
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON PALLOILIJAT RY:N 

KUUKAUSITIEDOTE 

HELMIKUU 2018 

  



 

SALPA RY TIEDOTTAA: 

  
• Salon Palloilijat ry viettää kuudetta SalPa Gaalaa 2. 

helmikuuta Ravintola Rikalassa. Gaalaan on tulossa yli sata 
liikunnan ja urheilun ystävää. Tässä juhlassa palkitaan 
seuraihmisiä ja jaetaan myös ansiomerkkejä. 

  
• Helmikuu on todellinen liikuntakuukausi, tarjolla on 

luistelukoulua ja SalPan monipuolista liikuntaleiriä viikolla 8. 
Salibandyssa, jalkapallossa ja taitoluistelussa on täysi vauhti 
päällä, joten tekemistä riittää kaikille. 

 
• SalPan edustuksen jalkapallojoukkue on aloittanut 

harjoituspelit ja A-pojat SM-karsinnat. 
  

• Salon Palloilijat ry jäsenkortti 2018 tulee jakoon lähiaikoina ja 
tarjoaa jälleen hyviä etuja. Lumo elokuvateatterista saat euron 
alennuksen elokuvalipusta, Ravintola Rikalasta ja Maran 
Klubilta saat ruoan hinnasta - 10 %. Muistakaa hyödyntää 
etuja. Kortit saa noutaa SalPan toimistolta ja jakaa salibandyn 
ja jalkapallon pelaajille sekä taitoluistelijoille. 

  

 
Hienoa helmikuuta SalPalaisille! 
t: Vesa 
 

 

 

 

  



 

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! 

 

SalPan toimiston kerhotilan alakerta on urheilijoiden 

käytössä tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 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: 

• SSO Kannustajat-ryhmä LIITTYMISMUISTUTUS, ohjeet 

toimitettu joukkueenjohtajille 

- SSO maksaa uusien kannustajien myötä tukea jalkapallolle 

 

• EU tietosuoja-asetus (GDBR) 

- Pelipassien uudistamisen tai hankkimisen yhteydessä 

voidaan antaa suostumus tietojen käsittelyyn 

- Suostumus myös kirjallisena mahdollinen (kaavakkeita 

toimistolla) 

- Salassapitosopimukset kaikille toimijoille pakollinen 

- Tietosuojaseloste, jonka tekee seura 

- Astuu voimaan 25.5.2018 

 

• 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. 

• 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. 

 



 

  



 

 

 Länsi-Suomen piiri tiedottaa 

 

 

Ilmoittautuminen jalkapallosarjoihin… 

… on käynnissä: 

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

piirisarjojen-ilmoittautuminen-kesa-2018 

 

Harjoitusottelujen erotuomareista 

Harjoitusottelun voi ilmoittaa erotuomareiden varattavaksi Tasoon 

tältä sivulta löytyvällä 

ottelunilmoituslomakkeella: 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansisuomi/erotuoma

ritoiminta/turnaukset-ja-harjoitusottelut 

Samalta sivulta löytyy myös linkki erotuomaripalkkioihin 

harjoitusotteluissa. 

 

Erotuomarien peruskurssille… 

…hakeminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Kurssi on 

tarkoitettu 2003 syntyneille ja vanhemmille. 

Uutena myös tytöille/naisille oma peruskurssi. 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-

erotuomareille/erotuomarikoulutus/lansisuomi/peruskurssi 

 

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/spl-lansi-suomen-piirisarjojen-ilmoittautuminen-kesa-2018
https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/spl-lansi-suomen-piirisarjojen-ilmoittautuminen-kesa-2018
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansisuomi/erotuomaritoiminta/turnaukset-ja-harjoitusottelut
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansisuomi/erotuomaritoiminta/turnaukset-ja-harjoitusottelut
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-erotuomareille/erotuomarikoulutus/lansisuomi/peruskurssi
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-erotuomareille/erotuomarikoulutus/lansisuomi/peruskurssi


 

Seuran ja joukkueen toimihenkilöt Pelipaikkaan 

Seuran ja joukkueiden toimihenkilöiden yhteystiedot tulee löytyä 

Pelipaikasta, jotta piiristä ja liitosta tuleva posti saavuttaa oikeat 

henkilöt. Myös Tason ottelupöytäkirjoissa tarvittavat 

toimihenkilöiden tiedot päivittyvät Pelipaikasta. 

EU:n Tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä käytämme 

osoitelähteenä ainoastaan Pelipaikkaa/Tasoa. 

Toimittakaa uusien toimihenkilöiden yhteystiedot suoraan 

Benkulle berndt.ahlfors@salpa.net 

Benkku hoitaa näiden toimihenkilöiden rekisteröinnin 

pelipaikkaan. 

Tarvittavat tiedot: henkilön nimi, rooli, koko 

sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. 

HUOM!! Aiemmin rekisteröityneiden toimihenkilöidenkin pitää käydä 

uusimassa rekisteröityminen pelipaikassa omilla tunnuksillaan! 

  

mailto:berndt.ahlfors@salpa.net


 

 

 

SALPA TAITOLUISTELU TIEDOTTAA: 

 



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

SALPA SALIBANDY TIEDOTTAA:  

• Lions Club Salo Uskela on myöntänyt SalPa salibandylle 600 

euron avustuksen vuodelle 2018 junioritoiminnan 

kehittämiseen! Avustus myönnetään 3.2. LC:n vuosijuhlassa 

ja julkistetaan saman viikonlopun lehdessä. Avustus tullaan 

käyttämään uusien ohjaajien kouluttamiseen. Onnea SalPa SB 

junioritoimijoille ja suurkiitos LC Salo-Uskelalle! 

 

• Jaoston kokous pidetään toimistolla ma 5.2. klo 18.30. 

Jokaisesta joukkueesta ja kerhosta toivotaan edustusta 

paikalle! 

  



 

SalPa Salibandyn helmikuun ottelut: 
 

 

Naiset 3. divisioonan Länsirannikon lohko 

 

 

 

Miehet, 5.divisioonan Länsirannikon lohko 17 

 

  



 

C-tytöt, Länsi- ja Sisä-Suomen ylempi jatkosarja (yhteisjoukkue TPS:n 

kanssa) 

 

 

 

 

 

 

 

E-tytöt 

 

 

SalPan G-pojat pelaa kortteliliigakierroksen Kuusjoella 4.2. 

kahdella joukkueella, SalPa Sininen ja SalPa Valkoinen. 

Hippo Salibandykerho pelaa harjoitusottelun tyttöjen Hippo-

salibandykerhoa vastaan keskiviikkona 7.2. 

 

F-pojat 

 



 

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: 

 


