
Klubi

tapasi

Mikael

Forssellin

nuorten Latviaa

vastaan pelatun maaottelun

jälkeen. Kiireinen pelaaja viet-

ti kesälomaansa Suomessa,

kiiruhti sitten EM-kisoihin

Saksaan ja jatkaa syksyään

Crystal Palacen paidassa vuo-

den vuokrasopimuksella.

Chelsea uskoo Miklun olevan

vuoden kuluttua valmis Va-

lioliigaan.

MMiikkaaeell,,  mmiittää  HHJJKK  ssiinnuullllee  mmeerr--

kkiittsseeee??

– Suuria tunteita! Olen saanut

siellä hyvän kehityksen ja poh-

jan ja sieltä lähdin ulkomaille.

Olen pelannut suuren osan

urastani klubissa ja olen siitä

tyytyväinen.

MMiillllää  mmiieelliinn  lläähhddeett  EEMM--kkiissooii--

hhiinn??

– Erittäin hyvillä mielin. EM-

kisat ovat aina EM-kisat ja jo

sinne pääsy on fantastinen

saavutus. Uskon, että pystym-

me pelaamaan hyvin ja pää-

semme korkealle.

(Suomi selvisi ensi vuoden

20-vuotiaiden MM-kisoihin,

putosi mitalipeleistä, mutta

oli ainoa joukkue, joka kykeni

voittamaan mestaruuden voit-

taneen Ranskan. Mikael Fors-

sel teki kisoissa kolme maa-

lia.)

MMiitteenn  kkeessää  oonn  ssuujjuunnuutt??

OOlleettkkoo  eehhttiinnyytt  llaaiinnkkaaaann  lloo--

mmaaiilleemmaaaann??

– Kyllä mä olen ehtinyt lo-

mailemaankin. Olen pitänyt

samalla kondiksen kunnossa

ja mieli on virkeä. Tuossa Lat-

via-ottelussa kyllä huomasin,

etten ole pelannut viiteen viik-

koon. Muuten kesä on suju-

nut hyvin, olen ollut yhteis-

työkumppaneiden tilaisuuk-

sissa ja ne ovat olleet mukavia,

mökilläkin olen kerennyt ole-

maan ja nähnyt kavereita.

OOlleettkkoo  ssaaaavvuuttttaannuutt  ttäähhäänn

mmeennnneessssää  aasseettttaammaassii  ttaavvooiitt--

tteeeett??

– Joo… Ei voi olla pettynyt.

Louk-

kaantu-

miset ovat

haitanneet

pelaamista, mutta

sille ei voi mitään. Pitää kui-

tenkin olla hieman kriittinen.

MMiitteenn  oolleett  ppäääässssyytt  nnääiinn  ppiitt--

kkäällllee??

– Tärkeintä on kunnianhi-

mo. Koskaan ei voi olla tyyty-

väinen itseensä. Täytyy jaksaa

tehdä työtä uudestaan ja uu-

destaan.

MMiittkkää  oovvaatt  ttaavvooiitttteeeessii??

– Päästä mahdollisimman

pitkälle.

TTaavvooiitttteeeessii  SSuuoommeenn  eedduuss--

ttuussppaaiiddaassssaa??

– Haluan päästä Suomen

paidassa MM-kisoihin tai jo-

honkin arvoturnaukseen.

JJaa  llooppuukkssii,,  tteerrvveeiisseessii  KKlluubbii--

lleehhddeenn  lluukkiijjooiillllee??

– Kesäterveisiä. Menkää ih-

meessä seuraamaan jalkapal-

loa. Uusien stadioneiden, Fin-

nair Stadium ja Pohjola Sta-

dion, myötä suomalainen jal-

kapalloilu menee eteenpäin.

Ilman teitä me emme pysty

siihen, teitä tarvitaan.
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Huippu-
haastattelussa
Mikael Forssel

Huippufutaajan työ on pelaamisen lisäksi muun muassa nimikirjoituksia ja tv-
haastatteluja. Mikael Forssel nuorten maaottelun jälkeen fanit ympärillään. 
Kuva: Martti Paananen

Katsojat,   
teitä tarvitaan

Teksti: Martti Paananen
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