JHT B2 SAAVUTTI MESTIKSEN PRONSSIA
Piispalassa pelattiin 27–28.3.2015 B2-Nuorten Mestiksen loppuottelut. Mukana olivat JHT, RJK, Ässät ja TPS
eli molempien lohkojen kaksi parasta joukkuetta. Tiedossa oli tiukkoja pelejä. Mitalipeleissä Ässät voitti
kultaa, TPS hopeaa ja JHT pronssia.
JHT B2:n tavoite koko kauden ajan oli päästä Mesiksen loppuotteluun. Matka alkoi syksyllä joukkueen
osallistuessa B2-Nuorten Mestiksen alkusarjaan lohkossa 1. Alkusarjaa pelattiin kaiken kaikkiaan neljässä
alueellisessa lohkossa. JHT sijoittui viiden joukkueen lohkosta toiseksi Panttereita heikomman maalisuhteen
vuoksi. Syksyn sarjapeleistä JHT voitti 11, pelasi yhden tasapelin ja hävisi 4 ottelua.
Kevätkauden joukkue pelasi B2-Nuorten Mestistä lohkossa 1. Mukana oli yhteensä 8 joukkuetta. Kevään
aikana JHT voitti 10 ottelua, pelasi kaksi tasapeliä ja hävisi kaksi ottelua ollen lohkonsa selvä ykkönen.
Lohkon kaksi parasta JHT ja RJK selvittivät tiensä Lopputurnaukseen. Lohkosta 2 mukaan tulivat Ässät ja
TPS, jotka olivat pelanneet syksyn SM-alkusarjaa.
Lopputurnauksessa JHT:n ensimmäinen vastustaja oli TPS. Ottelu oli paljon ronskimpaa ja nopeampaa
jääkiekkoa, kuin mihin pelaajat olivat tottuneet. Alku meni hieman ihmetellessä vauhtia, fyysisyyttä ja
tuomarien ratkaisuja. Joukkue pääsi kuitenkin hyvin mukaan toisessa erässä. Kolmannessa erässä
vastustajalla oli enemmän onnea, joten ottelu päättyi TPS:n voittoon lukemin 2-4 (0-1, 2-1, 0-2).
Lauantain vastustaja oli ennakkoon kovaksi tiedetty Ässät, joka oli voittanut jokaisen kevään ottelunsa.
Edellisenä päivänä RJK oli joutunut nöyrtymään patapaitojen vyörytyksessä. Pelaajat ilmeisesti jännittivät
ottelua normaalia enemmän, mikä näkyi varsinkin ensimmäisen erän epävarmuutena. Poikien suoritukset
kuitenkin paranivat loppua kohti, mutta aika ei riittänyt. Voitto vahvalle Ässä-joukkueelle loppulukemin 7-3
(4-1, 1-0, 2-2). Helpolla voittoa ei porilaisille annettu, vaan kampoihin laitettiin loppuun asti.
Pronssipelissä vastaan tuli niin ikään etelän poikien kouluttama RJK. JHT:n pelaajat olivat valmentajien
johdolla päättäneet, että kotiin lähdetään mitalit kaulassa. Myös raahelaisilla oli sama tavoite, mutta heillä
oli tullut sairastumisia ja poisjääntejä viimeisiin peleihin. Molempien joukkueiden tahtotila oli kova ja ottelu
oli vauhdikas alusta loppuun asti. JHT vei vahvalla taistelulla pidemmän korren lukemin 3-2 (1-0, 1-2, 1-0).
Mitalijuhlat olivat ansaitut koko kauden kovasta työstä.
JHT:n pronssijoukkueen pelaajat ovat olleet koko kauden ajan hyvin tasavahvoja ja onnistumisia on tullut
jokaiselle. Joukkueen pelaajista osa kulkee Oulaisista, osa Ylivieskasta, osa Pyhäjoelta ja osa asuu Kalajoella
tai lähialueilla. Pelaajien ikäluokat vaihtelevat suuresti sillä, puolet pelaajista on 98-syntyneitä, kolme on
syntynyt 1997, seitsemän 1999 ja yksi 2000. Tästä huolimatta joukkue on hyvin tasainen ja kaikki puhaltavat
yhteen hiileen.
Joukkueen maalivahdit: KETOLA Kalle-Markus, KYLMÄLÄ Teemu ja BRUSIN Tommi. Kenttäpelaajat: PERÄLÄ
Mikko, JUTILA Eetu, YLIUNTINEN Iivari, MYLLYLÄ Vertti, KAUPPINEN Veikko "C", KORPELA Riku, ALAJOKI
Topias "A", HAAPAKOSKI Patrik, SEPPÄ Riku, SILVASTI Antero "A", LIMMA Aleksanteri, KOMULAINEN Otto,
VIIRELÄ Aleksi, HELAAKOSKI Tomi, LUTTINEN Juho, ESKELINEN Samuel, PRIUSKA Petteri, UUSITALO Aleksi ja
HYRY Tommi. Joukkueenjohtajana on toiminut Antti SIlvasti sekä valmentajina Jarmo Rantala ja Teijo
Murtovaara. Huoltajina ovat olleet Tuomo Jutila, Kari Ketola, Mike Uusitalo ja Juhani Hyry. Vastuuäitinä on
ollut Margit Brusin ja rahastonhoitajana Arja Saari-Uusitalo. Nettisivujen ylläpidosta on vastannut Päivi
Priuska. Kaikilla vanhemmilla on ollut tärkeä rooli pelaajien kannustamisessa sekä talkootöissä.

JHT B2-joukkue on tämän kauden parhaiten menestynyt joukkue koko seurassa. Menestys on saavutettu
pitkäjänteisellä työllä ja sitoutumisella yhteiseen tekemiseen. JHT B2 kiittää kotiyleisöä, kaikkia vastustajia,
tuomareita, toimitsijoita, hallin henkilökuntaa, sponsoreita, bussikuskeja sekä Vesa Joenväärää ja Robert
Pukalovicia kuluneesta kaudesta. Te kaikki teitte osaltanne tätä unelmaa todeksi: JHT B2 on kaudella 2014–
2015 B2-Nuorten Mestiksen pronssijoukkue!
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