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Tätä kirjoittaessa on kausi 2011–2012 lähtenyt jo vauhdilla käyntiin. Tyytyväisin 

mielin voin seurata sivussa sitä tekemistä, mikä näkyy kentällä ja kentän ulkopuo-

lella. Edustusjoukkue SRIV on näyttänyt kentällä, että suurista muutoksista ja uu-

den valmentajan tulosta huolimatta (vaiko siitä johtuen), joukkue on onnistunut 

napsimaan täyden pistepotin kauden jokaisesta kolmesta ottelusta. FANTASTIS-

TA! 

 

Kausi 2011–2012 on seurallemme erityinen, sillä tänä vuonna Salibandyseura 

Soittorasia täyttää 20 vuotta. Ei kuitenkaan hukata tätä palstatilaa muisteloihin, 

vaan toteutetaan se 20-vuotisen taipaleen huipentumisgaalassa, johon kaikki ovat 

enemmän kuin tervetulleita. Mukana menossa on pelimiehiä (ja Tinosauruksia) 20

-vuoden takaa, joten nautinto on taattua! 

 

20 vuoden iässä on miehillä yleensä armeija jo käytynä ja edessä uusi elämä – 

mahdollisesti opintojen ja juhlimisen parissa. Äidin helmoista karatessa pääsee 

tutustumaan uusiin ihmisiin. Seuranakin meillä on tämä vaihe käynnissä. Tavoit-

teenamme on toimia jatkossa enemmän SOITTORASIANA ja vähemmän yksit-

täisinä joukkueina. Noh, joku voisi sanoa, että näinhän on jo pit-

kään tehty. Todellisuudessa pitkän kauden aikana joukkueet te-

kevät hyvin vähän yhteistyötä keskenään – jos ollenkaan. Täs-

sä olisikin meillä kaikilla kehityksen paikka. Omiin bunkke-

reihin linnoittautumisen sijaan voisimmekin tutustua toisiim-

me oppimalla (harjoitella) ja juhlimalla (juhlia J) yhdessä. 

Tätä esimerkkiä on esimerkiksi edustusjoukkue pyrkinyt 

toteuttamaan kutsumalla muiden joukkueiden pelaajia 

mukaan harjoittelemaan kanssaan – aktiivisesti ja jat-

kuvasti. 

 

Omilta peliuran alkuajoilta muistankin parhaiten tiukat 

torstai-illan väännöt 21–22:30 Tamppi-areenalta seuran 

toisen joukkueen kanssa pidetyissä sekaharjoituksissa. Se 

terve kilpailu kehitti pelaajia niin, että molemmat joukku-

eet nousivat useina kausina peräkkäin lähtötasoiltaan 6. 

ja 5. divisioonasta aina 2. ja 3. divisioonaan asti. Tällai-

sen yhteistyön ja terveen kilpailun kautta voimme saa-

vuttaa mitä tahansa. Yhteisöllistä ja juhlantäyteistä 

kautta kaikille teille! 

 

Pelipäivänä, 

PJ Matinlauri 

Yhteistä juhlaa 
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Kaudelle 2010-2011 uudelleen perustettu Soittorasia 1 lähti viime kauteen 

tavoitteena säilyä pelaajiston kannalta samanlaisena tälle kaudelle. Tavoittee-

seen päästiin puolittain. Muuttoliikennettä on tapahtunut mm. armeijaan, 

Helsinkiin, SR:n edustusjoukkueeseen sekä polvileikkaukseen. Kaudella 

2011-2012 nähdään kuitenkin liuta uusia pelaajia ja joukkueen kokonaismää-

räksi on vahvistunut 3+21. 

Uudet pelaajat ovat pääasiassa TTY:lle tulleita uusia opiskelijoita, joten ikä-

rakenne on jälleen hieman alentunut. Osa pelaajista on vielä jopa juniori-

ikäisiä. Tästä syystä tullaan kaudella 2011-2012 näkemään erittäin nälkäinen, 

motivoitunut ja liikkuva joukkue. 

Kauden tavoitteena on viime kauden tapaan kehittyä joukkueena ja sijoittua 

lohkonsa keskikastin yläpuolelle. Tavoitteena on myös kauden päätteeksi 

näyttää siltä, että koko kausi on reenattu yhdessä ja aktiivisesti. 

Katse kohti kolmosta 

Takarivi vasemmalta: Konsta Sipilä, Juho Liimatainen, Toni Kujala, Tommi Keränen, Juha Kokkonen, Eetu Niini-

mäki, Markus Vanhanen, Tuomas Salopää, Ville Salminen 

Keskivivi vasemmalta: Henri Hagelberg, Jani Väihinpää, Antti Hiekkanen, Otto Ruuskanen, Joonas Laine, Timo 

Hänninen, Ville Teräväinen, Ossi Grönlund 

Eturivi: Touko Uusitalo 

Kuvasta puuttuvat: Miska Turpeinen, Thomas Vilkman, Nuutti Haikala, Erkko Jäälinoja, Oskari Vainio, Nikke Ro-

tonen  
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Tulevalla kaudella Soittorasian kakkospainos pelaa kolmosdivaria. SR2 on kokenut vii-

meisen parin vuoden aikana suuria muutoksia, sillä kaksi vuotta sitten kakkosdivaria pe-

lanneesta joukkueesta on enää yksi pelaaja jäljellä. Viime kaudella SR2 uudistui melko 

paljon, kun puolet joukkueesta oli uusia pelureita. Tulevan kauden joukkue on kokenut 

vain vähäisiä muutoksia, kun suurin osa viime kauden pelaajista jatkaa ja joukkuetta on 

vahvistettu muutamalla täsmähankinnalla. 

 

Kakkosjoukkue harjoittelee pari kertaa viikossa. Harjoittelu tapahtuu pääosin salibandy-

kaukalossa, vaikka jotkut urhoolliset saattavat hakea ylikuntoa omatoimisesti lenkkipolul-

ta tai punttisalilta. Pelaajisto on hyvä sekoitus nuoruutta ja kokemusta, ikähaitarin ollessa 

tasaisesti 20 ja 30 välillä. SR2:n pelaajiston keski-ikä on ollut usein Soittorasian joukku-

eista korkein, mutta viimeisen parin vuoden aikana keski-ikä on laskenut tasaisesti. Esi-

merkiksi tämän kauden uudet pelurit ovat 90-luvulla syntyneitä, mutta suurin vaikutus 

keski-iän laskuun on kuitenkin SR2-ikoni Tino Silfverin siirtyminen ikämiessarjoihin. 

Tinon jättämä aukko kokemuksessa on suuri, sillä Tinon mittava ura alkoi SR2-paidassa 

kaudella 94-95 ja virallisia liiton alaisia pelattuja pelejä kertyi vajaat 300.  

 

Pitkästä aikaa SR2:n pelaajarunko on ollut valmiina jo hyvissä ajoin, kun joukkue koostuu 

pitkälti viime kaudella joukkueessa pelanneista. Viime kaudella syksy menikin uusien ka-

vereiden oppiessa löytämään toisensa kentällä ja vasta keväällä alkoivat ketjukoostumuk-

set löytymään. Tulevaan kauteen lähdetään kovin odotuksin ja minimitavoitteena on vii-

me kauden viidennen sijan parantaminen. Eli hyvän joukkuehengen sekä rennon menon 

lisäksi tulevan kauden tavoitteeksi on asetettu kolmosdivarin kärkipaikat. 

 

Kakkonen tähtäimessä 

Ylärivi vasemmalta: Jyrki Övermark, Ilari Pänkäläinen, Jere Tanttu, Juuso Keränen, Antti Tolonen 

Keskirivi vasemmalta: Simo Savolainen, Niko Lönn, Antti Turtiainen, Hannu Heinisuo, Kimmo Kiprianoff 

Alarivi vasemmalta: Timo Lampi, Kimmo Metsberg 

Kuvasta puuttuu: Sami Päkkilä, Tuomas Ylisiurua, Tommi Liedes, Oll-Pekka Kurkela, Olli Jaakkola, Juuso Niiranen 
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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 
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Soittorasia 3:sen edellinen kausi 2010–11 päättyi 4.divisioonassa lohkon viimeiseen si-

jaan ja edessä oli putoaminen 5.divisioonaan. Joukkueen kokemattomuus ja maalinteon 

ongelmat näkyivät suurimpina säröinä joukkueen otteissa pelikentillä. Kauteen 2011–12 

lähdettäessä joukkueen runko on pysynyt kasassa ja valtavasta pelaajahakemusten tulvasta 

on poimittu helmiä joukkueeseen. Myös valmennustiimi on vahvistunut, sillä viime kau-

della sensaatiomaisesti tolppien välissä pelannut Miska ”Pappa” Turpeinen visioi nykyään 

fläppitaululla ideoitaan. Reilun annoksen näkemystä ja ääntä koppiin on tuonut seuran 

puheenjohtaja Arttu-Matti Matinlauri, joka saatiin kiinnitettyä vapaiden agenttien markki-

noilta kokoonpanoon. 

 

Alkukauden harjoituksissa on ilme ja pelaajamäärä ollut huomattavasti parempi kuin vii-

me kaudella. Kun harjoitusottelu Uhrilampaita vastaan sujui vastustajaan nähden Rasialta 

mainiosti, voidaan alkavaan kauteen lähteä toiveikkain mielin. Kauden 11–12 tavoitteeksi 

asetettiin joukkueen avauspalaverissa ylempään jatkosarjaan pääsy. Tavoitteen vastineek-

si pelaajat (+valmennus) ovat sitoutuneet paiskimaan töitä harjoituksissa ja edustamaan 

seuraa täysillä peleissä. Joukkueen iskukykyä pidetään yllä riittävän monella virkistysilta-

päivällä. 

 

Voidaankin todeta, että viime kauden oppirahat on nyt maksettu korkojen kera ja tällä 

kaudella odotetaan joukkueelta näyttöjä. SR 3 perustaa pelinsä raudan lujaan taistelutah-

toon ja itsensä täysillä likoon laittamiseen. Turha epävarmuus ja vaisuus on nyt karistettu 

pois ja suoritusten vaatimuksena on kaikki tai ei mitään. 

 

Let's start building some hurting bombs. 
 

–Duke, elokuvassa Rocky Balboa (2006) 

Kolmosella näytön paikka 

Ylärivi vasemmalta: Valmentaja Miska Turpeinen, Heikki Ojaniemi C, Mikko Utriainen, Oskari Korhonen, Jaakko Hakamaa, Juho 

Lavonen, Henri Saarinen, Matti Jaatinen, Matti Lassila, Jaakko Kääntä 

Alarivi vasemmalta:  Jarkko Viinikka, Arttu Mutanen, Mikko Poikkimäki, MV Antti Ollila, MV Jukka Kurki, Heikki Paukkunen, 

Valtteri Kuusela, Kasper Kavander, Pelaaja-valmentaja Mikko Honkanen  

Kuvasta puuttuvat: Arttu-Matti Matinlauri, Marko Liiro 
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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 ja -20% kaikista salibandyvarusteista 

  M-Room Tampereen Liikkeet 

   Normaalihintaisen hiustenleikkuun sekä värjäyksen (lyhyille hiuksille) tai raidat 

   yhteishintaan 40 euroa (ovh 52 euroa) 

   M-Roomin Silver-jäsenyys hintaan 260 euroa (ovh 300 euroa).  

  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) 

 Speakeasy Hervanta ja Siperia (Päämääränkuja 10 33210 Tampere & Insinöörinkatu 30 33720 Tampere) 

   12 kpl:n Wings -annos 6,30. (Norm. 7,90. 

 Ravintola Malabadi Hervanta (Lindforsinkatu 2, 33720 Tampere) 

   -10% kaikista ala carte -annoksista ja kebabeista. 

 Kotipizza kauppakeskus DUO (Pietilänkatu 2, 33720 Tampere) 

   -15% kaikista normaalihintaisista annoksista ja virvoitusjuomista. 

 

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 31.8.2012 asti. Tarjouksia ei voi yhdistää muihin mahdollisiin tarjouksiin. 

http://www.soittorasia.net/jasenedut
mailto:jasenetu@soittorasia.net
mailto:jasenetu@soittorasia.net
mailto:jasenetu@soittorasia.net
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Edellinen kausi päättyi harmittavan lähelle nousukarsintapaikkaa. Soittorasia IV oli kol-

mas pisteen päässä sarjakärjestä ja tasapisteissä kakkosen kanssa. Pelaajarintamalla tapah-

tui yllättävän paljon. Poissa Tampereelta ja samalla joukkueen vahvuudesta on huikean 

uran seuran edustusjoukkueissa tehnyt Tuukka Pöyry. Muualle muuttaneiden pitkää listaa 

voidaan jatkaa näppäräkätisellä Janne Sjögrenillä, Timo Siltasella, Tommi Ojalalla ja SR4

-veteraani Janne Liutulla. Lisäksi Antti Tolonen siirtyi vahvistamaan SR2:ta ja Otto Ruus-

kanen SR1:a. SR4-ikonin ja joukkueen kaikkien aikojen maali- ja pistepörssin kärkinimen 

Ossi Grönlundin paluuta odotellaan… 

 

Pelkkiä menetyksiä joukkue ei kokenut, muutaman vuoden takaa tutut Aleksi Hänninen ja 

Jarno Ahola siirtyivät TFT:stä rataspaitoihin. SR1:stä kaapattiin Janne Toivanen ja Esa 

Sairanen sekä SR2:sta Pasi Koivisto. SC Pirusta joukkueen kiusaksi siirtyi Samuel Lahti-

nen. 

 

Kasassa on motivoitunut 19 pelaajan ja kolmen maalivahdin ryhmä, jolla on hyvin koke-

musta kakkosdivaripelien metkuista. Sarja on alkanut lupaavasti kahdella voitolla, mutta 

Cupin pelit päättyivät kakkoskierrokselle. Jos joukkuetta kiusanneet loukkaantumiset ei-

vät saa jatkoa, pystyy joukkue kamppailemaan nousukarsintapaikasta. Sisä-Suomen kak-

kosdivarilohko vaikuttaa tasaiselta, eikä ilmaisia 

pisteitä ole tarjolla missään pelissä. Edessä on vielä 18 mielenkiintoista ottelua, joista 

puolet kotikentällä Tamppi Areenalla. 

Kakkosdivarin kärkeä kohti? 

Takarivi vasemmalta: Esa Sairanen, Miikka Palvalin, Pasi Koivisto, Jarno Ahola, Jussi-Pekka Penttinen, Vesa-Matti 

Tuloisela, Juho Virnes, Janne Toivanen, Antti Länsimies, Heikki Lappi 

Keskirivi vasemmalta: Tuomas Pihlajamäki, Markus Moisio, Ville Visti, Juho Tirranen, Samuel Lahtinen, Antti Leinonen, 

Heikki Merisalo 

Eturivi vasemmalta (maalivahdit): Janne Kinnunen, Antti Kortetmaa, Antti Jokela 

Kuvasta puuttuvat: Aleksi Hänninen, Tero Keisala, Arttu-Matti Matinlauri  
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Kiitämme yhteistyökumppaneitamme tuesta! 
 

 Tampereen Teknillinen Yliopisto 

 Ramentor 

 Insinööritoimisto Eero Lappi Oy 

 Landis+Gyr 

 Nokian Renkaat 

 FSP 

 Relicomp 

 Forive 

 Juvenes 

 TOAS 

 Avant Tecno 

 AGCO Sisu Power 

 Sportia Pekka 

 Sala de Pranzo 

 Speak Easy 

 M-Room 

 Heval 

 Ravintola Malabadi 

 Kotipizza kauppakeskus DUO 

 Pyörykkäbaari Kauppahalli 

 

 

 




