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Katsojat,
teitä tarvitaan
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Klubi
tapasi
Mikael
Forssellin
nuorten Latviaa
vastaan pelatun maaottelun
jälkeen. Kiireinen pelaaja vietti kesälomaansa Suomessa,
kiiruhti sitten EM-kisoihin
Saksaan ja jatkaa syksyään
Crystal Palacen paidassa vuoden
vuokrasopimuksella.
Chelsea uskoo Miklun olevan
vuoden kuluttua valmis Valioliigaan.
Mikael, mitä HJK sinulle merkitsee?
– Suuria tunteita! Olen saanut
siellä hyvän kehityksen ja pohjan ja sieltä lähdin ulkomaille.
Olen pelannut suuren osan
urastani klubissa ja olen siitä
tyytyväinen.
Millä mielin lähdet EM-kisoihin?
– Erittäin hyvillä mielin. EMkisat ovat aina EM-kisat ja jo
sinne pääsy on fantastinen
saavutus. Uskon, että pystymme pelaamaan hyvin ja pääsemme korkealle.
(Suomi selvisi ensi vuoden
20-vuotiaiden MM-kisoihin,
putosi mitalipeleistä, mutta
oli ainoa joukkue, joka kykeni
voittamaan mestaruuden voittaneen Ranskan. Mikael Forssel teki kisoissa kolme maalia.)
Miten kesä on sujunut?
Oletko ehtinyt lainkaan lomailemaan?
– Kyllä mä olen ehtinyt lomailemaankin. Olen pitänyt
samalla kondiksen kunnossa
ja mieli on virkeä. Tuossa Latvia-ottelussa kyllä huomasin,
etten ole pelannut viiteen viikkoon. Muuten kesä on sujunut hyvin, olen ollut yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa ja ne ovat olleet mukavia,
mökilläkin olen kerennyt olemaan ja nähnyt kavereita.
Oletko saavuttanut tähän
mennessä asettamasi tavoitteet?
– Joo… Ei voi olla pettynyt.

Loukkaantumiset ovat
haitanneet
pelaamista, mutta
sille ei voi mitään. Pitää kuitenkin olla hieman kriittinen.
Miten olet päässyt näin pitkälle?
– Tärkeintä on kunnianhimo. Koskaan ei voi olla tyytyväinen itseensä. Täytyy jaksaa
tehdä työtä uudestaan ja uudestaan.
Mitkä ovat tavoitteesi?
– Päästä mahdollisimman
pitkälle.
Tavoitteesi Suomen edustuspaidassa?
– Haluan päästä Suomen
paidassa MM-kisoihin tai johonkin arvoturnaukseen.
Ja lopuksi, terveisesi Klubilehden lukijoille?
– Kesäterveisiä. Menkää ihmeessä seuraamaan jalkapalloa. Uusien stadioneiden, Finnair Stadium ja Pohjola Stadion, myötä suomalainen jalkapalloilu menee eteenpäin.
Ilman teitä me emme pysty
siihen, teitä tarvitaan.
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Huippufutaajan työ on pelaamisen lisäksi muun muassa nimikirjoituksia ja tvhaastatteluja. Mikael Forssel nuorten maaottelun jälkeen fanit ympärillään.
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