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Puheenjohtajan alkusanat 

Olet saanut haltuusi Soittorasian kausijulkaisun 2014–2015. Kausijulkaisu kertoo neljän joukkueemme 
lähtökohdat ja tavoitteet sarjakaudelle sekä esittelee yhteistyökumppanimme. 
 
Normaaliin sarjatoimintaan osallistumisen lisäksi Soittorasia tekee paljon muutakin. Sarjapelien lisäksi 
kaksi joukkuettamme osallistuu Suomen Cupiin ja seuran yhteisjoukkueella tavoittelemme 
opiskelijoiden Suomen mestaruutta Jyväskylässä. Soittorasialaisia näkyy myös kansainvälisillä kentillä, 
kun pelaajamme osallistuvat mm. Czech Openiin Prahassa. 
 
Toivotan kaikille Soittorasialaisille menestystä kauden peleihin! Lisäksi haluan kiittää 
yhteistyökumppaneitamme ja toivon, että yhteistyömme jatkuu myös tulevaisuudessa. Tervetuloa 
katsomaan pelejä Tampille! 
 

Soittorasian puheenjohtaja, 

Janne Toivanen 
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Soittorasia Edustus: Playoff-paikka kovan työn takana 

 

Soittorasian edustusjoukkue uusiutui suuresti kesän aikana. Puolustuspäästä Eevertti Jurvanen pitää 

sapattivuoden, Tuukka Harmaala sekä Jesse Turkka lähtivät Malesiaan vaihto-opiskelemisen ohella 

opettamaan salibandyn saloja paikallisille ja Turkka Lehtinen hyppäsi takaisin liigaympyröihin Kooveen 

nutussa. Lisäksi vanha Soittorasia-tehomies Tuukka Pöyry korvasi toistaiseksi salibandyn parissa 

lopettaneen päävalmentaja Seppo Randelinin. Uusia pelaajia tuli täydet 9 kappaletta: muista 

Soittorasioista Jaakko Heinonen, Ilari Pänkäläinen ja Teemu Jokela; paikalliskilpailijoista suoraan 

varakapteeniksi arvostettu Ossi Rotonen (Pirkat), Jani Mikanmaa (Pirkat), Samuli Kiviharju (Pirkat) ja 

Roope Pöyry (Ilves). Lisäksi Eemeli Pelamo ja Simo Kokkola lunastivat paikkansa Edustuksesta. 

 

Kauden avauksessa Soittorasia ehti jo saamaan medianäkyvyyttä useissa kansallisesti merkittävissä 

medioissa jakaessaan katsojille ilmaisia Soittorasia-ämpäreitä. Viihdyttävä ottelu päättyi hirmuisan 

takaa-ajon jälkeen Soittorasian jatkoaikavoittoon. Läpi alkukauden Tamppi Areenan yleisö on saanut 

nauttia todella vauhdikkaista ja viihdyttävistä otteluista. 

 

2.divisioonan sarjajärjestelmä koki myös muutoksen tälle kaudelle, kun käyttöön otetaan pudotuspelit: 

Neljä kärkijoukkuetta pelaa keskenään kahdesta paikasta divarikarsintoihin. Sarja tulee olemaan 

ennennäkemättömän tasainen, joten pelin on oltava hyvällä tasolla läpi kauden, mikäli tavoitteeksi 

asetettu paikka pudotuspeleissä aiotaan ottaa.  
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Soittorasia 2: Kohti kärkikahinoita 

Soittorasia II joukkue uudistui viime kaudelle (2013–2014) lähes kokonaan, joten lähtökohdat kauteen 

olivat vaikeat. Viime kausi oli kuitenkin lopulta suuri pettymys, kun joukkue putosi niukasti vaikean 

kauden jälkeen 5 divariin. Tulevalle kaudelle jatkamme samassa valmennuksessa ja pelaajista saatiin 

pidettyä koossa noin puolet. Toinen puoli joukkueesta koostuukin uusista ja nälkäisistä rasialaisista. 

Yhteensä koossa on siis reilut kolme kentällistä pelaajia, joilla on hyvä ponnistaa kohti tulevaa kautta. 

Suurin osa joukkueesta koostuu nuorista pelaajista, mutta mukana on myös muutama kokeneempi 

pelaaja. 

Alkukausi on pyörähtänyt käyntiin hieman ailahtelevasti. Joukkue on esittänyt pääsääntöisesti lupaavia 

otteita, mutta myös heikompia suorituksia on nähty. Uusien pelaajien mukaan pääsemiseen ja 

pelikuvioiden opettelemiseen menee toki oma aikansa, mutta palaset alkavat pikku hiljaa loksahdella 

kohdalleen. Jokainen peli on ollut voitattavissa ja tulee sitä olemaan tällä joukkueella. Joukkueen 

tavoitteena on taistella tie ylempään jatkosarjaan, eikä nousu takaisin sarjaporrasta ylemmäs ole 

myöskään mahdoton suoritus. Tulosten lisäksi yhtä tärkeää on pitää hauskaa kentällä sekä sen 

ulkopuolella ja samalla kasvattaa entisestään joukkuehenkeä. 
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Soittorasia 3: Taistelu nelosdivarin herruudesta jatkuu. 

Soittorasia 3:sen edellinen kausi (2013-14) päättyi 4.divisioonan neljänteen sijaan. Sijoitus oli siinä 

määrin ainutkertainen, että neljä joukkuetta päätyi tasapisteisiin ja viimeisen karsintapelipaikan (lohkon 

3.sija) kohtalo ratkottiin liiton päätoimiston laskutoimitusten mukaisesti. Lopputuloksena oli se, että 

ainoa joukkueellemme epäedullinen tulkintatapa astui voimaan ja SR3 jäi yhden keskinäisen maalin 

päähän karsintapaikasta ja näin ollen unelma mestaruudesta murskaantui. 

Soittorasia 3 pelaa ja viihdyttää yleisöä kaudella 2014–15 4.divisioonassa. Joukkueen runko on pysynyt 

samana viime kauteen nähden ja viime kaudella tulleet KooVee -hankinnat on saatu istutettua 

joukkueeseen laittamalla muita huonompia ja rumempia pelaajia villoitustehtäviin. Tälle kaudella 

joukkueen pelaajistoon on liittynyt muutama 90-luvun keskivaiheilla syntynyt pelaaja, tämä on johtanut 

siihen että manageri on joutunut keräämään nuoremmilta pelaajilta huoltajien allekirjoituksia, jotta he 

voivat osallistua saunailtaan rikkomatta vallitsevia alkoholisäädöksiä. Joukkueen nuorentunut keski-ikä 

on myös saanut muuan Ylöjärven ”juniorilupauksen” miettimään uransa jatkamista SR Legendsissä. 

Onneksi joukkueemme pelaa myös tälläkin kaudella pari ottelua parkettikentällä, joten vanhalle parralle 

on jotain käyttöä. 

Joukkueeseen on saatu myös ensimmäinen virallinen veljespari jo aiemmin joukkueessa pelanneiden 

tutkaparien lisäksi. Tälläkin kaudella manageri on joutunut lähettämään verotussyistä pari pelaajaa 

Kaukoidän sademetsiin odottamaan päivien täyttymistä. Yksi olennaisimmista muutoksista on nähty 

maalinsuulla, jonne on saatu tällä kaudella kilpailua peliajasta. Aiemmilla kausilla kroonisesti 

loukkaantunut Turkki on keskittynyt lihaskuntoharjoitteiden avulla itsensä kuntouttamiseen ja maalin 

suulle on Ollilan lisäksi ilmestynyt Seppä. Nuoren miehen pää on toistaiseksi kestänyt maalinsuulla, 

mutta torstain treeneihin ilmoittautuminen ajoissa on häneltä unohtunut useamman kerran, ehkä tähän 

on ollut syynä treenien kanssa päällekkäin olevat autokoulun teoriatunnit. 

Kesä-ajan lajiharjoittelu on onnistunut, sillä joukkue sai ujutettua koulumme naisten joukkueen 

harjoituksiin yhden pelaajan. Näistä harjoituksista urkittu tietämys on nostanut koko joukkueen 

lajituntemusta ja kehittänyt kentän ulkopuolisia taitoja. SR 3 perustaa tälläkin kaudella pelinsä 

kokonaisvaltaiseen suorittamiseen kentällä ja sen ulkopuolella. Kentällä nähtävää suorittamista voit 

seurata Pirkanmaan salibandykaukaloissa ja kentän ulkopuolista tekemistä on aistittavissa paikallisissa 

kerhoissa.  
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Soittorasia 4: Muutosten positiiviset tuulet  

SR IV:n viime kausi ei sujunut toivotulla tavalla. Joukkueen rakentamisessa oli mukana pahemman 

luokan floppeja ja pelaaminen ei oikein missään vaiheessa lähtenyt niin sanotusti lentoon. Alkavaan 

kauteen SR lähtee kuitenkin paremmista asetelmista. SR IV on myös siitä onnekas joukkue, että se 

pääsee nauttimaan nyt jo korkeamman sarjatason statuksen omaavista pelaajista. Myös Edustuksen 

ringistä ”niukin naukin” pudonneet kaverit siirtyivät vahvistamaan kivikovaa SR IV:tä. 

Mikä on muuttunut? 

SR IV on vahvistunut viime kaudesta. Tuuli toi mukanaan KV:n kasvatin Juuso Puolakkaisen ja 

Pohjanmaan pallovirtuoosin Jukka Hollannin, jotka ovat ehdottomasti sarjatasonsa tehokkaimpia 

puolustajia. Puolustukseen liittyy myös Singaporesta Suomeen palaava Henri Kokkonen, joka tuo lisää 

tasaisuutta hervantalaiseen alakertaan. SR IV:ssä ollaan harmissaan Teemu Jokelan ja Ilari 

Pänkäisen menettämisestä edustukseen, mutta korvaajatkin ovat kyllä erittäin kovaa tasoa. Olli 

Jaakkola, Antti Hakanen ja Ville Valtasen tuoma lisäarvo joukkueelle on merkittävä. Mielenkiintoinen 

haku on Antti Hakanen, joka saapuu kaverin tutun kaiman suosittelemana joukkueeseen. Mies on 

tahkonnut harkkamatseissa yhdessä Ossi Grönlundin ja Miikka Marttilan kanssa, joten tulostakin sopii 

odottaa. Ville Valtanen tuo joukkueeseen kaivattua rauhallisuutta ja on myös varmasti suuremmassa 

roolissa SR IV:ssä mitä pidemmälle kausi etenee. Maalivahdeista Sami Juslin on alkukauden sivussa 

työkiireiden takia ja palaa tolppien väliin parin kuukauden huilin jälkeen. Sitä ennen Touko Uusitalo ja 

Kimmo Metsberg tukkivat maalin opetushallituksen antamien ohjeistuksien mukaan. 

Odotukset kaudelle 2014–2015 

SR IV tulee pelaamaan paremman kauden kuin viime vuonna. Jere kangasmäki sopii SR IV:n 

valmentajaksi varmasti erittäin hyvin ja joukkueen materiaali on vahvistunut viime kaudesta. 

Oletettavissa on vähintäänkin kauniita maaleja ja viihdyttävää salibandya niin pelaajille kuin koko 

kannattajakunnalle. 
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Soittorasian edustusjoukkueen kotipelit Tamppi Areenalla kaudella 2014/15: 

 

04.10.2014 Soittorasia – Nousu (Jyväskylä)  8-7 ja. 

25.10.2014 Soittorasia – Blasters (Jyväskylä)  11-7 

01.11.2014 Soittorasia – SC Urbans (Janakkala)  7-2 

22.11.2014 Soittorasia – Ilves (Tampere)  7-6 ja. 

03.12.2014 Soittorasia – RSS Panthers (Riihimäki)  11-6 

13.12.2014 Soittorasia – Pirkat (Pirkkala)  16-4 

 

10.01.2015 Soittorasia – O2 (Jyväskylä)   3-6 

17.01.2015 Soittorasia – Diamonds (Jyväskylä)  5-4 

07.02.2015 Soittorasia – V&L (Nokia)   x-x 

11.02.2015 Soittorasia – SC PirU (Tampere)  x-x 

28.02.2015 Soittorasia – Suupparit (Forssa)  x-x 
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https://www.facebook.com/Soittorasia

