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PUHEENJOHTAJAN 
ALKUSANAT
Soittorasian 25 juhlavuosi lähenee loppuaan. Vuoteen on mahtunut paljon salibandyn täyteisiä hetkiä, 
mutta myös muita yhteisöllisiä tapahtumia. Niistä kirkkaimpana on jäänyt mieleen 25. kauden kun-
niaksi järjestetyt vuosijuhlat, joihin saimme paikalle nykyisten pelaajien lisäksi myös vanhoja pelaajia 
aivan seuran alkutaipaleelta asti. Juhlassa puhuimme paljon siitä, mitä seura nykyään merkitsee ja 
mihin suuntaan se on menossa.

Soittorasia on vakiinnuttanut paikkansa teekkarien keskuudessa ja onkin Tampereen teknillisen yli-
opiston suurin lajijaosto. Seura liikuttaa kaiken kaikkiaan noin sataa salibandyn harrastajaa aktiivisesti 
ja jos mukaan laskee Eppi-liigan (ennen Tappi-liiga) ja muut tapahtumat, on luku vielä suurempi. Seu-
ran joukkueiden määrä on noussut vuosien varrella yhdestä joukkueesta viiteen.

Vaikka seuran toiminta on vakiinnutettu varsin mallikkaasti teekkareiden keskuudessa, tulevaisuu-
dessa toimintaan liittynee myös uusia haasteita. Tampereen korkeakoulujen yhdistyminen mietityttää 
varmasti montaa kiltaa, kerhoa ja seuraa eri kampuksilla. Voi olla, että tulevaisuudessa Soittorasiaa 
ei leimata vain teekkarisalibandyseuraksi vaan siitä tulee ainakin jossain määrin Tampereen korkea-
kouluopiskelijoista löytyvien salibandyharrastajien yhteinen seura. Silti varmaa on, että Tamppi Aree-
nalla pelataan vastaisuudessakin Suomen (vai koko maailman) teknisintä salibandya!

Näkyvyys on tärkeää myös muuallakin kuin kampuksilla. Jos ajatellaan Pirkanmaalta löytyviä sali-
bandyseuroja välillä Salibandyliiga – 2. divisioona, kilpailee Soittorasia kaiken kaikkiaan seitsemän 
eri joukkueen kanssa katsojista. Markkinoinnin tehostaminen ja uusien katsojien saaminen yleisöön 
on haaste, jonka kanssa painimme monien muiden seurojen tavoin. Haaste on kova, mutta seurasta 
löytyy ihmisiä, jotka ovat valmiita uhraamaan vapaa-aikaansa seuran eteen.

Seuramme on ylpeä saavutetusta 25 vuoden rajapyykistä. Uskon, että matka on vasta alkutaipaleella ja 
tulevina vuosina seura kehittyy edelleen!

Tuukka Harmaala
Soittorasian puheenjohtaja
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Soittorasian edellinen kausi päättyi odotusten mukaisesti vasta keväällä. Tällä kertaa lento katkesi jo playof-
fien ensimmäisellä kierroksella kun vastaan asettui lopulta D1variin noussut O2 Jyväskylästä. Parin edellisen 
kauden hyvä menestyminen toi joukkueelle odotuksia myös nyt syksyllä alkaneeseen kauteen.

Tälle kaudelle Soittorasia Edustus koki ehkä suurimman muutoksen useampaan kauteen. Vanhoja konka-
reita lopetti ja muutti toisaalle: Simo Kokkola lähti vuodeksi vaihtoon, seuraikoni Eppi Virnes muutti töiden 
perässä pääkaupunkiseudulle. Vuodenvaihteen jälkeen edustus menettää niinikään vaihto-opintojen takia pa-
kistossa paikkansa vakiinnuttaneen Henri Pettisen. Kuitenkin, silloin tällöin joukkueen tuleekin nuorentua, 
jolloin uudet talentit saavat oman näytönpaikkansa.

Joukkue treenasi tuttuun tapaan kesällä ja kesän aikana joukkuetta kohtaan tulikin varsin paljon mielen-
kiintoa ja treenien kautta parhaimmat pelimiehet saivat lopulta pukea rataspaidan ylleen. Pakisto vahvistui 
kun joukkue sai väkivahvan ja kookkaan Tapio Horellin rivistöönsä. Hyökkäyspäähän joukkue sai taitoa ja 
nopeutta kun mukaan tulivat Joonas Kostiainen, Juha Putkinen ja Kimi Rantamäki. Näiden lisäksi monipuo-
lisuutta joukkueeseen tuo yhden kauden Pirkoissa vieraillut Antti Länsimies, joka pystyy operoimaan sekä 
puolustajan että keskushyökkääjän paikoilla.

Myös joukkueen taustat saivat muutosta. Kapteenisto äänestettiin uudelleen ja tällä kaudella kapteenin nau-
haa kantaa Janne Toivanen apukapteeneinaan Eemeli Pelamo sekä Tuukka Harmaala. Joukkueen valmennus 
koki koki muutoksia Miikka Palvalinin siirtyessä Classiciin. Tilalle saatiin kuitenkin joukkueelle ennestään 
tuttuja kasvoja kun Samuel Lahtinen otti pääkäskijän roolin Eevertti Jurvasen antaessa apua tarvittaessa.

Monista muutoksista huolimatta joukkue on hioutunut hyvin yhteen. Joukkue pelasi menestyksekkäästi Suo-
men Cupissa kunnes matka tyssäsi liigasta tutun Rauman SalBan kohtaamiseen. Myös runkosarja on lähtenyt 
hyvin käyntiin satunnaisista yskähtelyistä huolimatta. Myös tälle kaudelle Soittorasia on kyennyt saamaan 
jalkeille iskukykyisen joukkueen ja monelle vastustajalle Rasia on myös tällä kaudella varsin epämieluisa 
joukkue kovan työnteon ja raastavan pelityylin johdosta.

SR EDUSTUS - 2. DIV KAPTEENISTO 
 
C - Janne Toivanen 
A - Eemeli Pelamo 
A - Tuukka Harmaala

VALMENNUS

Samuel Lahtinen 
Eevertti Jurvanen 
Seppo Randelin

JOUKKUEENJOHTAJA 
 
Tuukka Harmaala

Puolustajat

#4 Henri Pettinen
#8 Tero Keisala
#13 Jaakko Heinonen
#18 Ossi Rotonen 
#19 Antti Länsimies
#20 Juuso Puolakkainen 
#22 Tapio Horelli 
#55 Tuukka Harmaala
#71 Martti Löyttyniemi 

Hyökkääjät

#3 Matti Riutta
#9 Erno Sivula
#11 Eemeli Pelamo
#12 Juho Törmänen
#14 Joonas Kostiainen
#15 Vili Auvinen
#16 Teemu Jokela
#21 Juha Putkinen
#61 Janne Toivanen
#66 Roope Pöyry
#73 Samuli Kiviharju
#77 Samuli Kivirinne
#87 Kimi Rantamäki

Maalivahdit

#1 Antti Ollila
#91 Aki Hänninen
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Viime kaudella Soittorasian II joukkue taisteli tiukasti noususta aina viimeisiin peleihin asti, mutta rahkeet 
eivät aivan riittäneet sinne asti. Tällä kaudella jatketaan siis miesten 4. divarissa ja Tuomas Ylisiuruan tutussa 
valmennuksessa. Muutama viime kauden runkomies vaihtoi opiskelujen tai töiden perässä paikkakuntaa ja 
siten eivät jatka joukkueessa. Joukkueeseen on saatu kuitenkin kaksi paluumuuttajaa. Ville Pitkänen palaa 
takaisin maalinsuulle Islannista ja Jani Väihinpää tulee taas aiheuttamaan tuhoa tarkalla laukauksellaan. Puo-
lustukseen saatiin uusina niminä Rasmus Gustafsson sekä Johannes Martikkala ja lisää hyökkäysvoimaa tuovat 
Mikko Wallden sekä Santeri Rouhento. Joukkueen koko on 19 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia, joten sopivaa 
kilpailua pelipaikoista on luvassa. Suurin osa joukkueesta koostuu nuorista pelaajista, mutta mukana on myös 
muutama kokeneempi pelaaja.

Joukkue avasi kauden Suomen Cupissa  mutta tällä kertaa meno tyssäsi 1 kierrokselle. Ensimmäiset pelit Suo-
men Cupissa ja 4. divarissa ovat sujuneet ailahtelevasti. Välillä peli-ilo on ollut korkealla, mutta välillä taas peli 
on ollut tahmeaa. Suunta on näyttänyt kuitenkin ylöspäin ja usko kova, että kaikki potentiaali saadaan irti. Jos 
kausi sujuu toivotulla tavalla, Rasia-nippu löydetään kärkikahinoista taistelemasta nousupaikasta. Tulosten 
lisäksi yhtä tärkeää on pitää hauskaa kentällä sekä sen ulkopuolella ja samalla kasvattaa entisestään joukkue-
henkeä.

SOITTORASIA II - 4. DIV KAPTEENISTO 
 
C - Matti Jääskö 
A - Juuso Niiranen 
A - Anssi Raja

VALMENNUS

Tuomas Ylisiurua

JOUKKUEENJOHTAJA 
 
Juho Liimatainen

Puolustajat

#4 Jouni Ketonen
#6 Juho Liimatainen
#8 Johannes Martikkala 
#11 Rasmus Gustafsson
#19 Matti Jääskö
#20 Mika Helin
#55 Antti Kallio
#66 Antti Sartjärvi
#71 Mikko Utriainen

Hyökkääjät

#2 Tommi Keränen
#7 Miro Nieminen
#10 Jarkko Rissanen
#14 Santeri Rouhento
#15 Mikko Walldén
#16 Tuomas Ylisiurua 
#17 Juho Kivelä
#22 Jani Väihinpää
#25 Juuso Niiranen
#33 Anssi Raja 

Maalivahdit

#1 Henri Sipilä
#88 Ville Pitkänen
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Soittorasia III päätti kauden 2016-2017 täpärästi putoamisviivan paremmalla puolella ja säilytti siten paikkan-
sa 3. divisioonassa. Keväällä joukkue osallistui vielä Helsingissä pelattuun Dexal-cuppiin. Tulevalla kaudella 
joukkue lähtee jälleen tavoittelemaan nousua 2. divisioonaan. Syyskaudella Soittorasia 3 on jo ehtinyt putoa-
maan Suomen Cupista turnauksen toisella kierroksella.

Totuttuun tapaan opiskelijapohjaisen joukkueen ovi on käynyt tiuhaan kesän aikana. Joukkueen pitkäaikaiset 
jäsenet Mikko Honkanen, Simo Nieminen ja Pyry Salmi päättivät Soittorasia-uransa. Myös muutaman kauden 
Rasiassa pelannut Janne Haikola sekä viimekauden joukkuetta vahvistanut Kalle Kallio vaihtoivat pois Soitto-
rasiasta.

Vapautuneita pelipaikkoja täyttämään hankittiin sekoitus kokemusta ja nuoruuden intoa. Uusina pelaajina 
joukkueeseen liittyivät edustusjoukkueen valmentaja Samuel Lahtinen, puolustajat Tuomas Nyrhilä ja Matti 
Aalto sekä hyökkääjä Mikko Tiensuu. Tällä hetkellä, kun kautta on pelattu puolet, on joukkue kivenkovan 
lohkonsa toiseksi viimeisenä, mutta kuitenkin vain kolme pistettä kärkeä jäljessä.

SOITTORASIA III - 3. DIV KAPTEENISTO 
 
C - Jaakko Kääntä 
A - Arttu Mutanen 
A - Heikki Ojaniemi

VALMENNUS

Jaakko Kääntä 
Arttu Mutanen

JOUKKUEENJOHTAJA 
 
Ville Pärssinen

Puolustajat

#6 Matti Aalto
#9 Arttu Sakrelius
#11 Tuomas Nyrhilä 
#14 Jaakko Kääntä
#15 Ville Pärssinen
#22 Osku Ruutikainen
#59 Joel Turunen 

Hyökkääjät

#7 Tommi Heikkilä
#8 Teemu Pyörny
#13 Samuel Lahtinen
#18 Niko Lönn
#21 Mikko Tiensuu
#23 Mikko Poikkimäki
#36 Aleksi Puukko
#44 Hannu Nieminen
#46 Pekka Ruutikainen
#48 Jari Raiskio
#69 Heikki Ojaniemi
#78 Tuomas Nieminen  

Maalivahdit

#1 Touko Uusitalo
#30 Jonne Seppä
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Älykkään salibandyn puolestapuhujien eli Soittorasia IV:n pelaajarunko säilyi alkavalle kaudelle sopivasti ka-
sassa, mikä näkyi pirteinä esityksinä alkukauden Suomen Cupin otteluissa hyvin vähäisen yhteisharjoittelun 
jälkeen. Loogista jatkumoa oli pelaajiston lisäksi havaittavissa myös valmennuspuolella, kun pelaajavalmen-
tajan pestin sai veljensä jäljiltä Aleksi Hänninen. Hännisen mukaan joukkueen sekä pelaajien tasoa pyritään 
kliseisesti nostamaan tarvittaessa vaikka tuloksen kustannuksella. Harjoittelu ja pelitapa perustuvat löyhiin 
perusperiaatteisiin, joita seuraamalla pelaajien tulisi itse löytää kuhunkin pelitilanteeseen sopivin ratkaisu sekä 
pystyä ennakoimaan joukkuetovereidensa ratkaisuita tietyissä usein toistuvissa pelitilanteissa.

Kauden alkupuoliskolla SR IV on keikkunut sarjataulukossa hieman puolenvälin valoisammalla puolen. Kausi 
on kuitenkin lyhyt ja tulostavoitetta joukkueella ei ole. Pelillistä vaatimustasoa on haettu 2.divisioonasta ja 
mikäli joukkue pystyy laatunsa nostamaan ajoissa halutulle tasolle, saattaa seurauksena olla parhaimmillaan 
nousu porrasta ylemmäs. Jos pelillinen tavoite ei täyty ajoissa tai ollenkaan, on Nelonen varmasti tyytyväinen 
mikäli onnistuu säilyttämään sarjapaikkansa.

SOITTORASIA IV - 3. DIV KAPTEENISTO 
 
C - Ossi Grönlund 
A - Antti Jokela 
A - Juha Kokkonen

VALMENNUS

Aleksi Hänninen

JOUKKUEENJOHTAJA 
 
Antti Hiekkanen

Puolustajat

#3 Pekka Leppänen
#4 Arttu-Matti Matinlauri
#14 Sami Kattilakoski
#18 Henri Kokkonen
#22 Kalle Rantala
#51 Iiro Lappalainen
#94 Ville Valtanen

Hyökkääjät

#2 Jesse Turkka 
#7 Matti Aro 
#8 Juha Kokkonen
#10 Olli-Pekka Kurkela
#11 Sakari Aro 
#13 Ville Visti
#20 Aleksi Hänninen
#21 Antti Hakanen
#23 Nikke Rotonen
#55 Ossi Grönlund
#71 Antti Hiekkanen
#74 Elias Viinikka

Maalivahdit

#23 Kimmo Metsberg 
#32 Antti Jokela
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Soittorasia V on seuran uusin joukkue ja perustettu vasta 
2016. Sen tarkoituksena on tarjota vielä aikaisempaakin ma-
tala kynnys opiskelijoille salibandyn harrastamiseen. Joukkue 
ei pelaa liiton alaisissa kilpasarjoissa, vaan osallistuu legen-
daariseen, Kaukajärven hallilla järjestettävään Spiral-Liigaan. 
Tämän lisäksi joukkue höntsäilee hyvässä hengessä keskenään 
ja kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua kilpa-
joukkoeiden harjoituksiin. Tulevaisuudessa SR V voikin toi-
mia hyvänä ponnahduslauttana kilpasarjoihin myös vähem-
män kokeneille pelaajille.

Kulunut kausi Spiral-Liigassa on edennyt vaihtelevasti ja SR 
V lukeutuu sarjan keskikastiin. Kevätkaudella joukkue pyrkii 
löytämään tasaisuutta otteisiinsa, mutta tärkeintä on kuitenkin 
pitää hauskaa! Lisäksi uudet kasvot ovat enemmän kuin terve-
tulleita toimintaan, joten älä epäröi ottaa yhteyttä Soittorasian 
kotisivujen kautta!

YHTEYSHENKILÖ

Teemu Vankka

SR V - SPIRAL-LIIGA

PELAAJALISTA

Janne Puumala
Juhani Viitala

Leevi Uosukainen
Lauri Savolainen
Antti Karhulahti

Vili Karppelin
Mikko Toola

Jaakko Sairanen
Teemu Röman
Saku Suominen

Santeri Rouhento
Eero Ruuhikorpi

Riku Huhta
Jani Niskanen

Antti Ollila
Juho Hakala

Teemu Vankka
Jouka Ahponen
Kimmo Moisio
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EDUSTUKSEN KEVÄTKAUDEN KOTIPELIT
TAMPPI AREENALLA

VS.

STEELERS II, PE 26.1. KLO 19 
RSS PANTHERS, PE 2.2. KLO 19 
KRP AKATEMIA, SU 4.2. KLO 15

ILVES, KE 14.2. KLO 19 ILVES 
HAPPEE STEAMERS, LA 10.3. KLO 18:30

(( SUOMEN CUPIN ALUEFINAALI! )


