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PUHEENJOHTAJAN 
ALKUSANAT
Edellinen kausi kului osittain juhlien ja muistellen seuramme 25-vuotista taivalta. Kuluva kausi ei ole 
kuitenkaan kulunut juhlakrapulasta toipumiseen vaan seura on jatkanut kehitystään ja toimintaansa 
ollakseen edelleen se paras mahdollinen salibandyseura tamperelaisille teekkareille ja tulevaisuudessa 
myös kaikille muille Tampereen opiskelijoille ja opiskelijahenkisille.

Tänä vuonna seuramme on tehnyt erityisen hyvää työtä kontaktoidessaan yhteistyökumppaneita ja 
tälle kaudelle olemmekin saaneet ennätysmäärän sponsoreita. Kiitos kaikille teille, jotka tahdotte olla 
mukana tukemassa Soittorasiaa ja opiskelijavetoista toimintaa!

Seuramme suuri vahvuus on, että olemme pystyneet tarjoamaan harjoittelu- ja kilpatoimintaa hyvin 
eri tasoisille pelaajille. Tällä kaudella tilanne on ollut erityisen hyvä, sillä joukkueita löytyy jokaiselta 
sarjatasolta 2.-5. divisioonan välillä. Nähtäväksi jää, löytyykö tulevaisuudessa joukkue myös kaudelle 
2020-2021 alkavaan Suomi-sarjaankin.

Ehkä suurin kehitysaskel seuran näkykulmasta tällä kaudella on Soittorasian urheilurahasto. Rahastoon 
kerätään varoja, joilla tuetaan Soittorasian joukkueita rahallisesti kilpatoiminnan kehittämiseksi. 
Varoja voidaan kohdentaa esimerkiksi valmentajakoulutuksiin, varustehankintoihin tai sarjanousun 
tukemiseen. Perustamisesta on puhuttu jo aikaisemmillakin kausilla, mutta vihdoin rahasto on myös 
saatu käytäntöön asti. Seuran tilanne näyttää hyvältä ja olen tyytyväinen siihen, mihin suuntaan sen 
ja toiminta on kehittymässä. Toivottavasti joukkueemme ovat taistelemassa keväällä sarjanousuista ja 
tarjoamassa pelaajilleen elämyksiä kovista peleistä!

Tuukka Harmaala
Soittorasian puheenjohtaja

https://poas.fi/
https://crosscontrol.com/?
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Soittorasian edellinen kausi päättyi jo pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, kun naapuriseura Pirkkalan 
Pirkat oli parempi suoraan kahdessa ottelussa. Aikainen kesäloma herätti joukkueessa nälän hyvään 
kesäharjoitteluun ja parempaan uuteen kauteen. 

Vaikka joukkueen runko saatiin säilymään hyvin kasassa, tekivät joukkueen taustavoimat kesän aikana rajusti 
töitä pelaajamarkkinoilla. Joukkueessa useana vuonna aiemmin kapteenina toiminut Vesa-Matti ”Loiri” 
Tuloisela kaapattiin takaisin Pirkoista. Aleksi Jokela siirtyi Kooveesta veljensä Teemun seuraksi Soittorasiaan. 
Jussi Asunta palasi Saksan oluthuuruiselta reissultaan Tampereelle ja valitsi Soittorasian. Näiden lisäksi vielä 
Eero Makkonen ja Patrik Nieminen vaihtoivat Tamppi Areenalle, sekä muutama paluumuuttaja palasi takaisin 
ympyröihin, oli joukkueen lähtöasetelmat kauteen erittäin hyvät. Hyvä porukka ja selkeä suunnitelma auttoivat 
vielä vahvistamaan valmennuspuolta, kun aiemmin kovaan lentoon joukkueen luotsannut Seppo Randelin 
saatiin houkuteltua takaisin joukkueen päähuoltajaksi. 

Syksy alkoi joukkueen osalta kuitenkin haastavasti hyvän kesän jälkeen. Porukkaa ei saatu riittävästi alkuun 
mukaan ehjään joukkueharjoitteluun, mikä näkyi erittäin vaikeana ja haastavana pelinä kauden ensimmäisissä 
peleissä. Peli kuitenkin parani viikko viikolta, ja vuoden 2018 lopussa Soittorasia oli kaatanut kertaalleen 
jokaisen playoff-paikalla kärkinelikossa olleen joukkueen, kavuten itsekin korkealle sarjataulukossa.

Joulutauko tuli pelillisesti pahimpaan mahdolliseen aikaan ja paikkaan, mutta usko ja tekeminen on joukkueella 
kova, jotta keväällä mennään vielä pitkälle vaikka vuosi 2019 alkoikin yskähdellen. Keväällä nähtänee 
toivottavasti jälleen hyvässä iskussa oleva rasialauma.

SR EDUSTUS - 2. DIV KAPTEENISTO 
 
C - Vesa Tuloisela 
A - Ossi Rotonen 
A - Eemeli Pelamo

VALMENNUS/HUOLTO

Seppo Randelin 
Samuel Lahtinen

JOUKKUEENJOHTAJA 
 
Jesse Turkka

Puolustajat

#13 Jussi Asunta
#18 Ossi Rotonen 
#20 Juuso Puolakkainen 
#21 Tero Keisala
#22 Tapio Horelli 
#55 Tuukka Harmaala
#73 Jesse Turkka

Hyökkääjät

#3 Matti Riutta
#8 Vesa Tuloisela 
#9 Atte Rautanen
#11 Eemeli Pelamo 
#14 Henri Pettinen
#15 Patrik Nieminen
#16 Teemu Jokela
#19 Samuli Kiviharju
#26 Juho Törmänen
#51 Kimi Rantamäki
#61 Janne Toivanen
#66 Roope Pöyry
#71 Aleksi Jokela
#87 Simo Kokkola

Maalivahdit

#77 Eero Makkonen
#91 Aki Hänninen

http://www.wrt.fi/
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Viime kaudella Soittorasia II joukkue joutui alavireisen kauden päätteeksi pudotuskarsintoihin, joista 
lopputuloksena ikävä putoaminen alempaan divisioonaan. Tällä kaudella pelataan siis 5. divarissa, tutusti 
Tuomas Ylisiuruan valmennuksessa. Muutama pelaaja lopetti tai vaihtoi seuraa, eivätkä siten jatka joukkueen 
kokoonpanossa. Näitä aukkoja paikkaamaan uusia pelaajia saapui mukaan kiitettävästi.

Maalinsuuta vartioimaan saatiin kaksi uutta vahvistusta, Kimi Tolin sekä Niklas Kupari. Viimekauden 
torjuntavastuun jakaneet Ville Pitkänen ja Henri Sipilä siirtyivät samalla kentän puolelle pelaamaan. 
Puolustukseen uusina omaa osaamistaan tuovat Joonas Leino, Jussi Koskinen sekä Paavo Ronni. Hyökkäyspäähän 
tuhoa tekemään tulivat Aleksi Kupari sekä Jussi Saariaho. Joukkueen kokonaisvahvuus on 22 kenttäpelaajaa ja 
2 maalivahtia eli peleihin saadaan hyvä määrä pelaajia mukaan. Viime kausien tapaan suurin osa joukkueesta 
koostuu nuorista pelaajista, mutta mukana on myös muutamia kokeneempia pelaajia.

Ensimmäiset pelit 5. divarissa ovat sujuneet mainiosti ja joukkue on tällä hetkellä 10 pelin jälkeen sarjassa 
toisena. Jos ja kun sama tahti jatkuu, taistelee joukkue keväällä noususta takaisin 4. divariin. Tulosten lisäksi 
yhtä tärkeää on pitää hauskaa kentällä sekä sen ulkopuolella ja samalla kasvattaa entisestään joukkuehenkeä.

SOITTORASIA II - 5. DIV KAPTEENISTO 
 
C - Matti Jääskö 
A - Juuso Niiranen 
A - Anssi Raja

VALMENNUS

Tuomas Ylisiurua

JOUKKUEENJOHTAJA 
 
Anssi Raja

Puolustajat

#4 Antti Kallio
#6 Jussi Koskinen
#11 Rasmus Gustafsson
#16 Tuomas Ylisiurua
#18 Ville Pitkänen
#19 Matti Jääskö
#22 Joonas Leino
#66 Antti Sartjärvi
#71 Mikko Utriainen

Hyökkääjät

#2 Tommi Keränen
#7 Miro Nieminen 
#8 Aleksi Kupari
#10 Jarkko Rissanen 
#12 Jussi Saariaho
#14 Santeri Rouhento
#15 Mikko Walldén
#17 Juho Kivelä
#20 Paavo Ronni 
#21 Henri Sipilä
#25 Juuso Niiranen
#33 Anssi Raja 

Maalivahdit

#1 Kimi Tolin
#31 Niklas Kupari

http://tampereenpalvelutiimi.fi/
http://www.ramentor.com/
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Soittorasia III päätti kauden 2017-2018 murheelliseen putoamiseen 3. divisioonasta. Toivottua pienemmällä 
miehityksellä kauteen lähtenyt kolmonen kärsi avainpelaajien loukkaantumisista, mikä näkyi erityisesti 
kevätkauden tuloksissa. Kausi päätettiin perinteiseen pelireissuun, joka järjestettiin ystävyysotteluiden 
merkeissä Jyväskylään.

Kesän aikana miehistö oheni entisestään, kun kolmosen pitkäaikaiset pelaajat Niko Lönn, Tommi Heikkilä, 
Tuomas Nieminen ja Pekka Ruutikainen jättivät joukkueen. Viime kausilla aloittaneista pelaajista Mikko 
Tiensuu ja Joel Turunen lopettivat rasiauransa ja Samuel Lahtinen siirtyi Soittorasia IV:seen maalivahti Touko 
Uusitalon tapaan.

Syksyllä joukkue sai kaipaamaansa täydennystä paluumuuttajien muodossa. Simo Nieminen ja 
Edustusjoukkueessa käynyt Antti Ollila palasivat vahvistamaan kolmosta, Vaasasta joukkueeseen siirtyi 
yleispelaaja Joonas Reinilä. Viime kaudella reenarina aloittaneet Valtteri Korpi, Jani Hettula ja Tommi 
Siintoharju siirtyivät tälle kaudelle pelaavaan kokoonpanoon. Uusina pelaajina joukkueessa aloittivat myös 
hyökkääjät Antti Kiviniemi ja Lauri Mäkelä sekä puolustajat Simo Selinummi ja Teemu Kuusisto.

SOITTORASIA III - 4. DIV KAPTEENISTO 
 
C - Jaakko Kääntä 
A - Arttu Sakrelius

VALMENNUS

Jaakko Kääntä

JOUKKUEENJOHTAJA 
 
Ville Pärssinen

Puolustajat

#6 Matti Aalto
#9 Arttu Sakrelius
#11 Tuomas Nyrhilä 
#14 Jaakko Kääntä
#15 Ville Pärssinen 
#20 Teemu Kuusisto
#22 Osku Ruutikainen
#46 Simo Selinummi

Hyökkääjät

#3 Jani Hettula
#7 Joonas Reinilä
#8 Teemu Pyörny
#13 Valtteri Korpi
#21 Simo Nieminen
#23 Mikko Poikkimäki
#27 Antti Kiviniemi
#36 Aleksi Puukko
#44 Hannu Nieminen
#48 Jari Raiskio
#69 Heikki Ojaniemi
#78 Lauri Mäkelä

Maalivahdit

#1 Antti Ollila
#30 Jonne Seppä

https://www.sitowise.com/fi
http://www.bigdatasolutions.fi/
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Soittorasia IV nousi viime kauden lopuksi huiman loppukirin ansiosta karsimaan 
kakkosdivariin. KRP oli kuitenkin liian kova purtava ja säilytti sarjapaikkansa otteluvoitoin 2-0. 
Kauden jälkeen pelaajaruletti pyörähti totuttuun tapaan käyntiin ja joukkueen manageriosasto 
oli tälle kaudelle todella isolla haavilla liikenteessä. Muutamien viime kauden torstain reenien 
osanottajamäärästä oppineena rosteriin haalittiinkin lopulta 2+23 pelaajaa. Aikaisemmilla kausilla 
pelaajamäärä on pyörinyt 2+18 tasolla, joten luvassa on selkeästi kovempi kilpailu pelipaikoista. 
 
Viime kaudella hyvää työtä pelaajavalmentajana tehnyt Aleksi Hänninen päätti lähteä kokeilemaan 
siipiään 2-divisioonassa Pirkkalan Pirkoissa ja muutamia muitakin menetyksiä kauden jälkeen 
koettiin. Tulijapuolella oli useita pitkän linjan rasialaisia muita joukkueista ja lisäksi ainoana 
seuran ulkopuolisena pelaajana rekryttiin kovia tehoja junnuissa painanut Konsta Airaksinen. 
Rasialaisista muutamia ”uusia” kasvoja tälle kaudelle ovat Jupe Penttinen, Antti Länsimies, Jaakko 
Heinonen, Vili Auvinen, Touko Uusitalo sekä pelaajavalmentajan pestiin survottu Samuel Lahtinen. 
 
Sarjakauden alkupuolisko on pyöritty kärjen tuntumassa, joskin suora nousupaikka näyttäisi vääjäämättä 
karkaavan Kalvken matkaan. Karsijan paikasta kamppailemaan on ilmoittautunut useampikin joukkue ja 
kaikki on vielä auki. SRIV on kokenut muutamassa turnauksessa tappion karvasta kalkkia parin ottelun verran, 
ehkä etukäteen heikompia joukkueita vastaan. Toisaalta sarjan kärkijoukkueita vastaan pelit on kulkenut hyvin. 
 
Kautta on vielä useampi turnaus jäljellä ja tavoite on edelleen taistella paikka kahden parhaan joukkoon. Tähän 
on puhtaalla pelillä hyvät mahdollisuudet, sillä tämän vuoden sarja on erittäin tasainen ylemmän keskikastin 
osalta. Kausi on aina hieno päättää play-off henkiseen 2-divari karsintaan ja kenties tällä kertaa palkintona on 
paikka auringossa sarjaporrasta ylempänä?

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

VALMENNUS

Samuel Lahtinen

JOUKKUEENJOHTAJA 
 
Antti Hiekkanen

Puolustajat

#3 Pekka Leppänen
#4 Arttu-Matti Matinlauri
#17 Samuel Lahtinen
#18 Henri Kokkonen
#22 Kalle Rantala 
#27 Daniel Lammi
#44 Jaakko Heinonen
#51 Iiro Lappalainen
#94 Ville Valtanen
#96 Antti Länsimies

Hyökkääjät

#2 Jussi-Pekka Penttinen 
#5 Konsta Airaksinen
#7 Matti Aro 
#8 Juha Kokkonen
#10 Olli-Pekka Kurkela
#11 Sakari Aro
#12 Vili Auvinen
#13 Ville Visti 
#20 Severi Keisala
#21 Antti Hakanen
#33 Nikke Rotonen
#55 Ossi Grönlund
#71 Antti Hiekkanen
#74 Elias Viinikka

Maalivahdit

#1 Touko Uusitalo 
#32 Antti Jokela

https://www.meruspower.fi/
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Soittorasia V on seuran uusin joukkue ja perustettu vasta 
2016. Sen tarkoituksena on tarjota vielä aikaisempaakin 
matala kynnys opiskelijoille salibandyn harrastamiseen. 
Joukkue ei pelaa liiton alaisissa kilpasarjoissa, vaan osallistuu 
legendaariseen, Kaukajärven hallilla järjestettävään Spiral-
Liigaan. Tämän lisäksi joukkue höntsäilee hyvässä hengessä 
keskenään ja kiinnostuneille tarjotaan mahdollisuuksia 
osallistua kilpajoukkoeiden harjoituksiin. Tulevaisuudessa 
SR V voikin toimia hyvänä ponnahduslauttana kilpasarjoihin 
myös vähemmän kokeneille pelaajille. Uudet kasvot ovat 
enemmän kuin tervetulleita toimintaan, joten älä epäröi ottaa 
yhteyttä Soittorasian kotisivujen kautta!

SR V - SPIRAL-LIIGA

PELAAJALISTA

Janne Puumala 
Lauri Savolainen

Jani Niskanen
Jukka Uusitalo

Tomi Lappalainen
Leevi Uosukainen

Juho Hakala
Aleksi Ketola

Matias Kanniainen
Daniel Luoma

Severi Ruusumaa
Jiri Hintikka

Teemu Röman
Jussi Saariaho

Eero Ruuhikorpi
Santeri Rouhento

Teemu Vankka
Pyry Takkunen
Kimmo Moisio 

https://www.teekooauto.fi/
https://www.yla-tihtari.fi/
https://www.quva.fi/
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www. soittorasia.net

http://www. soittorasia.net
https://www.tek.fi/fi
https://leanware.fi/fi/
https://www.valmet.com/fi/

