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Lassi, Maltll• h•r job~•I m.lnp år som 

,kofkur1tor, ~odilbekreterare och ar• 

betsledare Inom soclalljJ1Hlon. Men 
under det senaste ,,et har han gått en 

eecnv:ig. ,·oro l'llf" Ull P1MtcWI.L .. EOIAffT 

.. \:;:·~~!~ 
~-~:r··· 

ÖSTEIUUND Han v.ir e n 

f.irgst,1rl< och uppsl<,1lt,1d 
profil I Östersunds FI( i 

börj.1n .w 2000-talel. 
De t sSg l,'i nge ut att bli 

e tt liv i Bri1S1flen efter 

åren I Östersund, men 
e ft er att ha blivit blåst 
i s.1mb,1nd m e d e n 

lägenhetsaffJr tog livet 
en hel t annan riktning 
för Lasse Matti la. 

- Då försvann de 
resurser som jag hade 

tänkt starta det nya 
livet med där. Det 
gjorde att jag började 
fundera på framtiden 
och vad jag ville göra. 

Just de långa bussrC'so rna 
non 111 hl ~•v spclplalscn fö r 
de _Uno-lntna klgknmrnter-
11.i I Östersunds FK. 

- Vi hade en egen liga I 
Ui~o. Det_ hä_r är näs la n p~ 

g~~nsen 11/1 SJllkligf, Vi h:11 1,· 
bo rj,11 " IJC' la 1f•da1 1 11111. 111 

hu<;st• n ;1kll • h a n I lo lv:i llt·n 

Vi kund P c; pl•l;, 111J 11..;top, lu• 
l,1 vag1•n 11II Ki m 11a. Uel bin 
11,ig ra Olll[~:'i ngar, sager J.as 

'-l ' Ma llil;i och skr;illa1 lill. 

Vi hade o lik~• tc1bc ll er 

Lasse Malt tia ko rn till Öste, - och en p j 1 m nl('d poänger. 

sund 1rC'Urn.i ri 200 1efter :111 De t fonn s u l1 k,1 si1tt att f!1 

ha tillb ringat sju är i Ljung- poäng. En s?t n sak va r om vi 

skil e. I-Ian fl yttade b5.de fö r i intervjuer med media kun

fo lbol len och fö r att s tudera de få. In ordet "Uno", då,fick 

ti ll socionom p5. de l som då man ex antal poäng. Mig ve

hette Mitt högskolan. terligen var del bara jag som 

- Det fon ns n5gra klu bbar lyckades med den bedrif

som va r aktue lla. Öf.K:s cl ~- ten. 
v:-11 .111 d P l1 ;in :t11• l.1n11t• Wp..; 

1<• 1! 1111 11 11 ,l d !• hn1I J11 1II 

11 .lll lJ I I d l ,11111, 11 !>,l lllllla 11 

hang. /1,1 hoHIP OFK .iv !> ig. 

:,;1g1·r La ..;sl' M .11 r ,J:i . 

D e t gjorde han \ 111 1.1dH > 

1111d,<•11 . 

J; ,g 1-!J01Cl1• ,,,1 111 ter vju 
lll l'd P,i Ja111tland i deras 
s tudio. Men då bad jag i s lu 
tet av intervjun om jag fi ck 
hä lsa till någon. Då hälsade 
jag ti ll "U no som fanns med 
oss på bortamatcherna ''. 

I Ian kom t il/ OFK dryg t fy
ra ~r e fl e r att fö re ningen ha 

de g rundats. 
Del var en re la ti vt nyb il 

dad fö re ning som jag kom 

till . Jag upplevde att de tidi 

gare rä nderna från de o lika 
före ninga rna ka nske inte 

riktigt hade gått u t. 
- Klubbens identitet höll 

precis på att byggas och jag 
vill tro att vi var en del i att 
skapa den . 

I OP. februarl2001 berättade 
dåvarande ordföranden fö r 
fotboll ssektionen Per-Åke 
Pettersson att ha n var en 
dyr spelare fö r att var;1 d ivi · 
s ion 2. Men han levde upp 
till prislappe n och blev 
snabbt en mycket uppska l
lad spelare. Ha n ble v ut 
sedd till lagcl s bäs ta spelare 

det ,! ref. 
Det gick bra både fö r oss 

som Jag och för mig person
ligen. Jag fick en ny roll som 

jag tror att jag växte av som 

spelare. Jag njöt av tillvaron 
i Ös tersund. 

- Det rrnns massor av så• 

dana his to rier. Jag minns ti
den med värme. 

Ha n spe lade med lagel i 
tre säsonger samtid igt som 
han s tude rade. Inför fjärd e 
säsongen fick hans dispens 
all a nlända efier seriestar
ten, i juni. An ledningen var 
att han hade börjat ett pro
jekt i Brasilien under vin 
tern. 

Erter att säsongen 2004 
avslutades flyttade han till 
Brasilien på heltid med en 
plan att bli kva r. 

- Det v.u en ann.i n vä rld . 

T<mke n va r a t1 jag skull e 
s tanna där I.inge och anvä n

da fotbo lle n som verk tyg 
kombinerat med del sociala 

arbetet. 

Men riktigt så blev det inte 

e fte r a tt ha n lura ts i en lä

gen hetsaffä r. 
- Då fattade jag bes lutet 

att åka hem ti ll Sve rige igen. 
Laget hade chans a tt ta 

klive t upp i ettan va rje å r, 

som nä rmas t kom lage t 

2003 nä r de slutade tvåa i 
serien . 

Det blev c.> tt och ett ha lvt 

år i Bras ili e n. Men det kun 

de ha blivit mycket mer för 

den fö rre ÖFK-spelare n. 

Hände lse rika å r för Mattila 

som bla nd annat minns de 
närmast groteska bo rtare

soma i buss till Kiruna som 

lage1 gjorde en gång per år. 

- Jag kan fo rtfara nde be 

röras av den naturen. Det 

fan ns något storslaget i det. 

Han nämner också hur 

~ Jag tror att mitt.li v hade 

sett he lt annorlunda jäm

för t med i dag. Jag så lde allt 

jag hade i Sverige för att 

fo rtsä tta livet där. 
Hade du bott kvar 
där i dag tror du? 

- Ja, det tror jag nog. Jag ha
de trä ffat min dåvarande 
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2021 firar ÖFK 25 år. Under våren 

och sommaren kommer Sporten att 

återvända till några av profilerna 

som har lett klubben till vad den är 

i dag. 
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Lasse Matt/la I en närkamp under en match mot Robertsfors 
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fäs tmö i Säo Pau/o. 
Han va r tvungen alt fl ytt;i 

hem till Sverige p;i grund av 
den ekonomiska smällen 
och hans fästmONancyfolj 
dc med till en början 

den i Brasilien är nägot han 
bä r med s ig. 

Det var l;irorikl. B~de 
rotbollsmässigt och pä e tt 
person ligt plan, mena r Las
sc Mallila. 

socia ltjäns ten. Men under 
del senaste året har han gå tt 
en egen väg, 

baka pä tiden i Ös tersund Al 
med glädje. J 

- Det var fina år i mitt li v, lö1 

Tanken va r all hennes 
da ller skulle komma hi l 
också, men de l 

is;ir. 

- Sedan i höstas ha r jag 
lämnat det och jobbar uti 
från en egen plattfo rm . Där 
jag både hand leder och fö re
läser. Och jag engagerar mig 
i frågo r om psykisk ohälsa. 

Han ha r föreläst i Öster
sund vid några tillfäll en och 
han medger att d et kä nns li 
te som hemma. Han ser till -

Tre av dåtidens stora profiler: J immy Anje

vall. Daniel Westerlund och Lasse Matt/la 

firar ett mål mot Älvsbyn 2002. 

säger Lasse Matt ila. m, 
so 

Fotbolle n har fftt ta en lite for 
mindre roll i livet för honom 
nu me ra, men han håller lite 

koll på ÖFK fo rtfarande. - f. 
- Jag fö ljer laget på håll. ba, 

Jag ser resultaten. Jag är lit e inf 
distanserad till fotbollen ge- Sp, 

nerellt. 
ni1 
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Det fanns gott om finska Influenser under ÖFK:s tidiga år. Här Lasse Matt Ila tlllsammans med Nlklas Widjeskog. I RI ••ns 
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