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Akilleen Jaakko Sillankorva kanadalaiseen X-
Speed -continental-talliin  
 
Akilles Green Teamin Jaakko Sillankorva jatkaa kipuamista huipulle 
Itäisessä Belgiassa, lähellä Hollannin rajaa, majapaikkaansa 
pitävässä continental-tallissa. Sillankorva vaihtaa näin 
amerikkalaisen CCB-tallin astetta kovempaan joukkueeseen. 
Sillankorva jatkaa Suomessa Green Teamin väreissä. 
 
X-Speed United tallia voi hyvällä syyllä pitää monikansallisena 
continental-joukkueena. Se on rekisteröity Kanadaan, tiimin 
taustajoukot ovat belgialaisia, kanadalaisia ja australilaisia. 
Joukkueen rosterikin on hyvin kansainvälinen. Kilpailukalenteri 
rakentuu pääosin Belgiassa ja Hollannissa ajettavista UCI-
kilpailuista. Joukkueen tavoitteena on tuoda nuoria ajajia ympäri 
maailmaa kansainvälisten pyöräkilpailujen ytimeen. Joukkueen 
lähestymistapana on uudistaa kilpatiimin toimintamalli 
yhdistämällä ajajien, henkilökunnan ja tukijoiden voimavarat 
vankan ja pitkän tähtäimen ohjelmana aikaansaamiseksi. Missiona on 
auttaa nuoria ajajia kehittämään ajotaitojaan ja ponnistamaan 
seuraavalle tasolle ja vielä pidemmällekin.   
 

- ”Tuntuu hyvältä saada mahdollisuus ajaa ensi vuonna hyvän 
UCI-kilpailuohjelman omaavassa joukkueessa,” kertoo Akilles 
Green Teamin kauden 2021 kortteliajon Suomen mestari Jaakko 
Sillankorva.  

 
Askel continental-tasolle tarkoittaa Sillankorvalle entistä 
laajempaa kansainvälistä kilpailuohjelmaa.  
 

- ”Lähden innolla toteuttamaan tuota laajempaa kisaohjelmaa ja 
pyrin keräämään mahdollisimman paljon UCI-pisteitä. Pyrin 
ottamaan jälleen uuden kehitysaskeleen ja suoriutumaan hyvin 
näissä kovan tason kilpailuissa Keski-Euroopassa. Tämä on 
tärkeä hetki uralla, sillä ensi vuonna olen viimeistä vuotta 
U23-sarjassa, ja vaikka X-Speed ei ole U23-joukkue, niin 
silti tavoitteenani on kovien kilpailujen myötä kehittyä ja 
päästä tekemään myös hyviä suorituksia viimeisenä vuotenani 
U23-luokan arvokilpailuissa,” valottaa kehitysaskeltaan 
iloinen Sillankorva. 

 
Akilles Green teamille Sillankorvan uusi talli ja mahdollisuus 
kehittyä on iloinen asia.  
 



- ”Kun yhdeksän vuotta sitten aloitin puheenjohtajana, olimme 
oivallinen nuorten sarjojen kasvattajaseura, josta ajajat 
aikuisikään mennessä suuntasivat toisiin kotimaisiin 
joukkueisiin. Asetimme silloin tavoitteeksi tehdä 
joukkueestamme maamme parhaan, joukkueen josta lähdetään 
kehittymään kansainväliselle tasolle. Olemme tähän positioon 
nousseet määrätietoisella työllä, johon hallituksemme ja muut 
avainhenkilömme sekä monet tukijamme ovat tehneet valtavan 
työn menestyksen eteen. Isona yksittäisenä asiana menestyksen 
takana oli se kun sain houkuteltua loistavan päävalmentajamme 
Kari Myyryläisen mukaan, myös Esa Skyttä monien 
menestyksellisten ajajiemme valmentajana on tehnyt upeaa 
työtä. Jaakko on mainio ajaja, erittäin fiksu  ja loistava 
joukkuetoveri, hänelle tämän tallipaikan mielellään suon. Ja 
mikä parasta Jaakko jatkaa Akilleen väreissä kotimaassa,” 
avaa taustoja Akilles Green Teamin joukkueen johtaja ja 
puheenjohtaja Ari Långsjö. 

 
 
Porvoon Akilles on suomalaisen pyöräilyn legendaarinen seura,  
joka on tuottanut kymmenittäin suomalaisia huippuajajia. Seura 
keskittyy valmentamaan ja kasvattamaan nuoria ajajia aina 
ammattilaisuuteen saakka. Akilles Green Team yhdistää 
ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja kilpapyöräilyn, ajaen 
teeman ”Racing For The Future” alla. Pyöräilylupausten, hienon 
lajin ja koko maapallon puolesta.  
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