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Kuluvat vuodet ovat olleet maailmanlaajuisesti melkoista mullistusta. Talo-
uskurimuksen myötä suuri osa ihmisistä on siirtynyt Suomen suurimmalle, 
yli 200 000 ihmistä työllistävälle, valtion ”tehtaalle”. Myös Soittorasiassa on 
tapahtunut suuria mullistuksia suorittavassa portaassa. Organisaatiota katso-
essa, ei monia kasvoja ole tunnistettavissa viimekausien joukkueista muuta-
maa tinosaurusta* lukuun ottamatta. Seuran pelaajien vaihtuvuus on men-
neenä kesänä ollut 50 % luokkaa. Paljon on vanhoja pelaajia lähtenyt, mutta 
tilalle on saatu nuoria ja nälkäisiä pelimiehiä. 
 
Tuleva kausi tulleekin kaikille olemaan pääasialli-
sesti uusiin ihmisiin ja systeemeihin tutustumista 
ja tottumista. Toivottavasti alku muistuttaa enem-
män kuherruskuukautta, kuin armeijan ensimmäis-
tä aamua. Yhdessä tekemällä, avoimuudella ja sillä 
kuuluisalla seura- ja joukkuehengellä takaamme 
sen, että Soittorasia on edelleenkin seura jossa 
viihdytään niin kentällä, kuin sen ulkopuolella. 
Ottakaamme siis pelit ja reenit tosissaan, mut-
ta ei vakavissaan. 
 
NONIIN ÄIJÄT, TAAS MENNÄÄN!!111 
 
 
Arttu Matinlauri 
 
Hallituksen puheenjohtaja  
SBS Soittorasia RY 
 

Tinosauruksia ja muita 
ronskimman puoleisia eläimiä 

*Tinosaurus = Salibandykenttien jurakauden aikainen hirviö. Aikanaan oli maailmaa hallitseva kaikkia mahdollisia eri 
sarjoja pelannut rotu. Nykyään valta on heikentynyt. Tutkimusten mukaan syynä tähän on maailman mullistanut VAIMe-
teOriitti ja sitä seurannut savupilvi, joka ei ole vielä laskeutunut. Tinosauruksen tunnistaa kentillä siitä, että kyseiset 
otukset saapuvat paikalla aina hyvin jämptisti…yleensä 15min harjoitusten alkamisen jälkeen. Niillä on suojaava nahka-
kerros vain keskivartalon kohdalla, jättäen aina kädet sekä satunnaisesti myös vatsan seudun paljaaksi. Harjoitusten 
jälkeen tinosaurukset poistuvat hyvin äkkiä perhefarmareidensa suojiin. Kuitenkin, jos jokin nuori uros uskaltaa uhota 
ja lähteä haastamaan vanhaa tinosaurusta erinäisiin kisoihin tai muihin vedonlyönteihin panoksena nesteytys, voi hän 
olla varma häviöstään. Toisaalta tällaisella häviämisellä on myös hyvä puolensa, sillä se tarjoaa ainutlaatuisen tilai-
suuden osallistua tinosaurusten joskus niin aktiiviseen, nykyään kerran vuodessa tapahtuviin yöjuoksuihin. 
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Kauden 2009-2010 päätteeksi pudonneen Soittorasia 1:n tarina alkaa uudel-
leen. Joukkue oli kovin maassa oman putoamisensa jälkeen ja osa päättikin 
kesän aikana vaihtaa muille vesille. Itse asiassa vain yksi viime kauden Soit-
torasia 1:n pelaajista on säilyttänyt paikkansa joukkueessa. Kovia muutoksia 
on siis koettu niin valmennuspäässä kuin tolppien välissäkin, unohtamatta-
kaan liutaa uusia pelaajia, jotka ovat seuraan päätyneet. Joukkue on selkeästi 
kokenut nuorennusleikkauksen ja ikäkeskiarvomme onkin laskenut lähes 
kymmenellä vuodella. Tästä huolimatta tullaan kaudella 2010-2011 näke-
mään erittäin nälkäinen ja motivoitunut joukkue. 

 
Tiukan karsintaruljanssin jälkeen joukkueeseen valikoitui hivenen vajaa 25 
kenttäpelaajaa ja kolme maalivahtia. On sanomattakin selvää, että pelipai-
koista syntyy kilpailua, mutta se on tarkoituskin. Jokainen joukkueeseen vali-
koitunut on odotettu näyttämään kyntensä ja esittämään taitonsa. Joukkue on 
ehtinyt treenaamaan yhdessä vain muutaman viikon ennen sarja-avausta, jo-
ten on selvää, ettei pallo aina osu kaverille. Toisaalta kahden ensimmäisen 
viikon aikana on kehitystä tullut hurjasti, ja peli alkaa kulkemaan. 

 
Tavoitteena on kauden päätteeksi näyttää siltä, että koko kausi on reenattu 
yhdessä ja aktiivisesti. Tavoitteena on myös joukkueen pelaajiston säilyttä-
minen mahdollisimman pienin muutoksin, kun ajatellaan tästä vuoden pää-
hän. 

Uusi alku 



M
e
no
ss
a
 m
uk
a
na
 



S
o
it
to
ra
si
a
 I
I 

Soittorasian kakkospainos on kokenut viimeisen parin vuoden aikana suuria 
muutoksia. Tulevalla kaudella puolet joukkueesta on uusia kavereita ja kaksi 
vuotta sitten kakkosdivaria pelanneesta joukkueesta on enää 2 peluria jäljel-
lä. Soittorasia II on 2000-luvulla seilannut kakkos- ja kolmosdivarin välillä ja 
viime kausi oli poikkeus kun 8 vuoden hissiliikkeen jälkeen kausi ei päät-
tynytkään sarjatason vaihtumiseen. Tulevalla kaudella Soittorasia II pelaa 
kolmosdivaria. 
 
Kakkosjoukkue harjoittelee pari kertaa viikossa. Harjoittelu tapahtuu pääosin 
salibandykaukalossa, vaikka jotkut urhoolliset saattavat hakea ylikuntoa 
omatoimisesti lenkkipolulta tai punttisalilta. Pelaajisto on sekoitus nuoruutta 
ja kokemusta. Ikähaitari on 20 ja 30 välillä, mutta joukkoon mahtuu myös 
yksi ikämiessarjoihinkin kelpaava diesel. Vaikka joukkueen keski-ikä on 
Soittorasian organisaation joukkueista korkein, niin kentällä tätä ei huomaa. 
Lisäksi henkisesti suurin osa on kutakuinkin 10-vuotiaan tasolla.  
 
Joukkue on siis rajusti uudistunut, mutta samalla vahvistunut, joka on näky-
nyt myös alkukauden reenipeleissä näkynyt. Hyvän joukkuehengen ja rennon 
menon lisäksi tulevan kauden tavoitteeksi on asetettu kolmosdivarin kärki-
paikat ja sitä kautta hissiliikkeen jatkuminen eli kakkosdivari. 

Kakkonen tähtäimessä 
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□  Rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävät 
□  Rakennus- ja putkistosaneerausten valvonta 
 

 INSINÖÖRITOIMISTO  
 EERO LAPPI OY  
 
 

   Näsilinnankatu 22 A    33210 TAMPERE    puh.  03 - 222 0972,   
  0400 – 239 795   fax. 03 - 225 6536     e-mail   eero.lappi@sci.fi   

 
 Korjausrakentamisen erikoisosaamista  
 yli 30 vuoden kokemuksella 

 
 

RP-Ilmastointi Ky 
 

Urheiluhieroja 
Leena Laitinen 
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Kolmosrasia lähtee tulevaan kauteen 2010 - 2011 aivan puhtaalta pöydältä, 
joukkuetta on nyt syksyllä rakennettu aivan alusta asti ja kokoonpano alkaa 
olla kasassa. Voikin sanoa tässä vaiheessa, että näillä mennään. Pelaajien ha-
ku on toistaiseksi päällä koko ajan, joten halukkaat voivat tulla kokeilemaan 
miltä 4.divisioonan vauhti tuntuu. 
 
Joukkueen kasaamisessa periaatteena on ollut haalia pelimiehiä kasaan sieltä 
täältä. Pelaajat ovat lähes täysin ennestään tuntemattomia toisilleen, joten yh-
teisen sävelen löytyminen vienee oman aikansa. Alussa jo pelkkä pelikaveri-
en nimien muistaminen tuntui hankalalta, saati sitten yhteen hiileen pelaami-
nen. Mikäli tavoitteeseen päästään loppukaudesta pitäisi pelikentillä näkyä 
yksi yhtenäinen joukkue. Tulostavoitteeksi asetettiin se, että emme ole loh-
komme heittopussi. Yli odotusten sujuneen kauden avauksen perusteella näin 
ei pitäisi tulla käymään. Toivottavasti joukkue ei koe samanlaista uudelleen 
rakennusta kauden loputtua kuin tämän kauden alussa. 
 
Otin rohkeasti valmennusvastuun ilman mitään aikaisempaa kokemusta, se-
kin tulee osaltaan näkymään valmennuksen/pelin tasossa. SR 3:sen pelaaja-
valmentajan roolissa toivotan jokaiselle antoisaa pelikautta ja toivotan kaikki 
tervetulleiksi seuraamaan otteitamme peleissä! 

Kolmosen uudet kujeet 
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SOITTORASIAN KANNATUSJÄSENKORTILLA 

SAAT KASVAVIA ETUJA 
TAMPEREEN LIIKKEISTÄ! 

 
 

 Soittorasian kannatusjäsenkortilla saat seuraavat edut: 
 

•  Sportia Pekka Kaleva & Lielahti (Sammonkatu 68, 33540 Tampere & Harjuntausta 5, 33400 Tampere) 

   -15% kaikista ovh-hinnoista 

•  Subway Duo & Aleksanterinkatu (Pietilänkatu 2, 33720 Tampere & Aleksanterinkatu 31, 33100 Tampere) 

   Kaikki 30cm Subit 6€ (max 2 kpl per kortti / kerta) 

•  Pizza-Kebab Heval (Arkkitehdinkatu 9-11, 33720 Tampere) 

   -1,5€ kaikista normaalikokoisista pizzoista ja kebabeista (pl. rullat) 

•  Sala da Pranzo / Varjobaari (Insinöörinkatu 38, 33720 Tampere) 

   Kaikki Pastat kaksi yhden hinnalla 

   Lisäksi muita muuttuvia tarjouksia sähköpostitse 

•  Pyörykkäbaari Kauppahalli (Hämeenkatu 19 / Hallituskatu 10, 33200 Tampere) 

   -10% ostoksen loppusummasta (sis. ruoat ja juomat) 

  

LISÄKSI MUITA TULEVIA TARJOUKSIA! 

 Kaikista uusista tarjouksista ilmoitetaan sähköpostitse sekä sivuilla www.soittorasia.net/

jasenedut 

 

 Näitä 10€ hintaisia kortteja voit tiedustella kaikilta Soittorasian pelaajilta sekä osoitteesta  

 jasenetu@soittorasia.net.  

 Mikäli yrityksesi haluaa mukaan, ota yhteyttä jasenetu@soittorasia.net. Mikäli haluaisit etuja paikasta, jota 
 kortilla ei vielä ole, ota tässäkin tapauksessa yhteyttä jasenetu@soittorasia.net 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kortti on voimassa 31.5.2011 asti. Tarjouksia ei voi yhdistää muihin mahdollisiin tarjouksiin. 
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Viime kauden päätteeksi SR IV jatkoi kausi per sarjataso vauhtiaan ja nousi 
kaudeksi 2010-2011 2-divariin. Vaikkakin nousu tuli kabineteissa oli paikka 
ansaittu sillä seuran edustusjoukkue SR1 tippui viimeisenä joukkueena alas-
päin kun kakkosdivarista tippui peräti viisi joukkuetta ja SR IV oli viimeinen 
joukkue, joka ei noussut sarjaporrasta ylemmäs. 
 
Joukkueen kasaaminen aloitettiin lähes puhtaalta pöydältä ja kaikilla oli 
mahdollisuus päästä seuran edustusjoukkueeseen. Kesällä järjestetyn tryout 
tapahtuman jälkeen valmennukselle alkoi pikku hiljaa selvitä joukkueen 
koostumus. Nyt syksyllä voidaankin katsoa joukkuetta ja todeta ryhmän ole-
van sekoitus entisen ykkösjoukkueen ja nelosjoukkueen pelaajiston kermaa.  
 
Syksyn harjoitusottelut ovat kaiken kaikkiaan menneet hyvin ja voidaankin 
jännityksellä odottaa miten SR IV kykenee taistelemaan tänä vuonna Sisä-
Suomen II-divisioonan herruudesta. Kestää tietenkin aikansa, että uudet 
koostumukset alkavat toimimaan ja uudet pelikaverit tulevat tutuiksi, mutta 
se on kuitenkin varmaa, että tällä kaudella nähdään viihdyttävää ja vauhdi-
kasta salibandya pelaava Soittorasian edustusjoukkue SR IV! 

Asenteella kakkoseen 
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Kiitämme yhteistyökumppaneitamme tuesta! 
 

• Evolvit 
• Ramentor 
• Landis+Gyr 
• Skanska 
• FSP 
• Hervannan Sanomat 
• Tampereen Teknillinen Yliopisto 
• Porin Juva Oy 
• Juvenes 
• TOAS 
• Insinööritoimisto Eero Lappi Oy 
• Urheiluhieroja Leena Laitinen 
• RP-Ilmastointi Ky 
• Sportia Pekka 
• Sala de Pranzo 
• Subway 
• Heval 
• Pyörykkäbaari Kauppahalli 

 
 
 




