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Puheenjohtajan alkusanat 
 

Soittorasia on jo pitkään tehnyt töitä menestyksekkäästi opiskelijasalibandyn saralla. Edellinen kausi 

kantoikin hedelmää toden teolla, kun edustusjoukkue raatoi tiensä nousukarsintojen viimeiselle 

kierrokselle saakka.  Soittorasialle tarjottiin kauden päätteeksi paikkaa pääsarjatasolle 1-
divisioonaan, mutta pitkän harkinnan päätteeksi Soittorasia ei ottanut paikkaa vastaan. Myös muut 

joukkueet pelasivat hienon kauden: SR III ja SR IV suorittivat tasaisesti 3. divisioonassa ja kruununa 

toimi SR II:n nousu 4. divisioonaan! 

Jo edellisellä kaudella Soittorasia oli hyvin vetovoimainen seura, jonka johdosta kauden lopulla 
alettiin herätellä ajatuksia viidennen Soittorasiajoukkueen perustamisesta. Muut Soittorasian 

joukkueet olivat täynnä jo ennen kauden alkua ja SR V ei ollut poikkeus. Matalan kynnyksen 

harrastejoukkue saatiin täyteen viimeistään liikuntamessujen rekrytoinnin ansiosta. Joukkue aloittaa 
kautensa Tampereen Spiral-Liigassa. 

Tuleva kausi antaa aihetta juhlaan, sillä se on jo 25. Soittorasian historiassa! Tervetuloa 
kannustamaan nyt entistä suurempaa seuraa seuran joukkueiden peleihin. On vain viisi Soittorasiaa! 

 

Tuukka Harmaala 

Soittorasian puheenjohtaja 

  

 

 

  



 
 

Soittorasia Edustus (2.divisioona) - Uudistuneella joukkueella kohti kärkitaistoa 
 

Edustusjoukkueen pitkään tavoittelema pudotuspelipaikka toteutui pitkän odotuksen jälkeen, kun 

joukkue löysi itsensä erittäin onnistuneen runkosarjan jälkeen sarjataulukon kärjestä. Soittorasia 
pudotti ensin Ilveksen ja sitten Nibacoksen Kokkolasta, kunnes vastaan asettui lopulta divariin 

noussut FBC Turku. Liigassa tapahtuneen seurafuusion johdosta Soittorasialle kuitenkin tarjottiin 

mahdollisuutta ottaa paikka divarista. Pitkän pohdinnan, useiden äänestyksien ja keskustelujen 
jälkeen Soittorasia päätyi kuitenkin ensin vakiinnuttamaan paikkansa 2-divisioonan kärjessä. 

Aikaisempina kausina edustusjoukkueen runko on pysynyt hyvin samanlaisena läpi vuosien, mutta 

tällä kertaa lähtijöitä oli tavallista enemmän. Erinäisistä syistä joukkueen vahvuudesta lähtivät Vesa-

Matti Tuloisela, Antti Länsimies, Antti Kortetmaa, Antti Jokela, Aleksi Hänninen, Tuomas Harmaala, 
Jaakko Heinonen ja Soittorasialegenda Juho Virnes. Kesän aikana joukkue on kuitenkin saanut 

mukaansa joukon uusia pelimiehiä. Joukkue sai aikaisemmin Pohjanmaan 2-divisioonaa pelanneen 

Erno Sivulan, Juho Törmäsen Kuusamosta sekä paluumuuttajina luottopuolustaja Eevertti Jurvasen 
ja maalivahti Aki Hännisen. Lisäksi muista Soittorasioista tiensä edustusjoukkueeseen raivasi Henri 

Pettinen, Vili Auvinen sekä maalivahti Antti Ollila.  

Odotukset joukkueen menestymisen suhteen ovat kovat – varsinkin seuran ulkopuolelta. Edellisen 

kauden menestys piti Soittorasiaa otsikoissa Suomen salibandymedioissa ja joukkuetta ei pidetä 
tulevallakaan kaudella altavastaajana. 

 

  



 
 

Soittorasia II (4.divisioona) – Asenteella neloseen 
 

Soittorasian II joukkue lähti viime kauteen tavoitteena nousu astetta ylemmälle sarjatasolle. Värikäs 

kausi huipentui lopulta mestaruus- ja nousujuhliin, joten tällä kaudella edessä on kausi miesten 4. 

divarissa. Tuomas Ylisiurua jatkaa edelleen joukkueen valmentajana. Viime kausista poiketen 
joukkue pysyi hyvin kasassa tähän kauteen lähdettäessä. Ville Pitkänen siirtyy puolustuksesta 

maalivahdiksi. Ison loven tuo maalipörssin voittaneen Markus Karppasen lopettaminen 

loukkaantumisten takia. Muuten kaikki pelaajat jatkavat joukkueessa ja lisäksi joukkueeseen liittyi 3 
uutta täsmähankintaa. Joukkueen koko kasvoi siis 22 kenttäpelaajaan ja 2 maalivahtiin, joten sopivaa 

kilpailua pelipaikoista on luvassa. Suurin osa joukkueesta koostuu nuorista pelaajista, mutta mukana 
on myös muutama kokeneempi pelaaja.  

 

Joukkue avasi kauden Suomen Cupissa ja siellä päästiin 2 kierrokselle asti. Ensimmäiset pelit 
Suomen Cupissa ja 4. divarissa ovat näyttäneet lupaavilta, mutta joukkueella on potentiaalia vielä 

paljon parempaan. Joukkueen pysyminen kasassa on helpottanut kauteen valmistautumista. Myös 

uudet pelaajat ovat päässeet hyvin mukaan pelikuvioihin. Kaudesta ei odoteta helppoa, mutta 
jokainen peli tulee olemaan voitettavissa tälle joukkueelle. Joukkueen minimitavoitteena on säilyttää 

sarjapaikka. Jos kaikki sujuu hienosti, Rasia-nippu voidaan löytää myös kärkikahinoista. Tulosten 
lisäksi yhtä tärkeää on pitää hauskaa kentällä sekä sen ulkopuolella ja samalla kasvattaa entisestään 

joukkuehenkeä. 
 

 
 

  



 
 

Soittorasia III (3.divisioona) – Nousu mielessä  
 

Soittorasia III päätti edellisen kautensa 3. divisioonan kolmanteen sijaan jääden kaksi pistettä 

nousukarsinnoista. Joukkue osallistui kauden lopulla myös Mikko Kohonen Cuppiin, josta tuotiin 

kotiin pronssia. Hyvin onnistuneen viime kauden jälkeen tavoitteina kaudelle 2016-2017 ovat 
karsinnat 2. divisioonaan ja niissä menestyminen. 

Tuttuun tapaan kolmosjoukkueen ovi on käynyt tiuhaan kesän aikana. Soittorasia III:n pitkäaikaisen 
maalivahdin, Antti Ollilan, sekä edelliskauden luottopelaajien Vili Auvisen ja Henri Pettisen 

siirryttyä Soittorasian Edustukseen ja Joni Puhakan sekä Juho-Pekka Mattilan lopetettua oli 
joukkueessa syksyn tullessa hyvin tilaa uusille pelaajille. Lukuisten pelaajahakemusten joukosta 

Soittorasia III:n riveihin valikoituivat Hannu Nieminen ja Kalle Kallio. Sen lisäksi seuran sisältä 

siirtyivät maalivahti Touko Uusitalo (IV) ja puolustaja Joel Turunen (II). Paluumuuttajien Mikko 
Honkasen, Tuomas Niemisen ja Teemu Pyörnyn täytettyä viimeisetkin paikat, on joukkue valmiina 

3. divisioonaan.  

 

  



 
 

Soittorasia IV (3.divisioona) – Älykästä salibandya  
 

Nelosjoukkue lähtee uuteen kauteen parantamaan viime kauden vitossijasta. Joukkue on kokenut sekä 

nuorennus- että vanhennusleikkausta. Mukaan on saatu houkuteltua vanhoja konkareita, kuten 

edustuksesta siirtyneet Juho ”Eppi” Virnes ja Antti Jokela, mutta myös tulokkaita on hankittu useita. 
Valmennuksessa jatkaa Antti Hänninen tällä kaudella päävalmentajan roolissa.  

Harjoittelussa SR4 painottaa joukkuepelaamisen yhteistyötä ja taktisen pelikäsityksen kehittämistä. 
Pääkalloblogeistakin tuttu päävalmentaja Hänninen pyrkii organisoimaan joukkueen pelin tälle 

sarjatasolle poikkeavalle tasolle. Yksilötaidon ja kaksinkampailujen sijaan harjoitetaan erityisesti 
alueellisten ylivoimatilanteiden luomista. Harjoittelumenetelmiä on uudistettu rohkeasti 

jalkapallomaailman taktisen periodisaation tyyliin. Nähtäväksi jää, miten joukkueen älykäs pelitapa 

siirtyy harjoittelusta käytäntöön.  

Tavoite on luoda kollektiivina pelaavan, yhdessä ajattelevan joukkueen kulttuuria - yksilövetoisen 

urheilemisen ja taistelemisen oheen. Suomen cupissa on tästä ajoittain nähtykin jo väläyksiä, vaikka 
matka katkesi kolmannella kierroksella. Tulokkaat ovat päässeet hyvin joukkueeseen sisään ja 

esiintyneet edukseen. Sarjapelit alkoivat tälläkin kaudella tahmeasti, erityisesti maalinteon suhteen. 

Pallollinen peli on ollut pääasia tämän syksyn aikana, mutta matka on vielä kesken. Joukkueen tavoite 
on edelleen kamppailla sarjan kärkisijoista ja tehdä se laadukkaasti.  

 

  



 
 

Soittorasia V (Spiral-Liiga) –  Soittorasia kasvaa! 
 

Salibandyseura Soittorasia haluaa luoda opiskelijoille loistavat mahdollisuudet pelata salibandya 

opintojen ohessa ja matalan kynnyksen tulla mukaan toimintaan. Nyt tämä kynnys madaltui 

entisestään, kun Soittorasian nelihenkiseen joukkueperheeseen liittyi uusi joukkue, Soittorasia V! 

Soittorasia V harjoittelee pelaten viikossa 1-2 kertaa ja osallistuu tämän lisäksi Spiral-liigaan. 

Joukkueen mentaliteetti on rento ja se sopii myös vähemmän kokeneille pelimiehille. Kuten 
muihinkin Soittorasian joukkueisiin, myös uuteen tulokkaaseen oli tulijoita jonoksi asti. 

Tulevaisuudessa toimintaa tullaan kehittämäänkin entisestään, sillä Soittorasia V:n henki ja ilmapiiri 
on ollut erinomainen ja perustaminen ilman muuta onnistunut valinta. 

 

 

 

 



 
 

Soittorasia Edustuksen kotipelit Tamppi Areenalla kaudella 2016/2017: 
 
 

01.10.2016 Soittorasia – RSS Panthers (Riihimäki) 

23.10.2016 Soittorasia – Diamonds (Jyväskylä) 

28.10.2016 Soittorasia – KrP Akatemia (Nokia) 

16.11.2016 Soittorasia - Pirkat (Pirkkala) 

29.11.2016 Soittorasia – SBT PaPo (Parkano) 

06.12.2016 Soittorasia - O2JKL (Jyväskylä) 

06.01.2017 Soittorasia – Steelers II (Hämeenlinna) 

15.01.2017 Soittorasia – Happee Steamers (Jyväskylä) 

28.01.2017 Soittorasia – FoSu (Forssa) 

01.02.2017 Soittorasia - Ilves (Tampere)  

24.02.2017 Soittorasia - Blasters (Jyväskylä) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


