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Puheenjohtajan alkusanat 

Kausi 2012-2013 on seurallemme jo 21. kausi Salibandyliiton sarjatoi-
minnassa. Uuteen kauteen siirryttäessä seurassamme on tapahtunut 
pieniä muutoksia. Vaikka joukkueiden sarjatasot pysyivät muuttumat-
tomina, niin vaihdoimme kahden joukkueen nimet keskenään. Muu-
taman vuoden edustusjoukkueena toiminut SR4:n nimi vaihdettiin 
“uskottavampaan” SR1:seen ja sitä myöten “nelosrasian” nimellä jatkaa 
4. divisioonaa pelaava joukkueemme. Kaikkien neljän kilpasarjoja pe-
laavien joukkeidemme pelaajarungot ovat pysyneet kutakuinkin kasas-
sa, lähtökohta josta on hyvä ponnistaa kohti voittokulkua sarjapeleissä. 
Divarisarjojen lisäksi kolme joukkuettamme, SR1, SR2 ja SR4, osallis-
tuvat Suomen Cupiin. Kilpajoukkueiden lisäksi yritämme kehittää har-
rastejoukkueen, Soittorasia 5:n toimintaa. SR5 on tarkoitettu pelaajille 
jotka haluavat aloittaa salibandyharrastuksen tai heille, jotka eivät ole 
kiinnostuneet kilpasarjoissa pelaamisesta vaan rennommasta pelailusta.

Soittorasian tavoite tulevaisuudessa on ennen kaikkea tarjota jäsenistöl-
leen mahdollisuus salibandyn täysipainoiseen harjoitteluun ja itsensä 
kehittämiseen pelaajana. Onneksemme meillä on joukkueita useilla sar-
jatasolla kakkosdivarista aina vitosdivariin, joten kaiken tasoisille pe-
laajille löytyy se oikea joukkue. Soittorasian vahvuus on se, että pelaajan 
kehittyessä paremmaksi ei tarvitse välttämättä siirtyä muihin seuroi-
hin, vaan luonnollinen polku löytyy aladivareista vähän korkeampi-
tasoisiinkin sarjoihin. Ja jos rahkeet riittävät todelliselle huipputasolle, 
niin edustusjoukkueen kautta on ponnahdettu aina liigatasolle asti.

Pelihommien lisäksi saimme alkusyksystä järjestettyä huikeat seuran 
20-vuotisjuhlat. Juhlissa vanhan ja nuoret seuran jäsenet pääsivät tutus-
tumaan toisiinsa ja illan mittaan kuultiin paljon mielenkiintoisia tarinoita 
vuosien varrelta, joista osa liittyi myös salibandyyn. Kiitos kaikille osallis-
tuneille ja toivottavasti näemme viimeistään Soittorasian 30-vuotisjuhlis-
sa. Pidetään sillä aikaa seurahenkeä yllä lukuisissa seuran yhteisissä tapah-
tumissa! Hauskaa ja menestyksekästä kautta kaikille, ja nähdään peleissä!

       Janne Toivanen



Uusia kuvioita

Soittorasian edustusjoukkue on kokenut jonkinlaisia muutoksia ke-
sän aikana. Valmennuskuviot ja joukkueen runko ovat pysyneet sa-
mana, mutta viime kauden jälkeen joukkueesta poistui paljon koke-
musta ja taitoa. Luottopuolustaja ja pukukopin MVP Heikki Lappi 
houkuteltiin salibandyliigaan nouseen Ilveksen riveihin ja maali-
tykki Tero Keisalan vei divarin FoSu. Sen lisäksi joukkueesta pois-
tuivat Juho Tirranen (Loimaan Leisku), Esa Sairanen (AFC Cam-
pus), Aleksi Hänninen (Red Devils, Saksan liiga), Jarno Ahola (TFT) 
sekä toistaiseksi lopettaneet Markus Moisio ja Antti Leinonen.

Onneksi korvaavia pelaajia on saatu sekä seuran sisältä, että sen ulko-
puolelta. Juuso Keränen siirtyi SR2:sta ja Valtteri Kuusela SR3:sta. Sen 
lisäksi seuran ulkopuolelta joukkueeseen liittyivät Jesse Turkka, Eevertti 
Jurvanen, Pasi Ohralahti, Jukka Hollanti sekä Sysmän juniorit Tuukka 
Harmaala ja Matti Riutta. Uudet juoksuvoimaiset rookiet tuovat jouk-
kueeseen sekä kokemusta, että nuoruutta. Nämä tuoreet edustuksen 
pelaajat ovat jo osoittaneet kykenevänsä kakkosdivaritasoiseen suorit-
tamiseen niin Suomen Cupissa, harjoituspeleissä, kuin jälkipeleissäkin.

Joukkue lähtee tavoittelemaan tulevalla kaudella kakkosdivarin kärki-
kahinoita sekä ennen kaikkea sitä, että kaikilla on hauskaa kauden ai-
kana. Hommaa tehdään tosissaan, mutta huumori pysyy myös mu-
kana kuvioissa. Tervetuloa katsomaan kotipelejä Tamppi-areenalle!



Kolmosessa  jatketaan

Tulevalla kaudella Soittorasian kakkospainos aloittaa neljännen 
peräkkäisen kauden kolmosdivarissa. Joukkueen runko on pysy-
nyt hyvin kasassa viimeiset pari kautta ja edelliset kaudet ovat päät-
tyneet sarjassa viidenteen ja neljänteen sijaan. SR2:n pelaajisto oli 
pitkään keski-iältään Soittorasian organisaation vanhin, mutta vii-
meisen parin kauden aikana joukkueeseen on liittynyt paljon nuo-
ria ja lupaavia pelaajia. Tulevan kauden SR2 on hyvä sekoitus nuo-
ruutta ja kokemusta, ikähaitarin ollessa tasaisesti 20 ja 30 välillä. 

Viime kaudella joukkue oli parhaimmillaan todella hyvä, mutta tasai-
suuden ja voittamisen rutiinin puute näkyi “helpoimmissa” peleissä, jois-
ta olisi pitänyt kerätä varmat pisteet. Sarjataulukon yläpuolella olevilta 
kolmelta joukkueelta SR2 saalisti 4 voittoa 6 mahdollisesta, mutta sar-
jan häntäpäässä olevia kolmea viimeistä joukkuetta vastaan saldona oli 
2 voittoa 6 mahdollisesta. Tulevan kauden pelillinen tavoite on siis saada 
tasaisuutta otteisiin ja pelata hyvällä tasolla vastustajasta riippumatta.

Tulevan kauden joukkueen runko on siis melkein sama kuin vii-
me kaudella ja kesän aikana on vahvistettu erityisesti pakiston le-
veyttä, joka viime kaudella oli muutamassa pelissä ongelma. Sik-
si tulevan kauden minimitavoitteena on asetettu edellisen kauden 
sarjasijoituksen parantaminen.  Eli hyvän joukkuehengen sekä 
rennon menon lisäksi tavoitteena on kolmosdivarin kärkipaikat.

Soittorasia II 2012-2013



Kolmosella nousu tavoitteena

Soittorasia 3:sen edellisen kauden (2011–12) nousuhuuma päättyi kar-
vaasti viime sekuntien maaliin ylemmän jatkosarjan viimeisessä otte-
lussa Uhrilampaita vastaan. Kyseisen ottelun voittaminen olisi vienyt          
joukkueen nousukarsintaan. Viimeisen ottelun tunarointi takaa sen, että 
Soittorasia 3 pelaa ja viihdyttää yleisöä kaudella 2012–13 5.divisioonassa.

Joukkueen tekemisen taso ja yhteishenki olivat kohdallaan kuluneel-
la kaudella, yksi tavoitteista siis täyttyi. Kauteen 2012–13 lähdettäessä 
joukkueen runko on pysynyt kasassa, mutta osa legendaarista pe-
laajista on poissa. Koko seuran yhden ottelun maaliennätyksen (6 
maalia) tehnyt Oskari ”Ilmaveivi” Korhonen siirtyy Kuopioon, tai-
turimainen Valtteri Kuusela siirtyy edustusjoukkueen riveihin, tilas-
topäällikkö Mikko Utriainen Kotkaan, Juho ”Yläverho” Lavonen 
Metsäliiton palvelukseen ja maalivahti Jukka Kurki Vaasaan.  Myös val-
mennustiimi on vaihtunut, ja kausi aloitetaan Petri Porttilan komen-
nossa. Joukkue onkin asettanut Petrin ensimmäiseksi koetinkiveksi 
saada seuran ex-puheenjohtaja Arttu-Matti Matinlauri rantakuntoon.

Kauden 12–13 ilmiselvä tavoite on nousta 4.divisioonaan ja viimeistellä 
näin viime kauden tavoite. Tavoitteen vastineeksi pelaajat (+valmennus) 
ovat sitoutuneet paiskimaan töitä harjoituksissa ja edustamaan seuraa 
täysillä peleissä. SR 3 perustaa tälläkin kaudella pelinsä raudan lujaan 
taistelutahtoon ja itsensä täysillä likoon laittamiseen.  Turha jännitys on 
nyt karistettu pois ja suoritusten vaatimuksena on kaikki tai ei mitään.

Soittorasia III 2012-2013



Joukkuehengellä kohti kolmosta

Viime kaudella SR 1 pelasi 4. divaria. Tänä vuonna pelataan edel-
leen nelosdivaria, mutta joukkueen nimeksi vaihtui kesän aikana SR 
4. Myöskään sarjatason vaihtuminen viimekauden jälkeen ei olisi ol-
lut mahdottomuus, mutta nousuhaaveet jäivät lopulta kuitenkin toteu-
tumatta. Vaikka joukkue pelaa jatkossa nimellä SR 4, se ei kuitenkaan 
aio olla organisaation “neljäs joukkue”. Tavoitteena tulevalle kaudelle 
on nousu 3. divariin ja ottaa paikka seuran toiseksi parhaana jouk-
kueena. Vaikka voittoa lähdetäänkin hakemaan jokaisesta pelistä, on 
pelaamisesta nauttiminen ja henkilökohtaiset onnistumiset myös kes-
keisiä asioita. Jotain joukkueesta kertonee myös Facebook -ryhmän 
kuvake, joka ei suinkaan ole salibandypallo vaan viinipullo ja -lasi.

Viime kauden pelaajista lähes kaikki jatkavat joukkueessa. Uusina tu-
lijoina mainittakoon maalivahdin tontilta laitahyökkääjäksi siirtynyt 
Antti “Häntti” Hänninen sekä divarissakin torjunut maalivahti Sami 
Juslin. Näiden lisäksi joukkue sai kesän aikana myös vahvistusta val-
mennusosastolle kun edustusjoukkueen pelaaja Miikka Palvalin ha-
lusi kokea, miltä salibandy tuntuu jos mailan vaihtaa fläppitauluun.

Syksy on alkanut joukkueelta pirteästi. Liekö syynä ollut kesätauko vai 
uusi valmennus, mutta into ja tekemisen meininki ovat olleet  todella 
korkealla tasolla syksyn harjoituksissa. Tämä on näkynyt myös har-
joituspeleissä ja Suomen cupissa, jotka ovat olleet tuloksellisesti hyviä. 
Saman asenteen jatkuessa sattumalla ei ole osuutta nousuhaaveissa.



Edustuksen kotipelit Tamppi Areenalla

29.09.2012 14:30 PirPi 

28.10.2012 13:30 TFT 

07.11.2012 19:00 O2-jkl 

01.12.2012 14:30 LaSB 

08.12.2012 14:30 Vincemus

05.01.2013 14:30 Nousu 

09.01.2013 19:00 FBC 

02.02.2013 14:30 SC PirU

13.02.2013 19:00 Urho

22.02.2013 19:30 SCU


