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Puheenjohtajan alkusanat 
 

Viime kausi oli Soittorasian joukkueille kaksijakoinen. Edustusjoukkueen kausi päättyi 
mahalaskuun ja kauden päätteeksi oltiin lähempänä putoamiskarsintoja kuin himoittua playoff-
paikkaa. Toisaalta SR3 ja SR4 pelasivat huikean hyvän kauden, jonka ansiosta molemmat nousivat 
kolmosdivariin. SR2 meni pelillisesti eteenpäin ja tavoittelee tällä kaudella nousua. Tärkeimpänä 
asiana seuran kannalta näen kuitenkin sen, että vihdoin kaikkien joukkueiden toiminta on 
vakiintunut ja kaikkiin joukkueisiin on enemmän tulijoita kuin on mahdollista ottaa. Soittorasian 
vetovoima on siis kunnossa - ja miksei olisi, kun pystymme tarjoamaan erinomaiset 
harjoitteluolosuhteet opiskelijaystävälliseen hintaan.  
 
Oman mausteensa tähän kauteen tuo toukokuussa 2016 pelattavat SELL-gamesit. Tällä kertaa 
järjestelyvastuun sai Tampere ja TUrVoKe. Soittorasia on vahvasti mukana SELLeissä ja kantaa 
yhdessä SBS Tampin kanssa vastuun kisojen salibandyturnausten järjestämisestä. Mielenkiintoisia 
pelejä ja tapahtumia riittää siis pitkälle kevääseen. 
 
Tämä kausi on 24. Soittorasialle, joten ensi vuonna olemme jo neljännesvuosisadan ikäinen seura. 
Se on hieno saavutus jo itsessään! Tervetuloa Tamppi-areenalle seuraamaan Soittorasian 
joukkueiden pelejä. 
 

Janne Toivanen 

Soittorasian puheenjohtaja 

 

  

 

 

  



 
 

Soittorasia Edustus (2.divisioona) - Joko pudotuspeleihin? 
 

Edustuksen viime kausi päättyi tuloksellisesti alakuloisesti eikä tavoitteeksi asetettua pudotuspelipaikkaa 
saavutettu. Pian kauden jälkeen valmennus ja kapteenisto kokoontuivat palaveriin suunnittelemaan tulevaa. 
Tavoitteeksi otettiin pelaajarungon säilyttäminen pettymyksestä huolimatta ja uuden kauden aloittaminen 
puhtaalta pöydältä. Muutamien lähtijöiden tilalle saatiin myös tuttuja kasvoja, kun Jesse Turkka, Tuukka 
Harmaala, Juuso Puolakkainen sekä Juuso Keränen liittyivät joukkueeseen. Huomionarvoista on, että kaikki 
tulijat olivat pelanneet aiemminkin yhdessä tai useammassa Soittorasian joukkueista. 

Toimintaa on pyritty kehittämään jokaisella osa-alueella ja yhtenä esimerkkinä kesäharjoittelu laitettiin 
uuteen malliin fysiikkavalmentaja Antti Hännisen opastuksella. Soittorasia tekee voimaharjoittelua myös 
kauden aikana viikoittain. Lähestyttäessä kauden puoliväliä Soittorasia komeilee 2.divisioonan kärkipaikalla 
vain yhden ottelun hävinneenä ja ylivoimaisesti sarjassa vähiten maaleja päästäneenä joukkueena. Tänä 
keväänä Tamppi Areenalla saatetaan hyvinkin pelata Playoffeja. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Soittorasia II (5.divisioona) - Nousu tavoitteena 
 

Soittorasian II joukkueen viime kausi päättyi 5.divarin ylempään jatkosarjaan, mutta haave noususta 
4.divariin ei kuitenkaan aivan toteutunut. Tällä kaudella jatketaan siis edelleen miesten 5.divarissa Tuomas 
Ylisiuruan valmennuksessa. Joukkueen runko saatiin pidettyä paremmin kasassa aiempiin kahteen kauteen 
verrattuna. Tämä on helpottanut huomattavasti joukkueen kasausta ja kauteen valmistautumista. Viime 
kauden rungon lisäksi joukkueeeseen liittyi 6 uutta kenttäpelaajaa ja 1 maalivahti, joista muutama on 
pelannut aiemmin muissa Soittorasian joukkueissa. Joukkueen koko kasvoi siis 21 kenttäpelaajaan ja 3 
maalivahtiin, joten sopivaa kilpailua pelipaikoista on luvassa. Joukkueen kasauksessa oli positiivinen 
ongelma, kun enemmänkin päteviä pelimiehiä olisi halunnut liittyä joukkeeseen. Suurin osa joukkueesta 
koostuu nuorista pelaajista, mutta mukana on myös muutama kokeneempi pelaaja. 

Kauden ensimmäiset kaksi peliä näyttivät lupaavilta ja antavat odottaa kaudelta paljon. Uusien pelaajien 
mukaan pääsemiseen ja pelikuvioiden opettelemiseen menee toki oma aikansa, mutta palaset alkavat pikku 
hiljaa loksahdella kohdalleen. Kaudesta ei odoteta helppoa, mutta jokainen peli tulee olemaan voitettavissa 
tälle joukkueelle. Joukkueen tavoitteena on ensin taistella tie ylempään jatkosarjaan, jonka jälkeen lähdetään 
tosissaan kamppailemaan noususta 4 divariin. Tulosten lisäksi yhtä tärkeää on pitää hauskaa kentällä sekä 
sen ulkopuolella ja samalla kasvattaa entisestään joukkuehenkeä. 

 

 
  



 
 

Soittorasia III (3.divisioona) - Maltilla kolmoseen  
 

Soittorasia III:n edellinen kausi päättyi mestaruus-huutoihin ja nousukarsintojen voittoon. Kauden edetessä 
huippuunsa hioutunut joukkue vahvistui vielä karsintojen alla, kun Soittorasian edustusjoukkueen Vesa-
Matti Tuloisela liittyi kolmosen valmennukseen ja vaihdosta palannut Tuukka Harmaala puolustukseen. 
Mahtavasta kannustuksesta ja Jari Raiskion tekemästä ratkaisumaalista muistettavat karsinnat päättyivät 
nousuun 3. divisioonaan.  

Kesän aikana ovi on käynyt tiuhaan, kun Soittorasia 3:a muutaman vuoden valmentanut Arttu-Matti 
Matinlauri siirtyi SR IV:een. Pelaajapuolella lähtijöitä ovat vaihtovuotta pitävät Pekka Ruutikainen, Tuomas 
Nieminen, Jaakko Kääntä ja Martti Löyttyniemi. Suurin muutos lienee kuitenkin manageripuolella Mikko 
Honkasen jätettyä joukkueen. Avautuneita pelipaikkoja täyttämään joukkue on saanut paluumuuttajat Aleksi 
Puukkon ja Tommi Heikkilän, sekä O2:sta siirtyneen Vili Auvisen. Valmennuksesta vastaa tällä kaudella 
Hannu Mertaila.  

Uudistunut Soittorasia III lähtee tulevaan kauteen luottavaisin mielin. Kauden alussa pelattujen Suomen 
Cupin pelien perusteella joukkue on lähes kevään kunnossa. Loukkaantumisten häiritsemän Cupin 
suurimmaksi voitoksi jäi SR IV:n kukistuminen turnauksen toisella kierroksella. Kauden tavoitteeksi pelaajat 
asettavat maltillisesti 3. divisioonassa säilymisen, mihin pyritään aiempien kausien tapaan harjoittelulla, 
oheistoiminnalla ja hyvällä joukkuehengellä. 

 

 

  



 
 

Soittorasia IV (3.divisioona) - Ei enää ranskalaista visiittiä  
 

Nelosjoukkueen viime kausi päättyi hienoon voittoputkeen, joka ratkaisi joukkueen nousun suoraan 
kolmosdivisioonaan. Innokkaimmat treenasivat kesän edustusjoukkueen ringissä, muuten treenit alkoivat 
syksymmällä. Valmennustilanne ja joukkueen rungon kasaaminen venyivät myöhään, mutta neuvottelut 
olivat sen arvoisia. 

Vahvistuksina joukkueeseen saatiin tulivoimaa hyökkäysosastolle Ville Vistin, Tuomas Pihlajamäen ja Antti 
Hännisen liityttyä joukkueeseen. Viime hetkillä puolustajapulaa ja Juuso Puolakkaisen siirtymistä 
edustusjoukkueeseen helpotettiin nappaamalla uusina kiinnityksinä loistavasti aloittaneet Severi Keisala ja 
Pekka Leppänen. Valmennusosastolle kiinnitettiin SR4-nimisessä joukkueessa ennenkin kovaa tulosta tehnyt 
Arttu-Matti Matinlauri, sekä edustuksen fysiikkavalmentajanakin toimiva Antti Hänninen. 

Harjoitteluun onkin pyritty tuomaan mausteita keho-osastolta varsinkin nopeutta ja terävyyttä painottaen. 
Joukkue on ottanut hyvin vastaan uudenlaiset harjoitteet sekä pallottomat alkuverryttelyt, joilla samalla 
kehitetään pelaajien kehonhallintaa. Taktisella ja henkisellä puolella teemoina ovat viisikkopelaaminen ja 
varsinkin yksilön vastuu koko viisikon peliesityksessä. Suunnilleen näillä teemoilla joukkue lähtee kauteen 
tavoitteena menestyä myös kolmosdivarissa. 

Suomen Cupissa joukkue on jo päässyt tositoimiin ja peli alkoi kulkea pienen alkutahmeuden kaikottua, kun 
toisella kierroksella kakkosdivarijoukkuettakin vastaan taisteltiin hienosti tasapeli. Cup-viikonloppu näytti 
joukkueen pystyvän jo pienellä treenillä hyviin suorituksiin. Rutiinia pitää vielä hankkia ja taso säilyttää 
pitkän kauden läpi. Viime vuosina kolmosessa takkuillut SR IV voi tällä kertaa varmasti säilyttää paikkansa 
kolmosdivarissa ja taistella jopa kärkisijoista. 

 

 



 
 

Soittorasia Edustuksen kotipelit Tamppi Areenalla kaudella 2015/2016: 
 
26.09.2015 Soittorasia - Nousu (Jyväskylä)    10-6  

09.10.2015 Soittorasia - Steelers JSB II (Hämeenlinna)  13-1 

17.10.2015 Soittorasia - Blasters (Jyväskylä)  5-3 

04.11.2015 Soittorasia - FoSu (Forssa)   10-4 

21.11.2015 Soittorasia - O2JKL (Jyväskylä)   4-3 

08.12.2015 Soittorasia - Ilves (Tampere)   x-x 

06.01.2016 Soittorasia - FBC Dux (Jyväskylä)  x-x 

24.01.2016 Soittorasia - SCU (Janakkala)   x-x 

03.02.2016 Soittorasia - V&L (Nokia)   x-x 

20.02.2016 Soittorasia - Diamonds (Jyväskylä)  x-x 

05.03.2016 Soittorasia - RSS Panthers (Riihimäki)  x-x 

 

 

 

 


