa poikia. Tuolloin kirjat-
tiin Jussin nimiin 12-vuotiait-
ten poikien aitajuoksun Suo-
men ennätys.

– Nuorempana yleisurheilu
tuntuikin parhaiten sopivalta ja
vieläkin olemme parin kaverin
kanssa jatkaneet monipuolista
liikuntaa niin, että joka kesä
viedään läpi miesten kym-
menottelu.

Käännekohta jääkiekon
suuntaan Jussille tuli, kun hän
15-vuotiaitten valmennusleirin
allstarsiin valitsemisen myötä
sai edustuspaikan myös nuor-
ten jääkiekkomaajoukkuee-
seen vuonna -97.

Ensimmäinen
liigamaali jäi
mieleen

Näin seitsemän vuotiaana
JHT:ssä (Junkkarit Hockey
Team) kiekkouransa aloittanut
Jussi siirtyi Oulun Kärppien C-
junnuihin  97-98 .

– Tämä oli vanhemmille
raskasta aikaa, kun kävin vie-
lä yläasteen yhdeksättä luok-
kaa Kalajoella. Koko vuosi oli
ajamista Oulun ja Kalajoen vä-
liä. Siitä on vanhemmille an-
nettava suuret kiitokset, että
jaksoivat kuskata, kiittelee Jus-
si, joka nyt on päättämässä Ou-
lun urheilulukion opintonsa
paria kirjoitusta vailla olevaan
valkolakkiin.

C-junnuvuoden jälkeen
seuraavat pari vuotta meni A-
junnuissa ja silloin B-junnujen
riveissä käytiin voittamassa
SM–kultaa. Kesällä 2001 Jus-
si pääsi treenaamaan miesten
mukaan 18–vuotiaitten MM-
kisojen jälkeen. Loukkaantu-
misien kautta avautui myös
näyttöpaikkoja liigajoukkuees-
sa. Viime kausi 2001-2002 oli-
kin sitten ensimmäinen edus-
tusvuosi.

– Ensimmäinen liigamaali
on painunut mieleen. Se oli

neljäs peli, vastustajana kotia-
reenalla Raksilassa Lahden
Pelicans. Pasi Kuivalainen oli
maalissa – Pitkäsen Joni ja Jev-
geni Davidov antoivat syötön
keskisalueelle. Siitä muutama
potku ja vastassa yksinäiselle
hyökkäykselle kaksi pakkia.
Siniviivan jälkeen päätin vain
laukaista. Niinhän se etukul-
masta meni sisälle. Oli kyllä
mahtava tunne ja kiekko on
tallessa kunniapaikalla, kertaa
Jussi liigan ensimmäistä tähti-
hetkeään. – Tehotilastoja hen-

kilökohtaisella tasolla tulee
jonkin verran seurattua, vaik-
ka etupäässä kuitenkin joukku-
een menestystä. Jääkiekkoura-
ni parhaat saavutukset tässä
vaiheessa ovat kaksi 20-vuoti-
aiden MM-pronssimitalia sekä
B-junnujen SM-kulta muuta-
ma vuosi sitten.

Jääkiekko ei ole
väkivaltaista

Jussi on joukkueessa saanut
kiitosta pelaajana, jolla on
hyvä pelisilmä ja pelikäsitys
nopeisiin ratkaisuihin. Lisäksi

häntä pidetään periksi antamat-
tomana taistelijana ja hyvänä
mailan käsittelijänä, joka
hyökkääjänä on kotonaan kai-
kissa pelipaikoissa. Omiksi ke-
hittämisen painopistealueik-
seen Jussi kirjaa laukaukset,
fyysisen pelin sekä luistelun.

– Kiekkoilijan tärkein omi-
naisuus ilman muuta on hyvä
luistelutaito sekä tietynlainen
taistelijan henki, tiivistää Jus-
si. – Minun mielestäni jääkiek-
ko ei ole väkivaltaista, eikä
sellainen kuulu jääkiekkoon,
vaikka fyysistä kontaktia ote-

Taitoa ja nuoruuden intoa

taankin. Sääntöjen puitteissa
toimittaessa se on hieno tekni-
nen taitolaji, jossa tarvitaan
nopeita tilannearviointitaitoja,
hyvää kuntoa ja voimaa.

– Parhaimmillaan se on pe-
laajan kannalta mahtava vauh-
dikas joukkuepeli, jossa pelaa-
jien ajatusten on käytävä yk-
siin ja se tarjoaa yleisölle nau-
tittavaa katseltavaa. Toivotta-
vasti otteluihin saadaan takai-
sin kaksi tuomaria ja sitä kaut-
ta kahvakiekko ja kaikenlainen
jääkiekkoon kuulumaton hui-
tominen kitketyksi pois. (KH)

Nyt Lounais-Lappi tarjoaa lukijoilleen, innokkaille lätkän seuraajille tietäjän ja ennusta-
jan viittaa. Miten Kärppien käy? Selviytyykö se mitalipeleihin ja minkä värisen vai tuleeko
tyytyminen sijoihin 5–8?

Lisäksi Ylimäen “fanimatkabussissa” jaetaan kunkin pudotuspelikierroksen veikkausku-
punkeja siihen asti, kun pelejä on tarjolla. Kierroksen paras veikkaus voittaa yhden playoffs-
matkan Ouluun.

Kummankin leikkimielisen ja osallistujille ilmaisen  veikkauskisan kaikkien veikan-
neiden kesken arvotaan ns. fanipaidat varustettuna koko Kärppä-joukkueen nimikirjoi-
tuksilla. Alla olevan kupongilla neljälle parhaiten veikanneelle on luvassa erilaisia Kärp-
pä-fani tuotteita sekä lisäksi Lounais-Lapin talvilippiksiä.

Kupongit palautettava viimeistään  tiistaina 18.3. Lounais-Lapin toimistoon tai Hannulle
lauantaina 15.3 “lätkäbussiin” .

Jääkiekkokuume nousee – SM-liigan play-offs-ottelut ovat alkaneet. Oulun
Kärpät varmistivat kotiedun itselleen, ja ensimmäisen pudotuspelikierroksen
vastustajaksi tulee JYP Jyväskylästä. Parasta joukkuetta lähdetään karsimaan
ensimmäisellä kierroksella paras seitsemästä ja kahdella seuraavalla kierrok-
sella paras viidestä periaatteella. Ensimmäinen kotiottelu pelattiin eilen kes-
kiviikkona ja seuraava on lauantaina.
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