
 

               SAKU KOIVU   
 
 
 
He was born 23.11.1974 in Turku. His height is 178 cm and he weight 81 kg. 
His father`s name is Jukka, his mother is called Tuire and the name of the 
little brother is Mikko, who plays in Minnesota Wild. There is a wife, a 
daughter and a coming baby in Saku`s family. His salary is 4,75 million 
dollars in one year. Saku owns a big house and a restaurant Rocca by the 
river Aura in Finland. He also owns summer-residence in Kakskerta in Turku. 
 
Saku has played his career in TPS and Montreal Canadiens. Saku`s role is to 
be a center. 
 
Already when he was young, he was very good at ice hockey, football and 
gymnastics. Saku has also famous Finnish friends. They are Petteri 
Nummelin, Jani Kiviharju and Miikka and Marko Kiprusoff. Petteri was with 
Saku at the same class. Saku was very good at school. He graduated from a 
Finnish high school.  
 
Saku has won a lot of medals and prizes, for example Bill Maestro trophy and 
Jari Kurri prize. His draft number is 21 # at first round to Montreal Canadiens. 
He is hired as a captain of Montreal Canadiens and also as a captain of 
Team Finland, too. Saku is the most popular player of Canadiens.  
 
Two years ago Saku has got Non- Hodkins cancer, but he recovered it. Saku 
has gave over two million euros to cancer hospitals in Montreal and in Finland 
for the little children.  
 
Saku has got many injures in his career. 
 
Sources: Pro Hockey: number 6 2004, Vuosituhannen jääkiekko tähdet, 
Montrealin tarina, TPS kausikirja 2002- 2003, Liigatähdet, Leijonien tarina, 
Turun Palloseura 1922- 1997, my own notes and Saku`s primary school 
techers Markku Laaksonen`s ``stories``. 
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                                     IDOLINI SAKU KOIVU 
 
 
 
 
 
Valitsin Saku Koivun idolikseni, koska hän pelaa jääkiekkoa ja toimii 
esikuvanani sekä jääkiekossa että elämässä.    
Hän syntyi 23.11. vuonna 1974 Turussa.  
Hänen on 178 cm ja painaa 81 kg. 
Perheeseen kuuluu isä Jukka, joka valmentaa Rauman lukkoa, äiti 
Tuire ja pikkuveli Mikko, joka pelaa Minnesota Wild issa hyvällä 
menestyksellä. Sakun oma perhe koostuu vaimosta, tyttärestä ja 
piakkoin tulevasta vauvasta. Hänen palkkansa on 4,75 miljoonaa 
dollaria kaudessa. Hän omistaa hienon asunnon ja ravintola Roccan 
Aurajoen rannalta. Hänellä on myös mökki Kakskerrassa, Turussa. 
Saku on pelannut urallaan TPS:sa ja Montreal Canadiensissa. Sakun 
pelipaikka on keskushyökkääjä.   
     
Jo nuorena Saku erottui muista nuorista erityisellä innostuksella ja 
lahjakkuudella jääkiekkoa ja jalkapalloa kohtaan. Hän oli myös 
taitava telinevoimistelija. Juniori-ikäisenä Saku jopa pohti valintaa 
jääkiekon ja jalkapallon välillä! Esimerkiksi jalka pallossa hänet 
valittiin Helsinki Cup -turnauksessa parhaaksi pelaajaksi. Sakun 
lapsuuden ystäviin kuuluivat Petteri Nummelin, Jani Kiviharju, 
Miikka ja Marko Kiprusoff. He kaikki ovat käyneet s amaa koulua ja 
Petteri on ollut samalla luokalla.  Saku menestyi koulussa keskivertoa 
paremmin ja kirjoitti myöhemmin ylioppilaaksi ja op iskeli 
opettajaksi, mistä voi päätellä, että kotona arvostettiin sekä koulua 
että jääkiekkoa. Esimerkiksi Sakun veli Mikko aikoi jättää lukion 
kesken jääkiekon takia, mutta isä Jukka sanoi, että jos Mikko aikoo 
lopettaa koulunkäynnin, niin loppuu myös jääkiekko.      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Juniori-ikäisenä Saku saavutti mm. SM-hopeaa ja - kultaa useita 
kertoja. Jo nuorena häntä auttoi urallaan TPS:n entinen valmentaja 
Vladimir Jursinov. Myöhemmin hän voitti useita muita mestaruuksia 
ja henkilökohtaisia palkintoja. Tärkeimpiä ovat useat All Star              
-valinnat, Bill Maestron Throphy (omistautumisesta jääkiekkoilulle), 
World cup hopea, useat MM- ja Olympiakisamitalit ja Euroopan Cup 
-pronssi ja monet Paras pelaaja -palkinnot. Hän pelasi myös 
legendaarisessa Tupu, Hupu, Lupu – ketjussa, johon kuuluivat Sakun 
lisäksi Ville Peltonen ja Jere Lehtinen.  Hänet varattiin NHL:n 
Montreal Canadiensiin ensimmäisellä kierroksella 21. valintana ja 
nimitettiin myöhemmin Montrealin sekä maajoukkueen kapteeniksi. 
Montreal Canadiensin kapteeniksi pääsevät vain parhaiten 
sosiaalisilta ja pelitaidoiltaan soveltuvat pelaajat. Hän on myös 
ensimmäinen suomalainen NHL- kapteeni. Kapteenina hänellä on 
suuri vastuu joukkueen ilmapiiristä ja osittain joukkueen tiedottajana 
lehdistölle. Montreal Canadiensissa Saku on joukkueen suosituin 
pelaaja sekä fanien että joukkueen keskuudessa, vaikka hän joutuikin 
kahnaukseen oman joukkuetoverinsa Mike Ribeiron kanssa viime 
kaudella, mistä fanit suuttuivat, ja Saku ja Mike joutuivat 
selvittämään tapahtunutta faneille ja lehdistölle, ja asiat saatiin 
sovittua Sakun, Miken, fanien ja lehdistön kesken. Myös hänen hyvä 
huumorintajunsa auttoi asiaa. 
 
Kaksi vuotta sitten Saku sairastui Non-Hodgkinin tautiin, mutta se 
saatiin parannettua noin vuoden kuluessa. Seuraavan kauden alussa 
Saku teki NHL- uransa ensimmäisen hattutempun, joten se osittaa, 
että hän on sekä henkisesti että fyysisesti erittäin vahva. Saku on 
tehnyt lahjoituksia syöpäklinikoille sekä Suomeen että Montrealiin 
kahden miljoonan euron arvosta.     
 



Sakulla on ongelmia pienen kokonsa takia NHL:ssä, mutta hän 
korvaa sen suurella nopeudellaan ja peliälyllään. Kokonsa vuoksi 
hänelle sattuu usein loukkaantumisia, tosin niitä sattuu myös 
pelaajien turhautumisen takia, sillä ei ole varmaan kivaa joutua 
itseään paljon pienemmän harhautettavaksi. 
Saku Koivun viimeisin saavutus on valinta Torinon 
talviolympialaisten yhteydessä Kansainvälisen olympiakomitean ( 
KOK ) urheilijakomissioon. Pesti on kahdeksanvuotinen, ja Koivu on 
ainut jääkiekkoilija komissiossa. 
 
 
 
Lähteet olivat Pro Hockey nro 6. 2004, Vuosituhannen tähdet: 
jääkiekko, Montrealin tarina, TPS kausikirja 2002- 2003, Liigatähdet, 
Leijonien tarina, Turun Palloseura 1922- 1997, omat tiedot ja Sakun 
ala- asteen opettajan Markku Laaksosen tiedot.            
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