
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON PALLOILIJAT RY:N 

KUUKAUSITIEDOTE 

TAMMIKUU 2018 

  



 

SALPA RY TIEDOTTAA: 

• Salon Palloilijat ry:n puolesta kaikille hyvää Uutta Vuotta 
2018. 
 
Salon Palloilijat on Salon suurin ja monipuolisin liikuttaja. 
Tarjoamme salolaisille ja salonseutulaisille nuorille ja aikuisille 
monipuolista ja laadukasta liikuntaa, paljon elämyksiä, 
onnistumisia ja yhteisöllisen ympäristön harrastaa liikuntaa ja 
urheilua. 

  
Liikunnallista Vuotta 2018 kaikille ja tervetuloa mukaan 

sinivalkoiseen SalPaan liikkumaan. 
 

• Salon Palloilijat ry on siirtynyt syksyn aikana sähköiseen 
laskuttamiseen. Laskujen tulisi saapua sähköpostiin 
ongelmitta. Nyt kuitenkin järjestelmässä on esiintynyt 
haasteita, joita palvelun tarjoaja ja SalPan toimisto selvittää. 
Käymme läpi saapuneet maksut tiliotteista, mikä vie aikaa. 
Olet voinut saada ns. normi postissa maksumuistutuksen 
maksun suorittamatta jättämisestä. Nyt on hyvä tarkistaa, 
että oletko saanut laskun s-postiin ja onko lasku tullut 
maksetuksi. Mikäli et ole saanut laskua s-postiin ja sait 

maksumuistutuksen, niin ole yhteydessä SalPan toimistoon. 
Mikäli taas lasku on jäänyt vahingossa maksamatta, 
niin pyydämme, että asia hoidetaan kuntoon.  
 
Mikäli asiassa kysyttävää voit kääntyä toimiston puoleen. 
Toimiston yhteystiedot; toimisto@salpa.net tai 044 706 0234. 
  
Pahoittelut palvelun tarjoajan ja SalPan puolesta tästä 
sekaannuksesta. Toivomme ymmärrystä kaikilta uuden 
järjestelmän käyttöönotossa. 
  

• Toimisto palvelee 2.1. alkaen tiistaista torstaihin klo 9.00 - 
17.00., ma ja pe toimisto on suljettu. 

mailto:toimisto@salpa.net


 

SalPa Gaala järjestetään 2. helmikuuta Ravintola Rikalassa klo 

18.00 alkaen. Osta illalliskortti itselle ja kaverille ajoissa, ja tule 
mukaan hienoon urheilun juhlaan. Illalliskortteja myynnissä 
25.1. asti SalPan toimistolla. 

 
 

  



 

SalPan seuratuotetilaus lähtee jälleen 19.1.2018, nouda 

toimistolta esite ja tilaa joukkueelle sekä perheelle seuratuotteita. 

 

 

 

 

  



 

UUTTA koko seuran käyttöön 

Toimistolta on saatavissa lainaan 

korttimaksupääte erilaisiin 

tapahtumiin. Laitteen käytöstä 

joukkue maksaa 2.75% provision 

kortilla maksetuista maksuista, ei 

muita kuluja. Toimiakseen laite 

tarvitsee 3G tai 4G yhteyden. 

Laitteen lainannut joukkue on velvollinen korvaamaan rikkoutuneen 

tai kadonneen laitteen. Myös toimistolla voit tehdä hankintoja 

pankkikortilla! 

 

Joka arkipäivä SalPan toimiston kerhotilan alakerta on 

urheilijoiden käytössä klo 14.00 - 16.30. Tässä tilassa on 

mahdollisuus tehdä läksyt, syödä välipala (mikro löytyy), lukea 

lehtiä/kirjaa ja katsoa myös televisiota, paikka on tarkoitettu 

seuran urheilijoille. SalPan kerholta on hyvä suunnata kohti 

treenejä. 

 

Muistattehan, että 

SalPan sauna- ja 

kokoustila on SalPan 

jäsenten 

vuokrattavissa 

erikoishintaan 

60€/ilta. Muille hinta 

on 150€. 

 



 

Haluatko olla Salon Palloilijat 

ry:n ainaisjäsen? 

 

Poikkea toimistolle ja tule mukaan 

laatuseuraan. Ainaisjäsenille 

tarjolla hienoja etuja, pääset mm. 

kaikkiin SalPan peleihin ja 

kilpailuihin ilmaiseksi. 

Ainaisjäsenyyden hinta on 100 €. 

  



 

 
 

SALPA JALKAPALLO TIEDOTTAA: 

• Keskiviikkona 10.1.2018 18:00-18:30 SalPa 

joukkueenjohtaja-info SalPan toimistolla. 

• Siirryimme 1.9 alkaen sähköiseen laskutukseen eli kun ostatte 

palveluita, joista tulee lasku, niin toimittakaa tiedot sähköisestä 

laskutuksesta. 

 

Joukkueet käyttävät omiin laskutuksiin vanhan tavan mukaan 

Jopoxia ja muistakaa kaikessa laskutuksessa VIITTEET.  

 

Mikäli laskutuksessa käytetään toimistoa, on jatkossa oltava 

tiedossa muiden tietojen lisäksi sähköpostiosoite, jonne laskun 

voi lähettää. Tarkastakaa myös voiko yritykseen tms. lähettää 

sähköisen laskun. 

 

• Liikuntakeskus Viren Tarjous junnuille! 

SalPan jäsenkortilla 10%-alennus 5-kerran, 10-kerran, sekä 

yhden kuukauden kortista! 

  



 

• Kauden 2018 pelipassien ja vakuutuksien myynti on alkanut 

7.12.2017. Pelipassien ja vakuutuksien ostaminen tapahtuu 

Pelipaikan kautta. Tuotteet ja niiden hinnat pysyvät nykyisellä 

tasolla kausien 2018 ja 2019 osalta. 

 

• EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR) ja sen vaikutuksista 

seuratoimintaan EU:n tietosuoja-asetuksen myötä seuran 

jäseniltä tulee kerätä henkilökohtainen (alle 16-vuotialilta 

vanhemman/huoltajan) suostumus tietojen käsittelyyn. 

Henkilö voi tehdä tämän sähköisesti Pelipaikassa 7.12.2017 

alkaen. Vaihtoehtoisesti seura voi kerätä suostumuksen 

paperisena ja lisätä järjestelmään yksittäisen rekisteröinnin 

yhteydessä.  Henkilötunnusta ei kerätä enää yksilöivänä 

tietona 7.12.2017 alkaen henkilöiltä Pelipaikassa. Aiemmin 

järjestelmään tallennetut henkilötunnukset poistetaan 

järjestelmästä 1.1.2018. 

  



 

 

Länsi-Suomen piiri tiedottaa 

 

 

Leikkimaailman (U11 ja nuoremmat) työryhmä pohti 

pelitoimintaa  

Seuratoimijoista koottu työryhmä on kokoontunut ensimmäisen 

kerran ja pohtinut nuorimpien pelitoiminnan uudistuksia. Tutustu 

työryhmän ehdotuksiin: 

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/leikkimaailmaikaisten-

sarjatoiminnan-tyoryhma-kokoontuiturussa-1412 

 

Ilmoittautuminen jalkapallosarjoihin on käynnissä:  

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/spl-lansi-suomen-

piirisarjojen-ilmoittautuminen-kesa-2018 

 

”Sijoita itseesi”  

Piirin yhteistyökumppani Viking Line järjestää 31.1.2018 ”Sijoita 

itseesi” –piknik -risteilyn. Risteilyohjelman aiheina henkinen, 

fyysinen ja taloudellinen tasapaino. Mukana myös Sari Siikander, 

Jussi Lampi, Nina Tapio sekä Panu Vauhkonen. Ilmoittautumiset 

17.1.2018 mennessä.  

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/leikkimaailmaikaisten-sarjatoiminnan-tyoryhma-kokoontuiturussa-1412
https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/leikkimaailmaikaisten-sarjatoiminnan-tyoryhma-kokoontuiturussa-1412
https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/spl-lansi-suomen-piirisarjojen-ilmoittautuminen-kesa-2018
https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/spl-lansi-suomen-piirisarjojen-ilmoittautuminen-kesa-2018


 

 

SALPA TAITOLUISTELU TIEDOTTAA: 

20.-21.1.2018 on Salossa kauden toiset kotikisat. Lauantaina 

kisataan silmujen ja aluesarjojen aluecuppia, ja sunnuntaina 

kutsukisana SäästöpankkiCup, jossa sarjat Pikkutinteille ja 

Taitajille. Talkoolistat avataan lähiaikoina. Talkooilmoittautumisesta 

laitetaan ryhmille erikseen sähköpostia, mutta kannattaa myös 

käydä seuraamassa kisojen nettisivuja "Kilpailut" sarakkeen alta. 



 



 

 

 

SALPA SALIBANDY TIEDOTTAA:  

• Salibandyliitto on myöntänyt SalPa salibandylle pienten 

tyttöjuniorien toiminnan aloittamiseen tukea varustepaketin 

muodossa! Setti mailoja, palloja, suojalaseja ja 

salibandymaalivahdin varusteita on saatu tyttöjen Hippo-

salibandykerhon käyttöön. Varusteet on lainattavissa myös 

muiden joukkueiden käyttöön tarvittaessa, esimerkiksi 

kaverikerroille tms. Lisätietoja Siniltä sini.lundgren@gmail.com 

tai 044 337 1377. 

• Kerho-ohjaaja haussa! 

Poikien Hippo-salibandykerho jatkaa harjoituksia taas 3.1. ja 

mukana on 18 poikaa. Yhdelle apuvalmentajalle olisi vielä 

kerhossa tarvetta! Tiedustelut vesa.valkonen@salpa.net. 

• Muista tykätä SalPa SB:sta Facebookissa 

Jos et vielä ole tykännyt Facebook-sivustamme, niin tee se 

nyt! http://fb.me/salpasalibandy  

Facen kautta näet ajankohtaisimmat uutiset jaostomme 

tekemisistä. 

 

  

mailto:sini.lundgren@gmail.com
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SalPa Salibandyn tammikuun ottelut: 
 

C-tyttöjen ylempi jatkosarja, yhteisjoukkue TPS-SalPa: 

 

E-tytöt: 

 

  



 

Naiset, 3.divisioona: 

 

Miehet, 5-divisioona: 

 

Kortteliliigat: 

Turun seudun kortteliliigan kevään aikataulut julkaistaan viimeistään viikolla 3. 

Kevään turnauksissa 08-haastajasarjassa pelaa SalPan F-pojista 2 joukkuetta: SalPa 

sininen ja SalPa valkoinen. 

Salon seudun kortteliliiga jatkuu taas 21.1. Somerolla. SalPan joukkueista mukana 2 

G-poikien joukkuetta, SalPa valkoinen ja SalPa sininen. 



 

YHTEISTYÖKUMPPANIT TIEDOTTAVAT: 

Salon Seudun Sanomat: Salkkari seuraa tiiviisti seudun urheilua. 
Lehdestä löytyy joka päivä urheilusivujen lisäksi monipuolista 
luettavaa asioista, jotka koskevat juuri salonseutulaisten elämää. 
Lue miten haluat: perinteisesti paperilla tai kätevästi diginä missä 
vain. Tutustu nyt ja ihastu: www.tilaajapalvelija.fi/tutustu 
 
 
Perhe- ja harrastekirppis Junnu: 
 

  

http://www.tilaajapalvelija.fi/tutustu


 

Mehiläinen: 

 


