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Parmalle
vahvistuksia
LENTOPALLON ykkössarjan Liedon Parma

saa riveihinsä kaksi kovan luokan pelimiestä, kun liigakokemusta omaavat yleispelaaja
Daniel Kusnetsoff ja keskitorjuja JuhaPekka Mikkola liittyvät Parmaan.
22-vuotias Kusnetsoff on pelannut aiemmin liigassa 38 ottelun verran. 31-vuotias
Mikkola on Varsinais-Suomessa tuttu ennen
kaikkea Raision Loimun paidasta, jota Mikkola edusti viime kaudella.
Uudet vahvistukset saavat tulikasteensa
sunnuntaina, kun Lietohallin parketilla Parmaa vastaan asettuu ykkössarjan suuriin ennakkosuosikkeihin lukeutuva Vaasan Kiisto.
Ottelu alkaa kello 16.

Mäkiaho ei jatka
TPS:SSA koeajalla kiekkoillut Toni Mäkiaho (kuvassa) ei jatka joukkueessa marraskuun maaottelutauon jälkeen. Mäkiaho tuli
TPS:aan try out -sopimuksella syyskuun alussa. Ennen perjantain JYP-ottelua Mäkiaho oli
tehnyt 16 ottelussa tehot 2+3.
Maaottelutauko alkaa
marraskuun viides
päivä.
Tämän
päivän Lukkopeli mukaan
lukien Mäkiaho
nähdään TPSpaidassa vielä
neljässä pelissä.

Pikavauhtia Turkuun saapunut Kari Makkonen on asunut ensimmäiset päivät hotellissa, vaikka ulos ei olekaan joutanut tuijotella. Hektisessä alussa
kaupunkiin asettuminen on vielä kesken. – Toivottavasti jo ensi viikolla pääsisi muuttamaan omaan asuntoon, Makkonen tuumii.

Päävalmentajan näyteikkuna
Kari Makkonen haluaa saada TuTon peruspelin kuntoon
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Turkulaisia
Sveitsiin
KOLME TPS-salibandyn pelaajaa matkustaa

maajoukkuetehtäviin Sveitsiin alle 19-vuotiaiden maajoukkueen mukana. Neljän maan
EuroFloorball Tour -turnauksessa 4.–6. marraskuuta Suomen paidan päälleen pukevat
puolustaja Tino Salminen sekä hyökkääjät
Miko Kailiala ja Henri Alho. Kolmikosta
viimeksi mainittu on 1994 syntyneitä ja kaksi
ensimmäistä ikäluokkaa 1993.
Suomen lisäksi turnaukseen osallistuvat
Ruotsi, Tshekki sekä isäntämaa Sveitsi.

ÅBORAAKKELI

Pitkä ja kivinen tie
ÅBO IFK:n käsipallomiehet ovat ajaneet tällä

kaudella hiljalleen sisään Suomessa uudenlaista puolustussapluunaa, jonka toimiessaan
pitäisi olla myrkkyä vastustajille. Vaikka pisteitä on kohtuullisesti peleistä irronnutkin,
toistaiseksi päävalmentaja Tomi Salmisella on kuitenkin pelitavan sisään ajamisessa
työsarkaa jäljellä. Kauden kuudessa ensimmäisessä ottelussa ÅIFK:n maaliin on viskattu pallo 183 kertaa, mikä on kolmanneksi
eniten koko liigassa.
Vaativa puolustustapa on pelaajia kuluttava. Oraakkelin pallossa työtä tekeville kuitenkin on luvassa palkkio, kunhan
oppirahoja ensin maksellaan
pitkä ja pimeä talvi. Kevään
käsipalloyllätys muhii kuitenkin Aurajoen rannalla,
eikä siihen tarvita edes
uutta palloiluhallia.
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TUTON Mestis-joukkue sai kuluvan viikon maanantaina uuden päävalmentajan, kun Kari
Makkonen astui ohjaksiin Petri
Niukkasen tilalle. Turussa valmentaessa Makkosen ei tarvinnut kauaa miettiä, kun puhelu
Juhani Tammiselta tuli. Intohimoinen kiekkomies saapui mielellään parin vuoden tauon jälkeen
Mestikseen. Turku on hyvä ammattitaidon näyteikkunassa myös
isommille areenoille.
– Suuren yleisön silmissä ja uran
jatkon kannalta tämä on totta kai
iso asia minulle. Jos tässä onnistun,
niin varmasti se tuo minulle uskottavuutta, mutta en ajattele, että
mitä sitten tapahtuu, jos onnistun
tai en onnistu, tuore päävalmentaja toteaa.

Makkonen tiedostaa häneen
kohdistuvat odotukset, mutta on
varma, että saa joukkueen pelaamaan.
– Jos minulla olisi ollut kauheat paineet, niin en olisi lähtenyt
tähän. Totta kai haluan myös itselleni haasteita valmentajana ja
tehdä sitä omaa työtäni. Ajattelin
jo pelaajana sillä tavalla. Pelaajana
minulta odotettiin maaleja, kun
pelasi Veli-Pekka Ketolan, Arto
Javanaisen ja kumppaneiden
kanssa, mutta ei onnistumisista
paineita ottanut, Makkonen vertaa.
AIEMMIN Mestiksessä Mikkelin

Jukureita valmentanut Makkonen
on viime vuodet valmentanut Suomi-sarjassa. Jukureissa puolitoista
kautta valmentanut Makkonen on
Mestis-taukonsa aikana seurannut
suomalaista kiekkoa aktiivisesti,

vaikka päivittäinen tekeminen onkin ollut satunnaisempaa.
– Ei minun valmennusfilosofiani ole pahemmin viime vuosina
muuttunut. Totta kai materiaali
jonkin verran vaikuttaa pelitapaan, mutta ei varmaan peruspelaamiseen suuria muutoksia
silloiseen Jukureiden pelaamiseen
tule. Siitä perusajatuksesta lähdetään, että ketjussa on kiekollinen,
kiekoton ja yleispelaaja, Makkonen sanoo.
Pesti Mikkelissä päättyi syksyllä
2008 potkuihin, vaikka edellinen
kausi päättyi pronssimitalit kaulassa. Makkosen mukaan syyt syksyn
2008 heikkoon alkukauteen olivat
selvät.
– Joukkueesta lähti paljon johtajuutta ja aika paljon oli loukkaantumisiakin. Ei saatu sitä tilannetta oikein missään vaiheessa
rauhoitettua. Odotuksetkin olivat

tietenkin isot, kun Mikkelissä oli
aiemmin menestytty.
TUTOSSA päävalmentaja Makko-

nen keskittyy aluksi peruspelaamiseen. Aktiivisuus, reagointi ja
suoraviivaisuus toistuvat hänen
puheessaan useaan otteeseen.
– Vähän liikaa tulee tällä hetkellä kuljettelua, eikä oikein aina tiedetä, miten pitäisi toimia. Meidän
pitää pystyä pelaamaan neljällä
kentällä ja kenttien pitää hyväksyä omat roolinsa. Kaikkien pitää
tuntea kuuluvansa joukkueeseen
ja auttaa joukkuetta. Sitä kautta itseluottamuskin kasvaa, Makkonen
muistuttaa.
– Valmentajan täytyy olla innostunut hommasta, ei siitä muuten
mitään tule. Innostuneisuus tarttuu. Omalla kohdallani menestys
ei jää ainakaan innostuksen puutteesta kiinni, Makkonen lupaa.

Suomalaisten rugbyhuonous liioiteltua
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RUGBYN pienuudesta Suomessa

saatiin konkreettinen todiste taannoin, kun kansainvälinen rugbyliiton IRB:n rankingissa Suomi oli
viimeinen eli sijalla 93.
– Lista ei ole aivan totuudenmukainen. Rugbya pelataan reilusti yli
sadassa maassa maailmassa, mutta kaikki maat eivät ole virallisella
listalla mukana, toteaa Jan Airola
rugbyseura Turku Eaglesista.
Osa maista ei ole virallisella
listalla mukana, vaikka maaotteluita pelaakin, koska maa ei täytä IRB:n asettamia vaatimuksia.
Suomi on kohdannut ja voittanut
usein esimerkiksi Israelin ja Lu-

xemburgin, mutta näistä otteluista rankingpisteitä ei kolise, vaikka
voittoja tulisikin. Lisäksi listalle
uusina maina tulevat maat kiilaavat tällä hetkellä automaattisesti
Suomen edelle.
– Listasijoitus määräytyy rankingpisteiden mukaan. Uusi listalle
tuleva maa saa automaattisesti 40
pistettä, josta peliesitysten mukaan
pisteet alkavat pudota tai lisääntyä.
Eli aivan uusi maa pääsee tällä hetkellä automaattisesti Suomen edelle, vaikka ei pelaisi yhtään ottelua,
Airola valaisee.
KESKEISENÄ avaimena suomalai-

sen ja turkulaisen rugbyn eteenpäinviemiselle Airola näkee junioripelaajien määrän kasvun.

– On ihan luonnollista, että iän
karttuessa toiset lajit jäävät takaalalle muiden kiireiden lisääntyessä. Kouluissakin olisi mahdollista
tehdä lajia tunnetummaksi. Esimerkiksi Brittein saarilla pelataan
kontaktivapaata versiota pelistä
jo alle kymmenen vuoden iässä,
Airola toteaa.
Eagles järjesti lokakuun alussa
avoimen tutustumisen lajiin, joka
toi uusia kiinnostuneita lajin pariin. Airolan mukaan lajista kiinnostuneet voivat kuitenkin ottaa
Eaglesin johtohahmoihin yhteyttä
sähköpostilla koska vain.
– Uudet harrastajat ovat aina
tervetulleita. Vaikka sarjakausi ei
olekaan käynnissä, harjoitukset
jatkuvat koko ajan.

JENNI KOIVISTO

Turku Eagles puolustaa Turun
rugbykunniaa.

