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SALIBANDYLIIGASSA alkukauden 
suurin yllättäjä on ollut TPS. Kah-
deksasta ottelusta turkulaiset ovat 
hävinneet vain kerran. Maaotte-
lutauolle lähdettäessä joukkue on 
vakuuttavassa viiden pelin voitto-
putkessa.

Yksi merkittävä syy menestyk-
seen on 19-vuotias Miko Kailia-
la. Mies on pyssyttänyt alkukau-
della 14 maalia. Maan suurimpiin 
lupauksiin kuuluva Kailiala ei kui-
tenkaan ole häkeltynyt vahvasta 
alkukaudesta.

– Vähän on yllättänyt, mutta 
paljon on töitäkin tehty. Joukkue 
on harjoitellut tiiviisti yhdessä jo 
viime keväästä lähtien. Joukkueen 
runko treenasi yhdessä jo silloin, 
kun minä pelasin A-junioreiden 
playoffseja. Pitää vaan pitää huo-
li, ettei joukkue ala sulaa kauden 
edetessä.

Toinen syy Palloseuraan vah-
vaan alkukauteen on tiivistynyt 
puolustuspeli, jonka kanssa pää-
valmentaja Teemu Varis on 
tehnyt joukkoineen töitä kesästä 
lähtien. Kailiala ei ole tunnettu 
oman pään spesialistina, mutta 
kehuu uusittujen kuvioiden toi-
mivuutta.

– Omiin menneet maalimäärät 
ovat pienentyneet selvästi. Minun 
pelaamiseeni laitahyökkääjänä 
uusi systeemi on vaikuttanut var-
sin vähän. Pakit ja keskushyök-
kääjä siinä isomman työn tekevät, 
mies myhäilee.

KAILIALA elää parhaillaan jännit-
täviä aikoja, sillä näinä päivinä va-
litaan pelaajat maajoukkuerinkiin. 
Nyt valittavista pelaajista valitaan 
Suomen lopullinen MM-joukkue 
puolustamaan keväällä maailman-
mestaruutta.

– Henkilökohtaisesti MM-kisat 
on ehdottomasti kauden ykkös-

tavoite. Nyt täytyy vaan toivoa, 
että näytöt liigasta riittävät, Kai-
liala toteaa.

Näyttöjä kyvyistä on myös 
nuorten maajoukkueista. Kai-
lialan palkintokaapissa on muun 
muassa alle 19-vuotiaiden maail-
manmestaruus. Hurjia maalimää-
riä koko uransa tehtaillut Kailiala 
debytoi myös miesten maajouk-
kueessa. Ensimmäinen maajouk-
kuemaalikin syntyi heti toisessa 
maaottelussa.

– Nuorten maaottelut ja mies-
ten maaottelut ovat ihan kuin 
yö ja päivä. Nuorten pelit ovat 
keskitason liigamatseja heikko-
tasoisempia. Miesten peleissä 
varsinkin kovimpia maita vastaan 
on todella huippupeliä, Kailiala 
vertailee.

Maajoukkuekutsu tai ei, Kailia-
la harjoittelee tauolla myös TPS:n 
mukana. Alkukausi on ollut pe-
litahdiltaan tiivis. Harjoittelujakso 
tulee hyvään paikkaan. Liigapelit 

TPS:n osalta jatkuvat vasta yh-
deksäs marraskuuta.

– Tekee ehdottomasti hyvää vä-
hän treenatakin kunnolla. Nyt on 
ollut pari peliä viikossa. Ei siinä 
kauheasti ole kovaa harjoittelua 
tehty. Tarkoitus on treenata ai-
nakin fysiikkaa nyt vähän enem-
män, Kailiala toteaa.

VAIKKA kutsua Suomi-paitaan 
ei kuuluisikaan, ei lajiväen kes-
kuudessa ole epäselvyyttä siitä, 
etteikö Kailiala olisi viimeistään 
tulevaisuudessa suomalaisen sa-
libandyn kuumimpia nimiä. Mo-
net huippupelaajat lähtevät ulko-
maille leveämmän leivän perään. 
Kailiala ei ainakaan vielä ajattele 
ulkomaan kenttiä.

– Sopimuksesta Tepsin kanssa 
on tämän kauden jälkeen optio 
vielä jäljellä. Ei minulla ulkomaille 
mikään kiire ole. Pitää sitten kat-
soa, mikä tilanne on, kun sen aika 
on, Kailiala tuumaa.

Maalinsylkijän mietteet
Miko Kailiala haaveilee paikasta MM-joukkueessa

Lietolaislähtöinen Kailiala harrasti nuorempana myös jalkapalloa. Myös pienempi pallo pysyy hallussa.
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ENSI kesänä Turussa pelataan myös naisrug-
bya, kun Turku Swans saa oman joukkueen 
kasaan. Tähän saakka Swans on pelannut yh-
teisjoukkueelle Pori Rugby Lollersin kanssa. 

Rugby on viime vuodet ollut hyvässä nos-
teessa Turussa. Swans perustettiin vuoden 
päivät sitten. Miesten sarjassa Turku Eagles 
toi päättyneellä kaudella Turkuun lajin en-
simmäisen mitalin, kun joukkue voitti SM-
hopeaa.

Naisille oma
rugbyjoukkue

ENSI kaudella ykkösdivisioonasta vauhtia 
hakeva Trojans uusiutuu myös kabinettien 
puolella. Seuran uudeksi puheenjohtajaksi 
on valittu Pasi Sillgren, joka on aiemmin 
toiminut varapuheenjohtajana ja tehnyt pal-
jon töitä seuran junioreiden parissa. Samas-
sa yhteydessä johtokuntaan valittiin uusina 
pelaajien edustajina Arto Ahtola ja Tuo-
mas Valtonen.

Entinen puheenjohtaja Nanna Rannikko 
jättäytyi puheenjohtajan paikalta opiskelukii-
reiden vuoksi.

Trojansille uusi
puheenjohtaja

JOS joku olisi keväällä sanonut sekä Interin 
että TPS:n ottavan jalkapallokauden päät-
teeksi mitalit, kaikki olisivat varmasti olleet 
tyytyväisiä.

Tyytyväisyyteen on aihetta nytkin. Kaksi 
mitalia samalla kaudella on historiallinen 
saavutus, johon turkulaisjoukkueet eivät ole 
koskaan ennen yltäneet. Hieno kausi siis on 
takana molemmilla joukkueilla.

Kaikesta huolimatta nälkä kasvoi syödes-
sä, koska Inter ja TPS olivat koko kauden 
kärkitaistelussa mukana. Molemmat myös 
johtivat liigaa kauden aikana. Mestari-HJK:n 
valta-asemaa horjutettiin todenteolla. Klubi 
nostettiin ennen kauden alkua ylivoimaisek-
si mestarisuosikiksi. Sen asema piti, mutta 
ylivoimaista dominointia ei nähty.

Puukkokatsomo onnittelee molempia 
turkulaisjoukkueita hienosta kaudesta. Ehkä 

sitten ensi kaudella jompi 
kumpi pääsee vielä lä-

hemmäs mestaruut-
ta. Joka tapauksessa 
futispääkaupungin 
asemalle on katet-
ta.
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Futispääkaupunki
on voimissaan


