
– spelar fotboll och praktiserar bland gatubarn i Brasilien
Lasse Mattila har hittat ett
nytt projekt i livet:
Att praktisera bland
gatubarn i Brasilien.
Fyra månader ska den förre
Ljungskile-spelaren tillbringa
i Sao Paulo.
Mellan 1994 och 2000 spelade Las-
se Mattila fotboll i Ljungskile SK. 

– Jag har fortfarande ett stort
hjärta i klubben och hos männis-
korna där. Det hände mycket i
Ljungskile som jag bär med mig i
livet, säger han i telefon från Sao
Paulo.

Spelar för Östersunds FK
Med tiden har Lasse Mattila upp-
täckt av livet inte enbart består av
fotboll. Han har bland annat spe-
lat in en CD-skiva med visor och
dikter, samlat in begagnad fot-
bollsutrustning till barn i Indien,
och engagerat sig i flyktingfrågor.

Lasse Mattila studerar till socio-
nom i Östersund och har ett
knappt år kvar på den utbildning-

en. Sedan 2001 har han också spe-
lat mittfältare i Östersunds FK:s
division 2-lag. Han valdes av lä-
nets journalister till
Jämtland/Härjedalens bäste spe-
lare redan under premiäråret
2001.

Socialt ansvar
Han har skrivit på även för 2004,
men har fått permission fram till
juni. Fram till dess
ska han jobba med
ett socialt projekt i
Brasilien. Han är i
landet för att spela
fotboll och samti-
digt genomföra en
fyra månader lång
högskolepraktik.

Sedan några
veckor tillbaka
praktiserar Mattila på en fotbolls-
skola/fotbollsklubb i 20-miljoner-
staden Sao Paulo. Många av ele-
verna på skolan är gatubarn, och
jobbet kommer att bestå av socialt
arbete i kombination med att vara
tränare i fotbollsklubben Clube

Pequeninos do Jockeys. Klubben
sysselsätter barn och ungdomar i
åldern 5-18 år och har 1 000 med-
lemmar.

Flera av klubbens lag har varit i
Norden och spelat turneringar,
exempelvis Gothia cup och Hel-
sinki cup.

– Givetvis känns det bra att få
hjälpa dessa ungdomar och dess-
utom få arbeta med fotbollen, sä-

ger Lasse
Mattila
som själv
kommer att
spela i en
annan
klubb i Sao
Paulo.

– J a g
hoppas få
spela på en

nivå som motsvarar Superettan
hemma i Sverige.

Har lärt sig portugisiska
Språket är inga problem för Mat-
tila som läst portugisiska sedan i
höstas och dessutom fått hjälp

med ”läxorna” av sin brasilianske
lagkamrat i Östersunds FK, Alys-
son Marendaz Marins.

– Det går ganska bra, även om
det var svårt när jag började. Det
var nästan som med svenskan i
början. Jag fattade ingenting.

Numera är det modersmålet
finska som får stå tillbaka för den
Helsingforsfödde 27-åringen. Las-
se Mattila känner sig nästan som
en svensk efter åren i Bohuslän
och Jämtland. 

Lasse Mattila spelade i
Ljungskile mellan 1994 och 2000
med undantag för 1997 då han spe-
lade i norska Sarpsborg. 1998 vann
han den interna skytteligan i LSK
med sju mål (sex av målen gjordes
i seriespelet  i Söderettan).
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Nytt projekt.  Lasse Mattila har provat på en del saker i sitt liv. Nu befinner han sig i Brasilien där han bland annat ska spe-
la fotboll och träna ungdomar. Här tillsammans med Clube Pequeninos do Jockeys grundare José Guimaraes Junior.
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Mattilas nya mission
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Torbjörn Arvidsson
torbjorn.arvidsson@bohuslaningen.se 
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STOCKHOLM: Det rådde sorg och
förstämning i basketklubben
Akropol på onsdagen.
Dagen efter den lettiske
spelaren Raimonds Jumikis
plötsliga bortgång var det
krishantering som gällde i
förortslaget från Rinkeby.
I Akropol hade ledningen delat
upp sitt arbete för att kunna han-
tera den uppkomna situationen.
Ordföranden Spiro Gogos och co-
achen Olle Lundén ägnade sig åt
herrlaget och de anhöriga. Ligala-
get var samlat under onsdagsef-
termiddagen till ett krismöte där
psykologer fanns med.

Vice ordföranden Tomi Liljeq-
vist och ledamoten Peter Lemon
samlade ungdomslagen på efter-
middagen. Under dagen togs kon-
takter med Rinkebyskolorna.
Akropol har över 200 barn i sin
basketverksamhet.

– Våra ungdomstränare kom-
mer sedan att träffa alla sina lag i
dag på träningstiderna. Vi vill in-
formera och ska vara uppmärk-
samma på hur barnen reagerar, sä-
ger Tomi Liljeqvist.

– Ungdomslagen ska börja träna
som vanligt från torsdagen och
helgens matcher, det är ett tjugo-
tal, ska spelas som planerat. Där
vill vi att matcherna ska börja med
en tyst minut. Från måndag går vi
tillbaka till normal verksamhet.

Basketförbundet rekommende-
rar alla arrangörer av matcher att
genomföra en tyst minut till och
med måndag den 16 februari.

Även hos Basketligan ägnades
onsdagen åt krishantering och in-
formation.

– Jämtland har också fått hjälp i
Östersund för att hantera den här
situationen, bland annat av läkare.
Det var flera av deras spelare som
tog mycket illa vid sig, säger Bas-
ketligans chef Tomas Bergström.

– I morgon (torsdag) tar vi tag i
det sportsliga. Akropol och Jämt-
land har sina nästa matcher på fre-
dag och lördag och de får ta ställ-
ning till om de vill spela då. Vill de
inte så ställer vi in.

Peter Wikström/TT

Sorgedag
i Akropol

Sorgearbete. Dagen efter den lettis-
ke spelaren Raimonds Jumikis plötsliga
bortgång var det krishantering som
gällde i förortslaget från Rinkeby.

– Givetvis känns det bra
att få hjälpa dessa
ungdomar och dessutom få
arbeta med fotbollen.


