
H på här på Solvalla ger säkert de bästa 
tänkbara omständigheterna för hög
klassiga träningar, säger Tomi Puikko
nen, Försäljnings och utvecklingschef  
på Solvalla.    

– Rastor som sedan länge sam arbetat 
med Folkhälsan ser detta som ett perfekt 
sätt att knyta ihop cirkeln mellan Rastor
FolkhälsanSolvallaHandboll förbundet. 
De som får den direkta nyttan av detta är 
de 1996 födda pojkarna som vill satsa på 
sin sport. Kan vi dessutom på detta sätt 
hjälpa så att någon eller några av spelarna 
uppnår den nationella toppen och till och 
med en internationell karriär så har vi 
definitivt uppnått målet, säger Katarina 
BjörkellAhlgren, ansvarig för Rastors 
svenskspråkiga utbildningar. 

I ett litet vidare perspektiv tillägger 
BjörkellAhlgren: 

–  Vi går också in för att bidra till 
ungdomens välmående i samhället och 
har tillsammans med våra samarbets
partners gått in för att stöda detta arbete. 
Vi på Rastor anser också att välmående på 
arbetsplatsen, såväl som för ungdomen, 
är en viktig sak och därför samarbetar vi 
med likasinnade parter även där.

andbollen i Finland blir allt populärare och det visas 
kanske främst av att antalet spelarlicenser ökar 

stadigt från år till år. Idag finns det över 4000 
spelare i Finland. Finlands handbollförbund 
har givetvis noterat detta och startade för nio 
år sedan ett målmedvetet program för att också 
kunna presentera landslagsverksamhet i alla 

ungdomsklasser för både flickor och pojkar.
– Vi på handbollförbundet är mycket tack

samma över att Rastor har inlett ett samarbete med 
Pojkar96 ungdomslandslaget. Det att samarbetet sträcker 

sig över åldersklassens hela aktiva tid, de återstående tre åren, 
visar att Rastor tror på handbollens framtid i Finland och ger 
samtidigt modell åt de unga spelarna att man måste arbeta 
långsiktigt för att nå resultat, säger Finlands Handbollförbunds 
Verksamhetsledare Päivi Mitrunen.

Solvalla, perfekta träningsförhållanden
Handbollförbundet samarbetar med Solvalla Idrottsinstitut 
som ägs av Folkhälsan Utbildning Ab. Detta samarbete ger 
också ypperliga träningsmöjligheter för ungdomslandslaget.  
Den nya hallen har varit flitigt använd och kommer också att 
vara det då laget skall förbreda sig för de viktiga kommande 
landskamperna. 

– Vi är glada för att kunna hjälpa till med så förstklassiga 
utrymmen som möjligt. Den nya hallen med en utomordent
lig sal för styrketräning och allt det andra som vi kan bjuda 

Mikko Koskue, chefs -
tränare
Mikko Koskue som fungerar som chefs
tränare för laget är en verklig tillgång för 
de unga pojkarna. 50 landskamper med 
137 gjorda mål i dessa och framför allt 15 
års spelerfarenhet i Tyskland och i Italien 
är meriter som nog ger respekt bland de 
unga spelarna. En sådan gedigen erfaren
het är en raritet: det finns bara totalt fem 
Finländare som spelat på högsta nivå 
d.v.s. Bundesligan i Tyskland.

– Efter en lång egen karriär som  
spelare är det mycket givande att kunna 
hjälpa till med killarnas utveckling.  
Motivationen, ivern och inställningen 
är det minsann inget fel på, kanske man 
ibland t.o.m. blir och tona ner ivern litet. 
En kropp behöver också vila, säger Koskue. 

– Samarbetet med Rastor är en 
strålande nyhet för laget och kommer att 
möjliggöra fler internationella matcher, 
just det som behövs mest.

Huvudmålen: mästerskapen  
2016 och 2017
Lagets följande möjlighet att visa upp sig i internationella 
sammanhang är i det så kallade öppna Europa Mäster  
skapet som spelas i samband med den populära utomhus 
turneringen Partille cup. Turneringen spelas i Göteborg 
29.6–3.7.2015. Huvudmålen är dock att kvalificera sig till de 
egentliga Europa Mästerskapen 2016 samt till Världsmäster
skapen 2017. För att nå en slutspels plats bör laget först klara 
sig bra i de respektive kvalificieringsturneringarna som  
kommer att arrangeras några månader före slutspels  
turneringarna.  

Handbollförbundet 

   satsar på ungdomslandslagen
Rastor samarbetar med handbollen

Vi som läser Rastories har glädjen att  
få följa med laget under de följande åren och 

önskar dem lycka till och framgång i de 
kommande matcherna!

Text: Allan Ahlgren I Bilder: Allan Ahlgren

Namn: Topias Laine

Lag: Åbo IFK, representations- 
laget och A-pojkarna

Spelplats: höger ytter

Favoritspelare: Patrik Groetzki,  
Tyskland

Spelat handboll: 13 år,  
säsongen 2013–14 i Allingsås  
HK i Sverige

Mål: att spela utomlands

Spelarprofil:

Mikko Koskue,  
chefstränare
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