
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON PALLOILIJAT RY:N 

KUUKAUSITIEDOTE 

KESÄ-HEINÄKUU 2018 

  



 

SALPA RY TIEDOTTAA: 

  

Onnea kaikille, eskarin, alakoulun ja yläkoulun päättäville, 

ammattiin valmistuville sekä ylioppilaille. Onnittelut myös 

kotijoukoille nuoren tukemisesta opinnoissa.  

 

Osta itselle ja kaverille SalPan fani-huivi. Hinta 18 €. Myynnissä 

SalPan toimistolla ja edustuksen peleissä. Maksaa voit 

pankkikortilla 



 

 

SalPan toimisto on suljettu viikot 26, 27 ja 28. Hienoa kesää kaikille 

 

Onko sinulla urheilutarvikkeita, joita et enää tarvitse ?
Ole mukana tukemassa SalPalaisten junioriurheilua.

Voit lahjoittaa lasten ja nuorten urheilutarvikkeita Perhe- ja harraste- KIRPPIS JUNNUUN, 
mainitse kassalla ”SalPan juniorien tukemiseen”. 

Kirppiksellä tuotteet hinnoitellaan sinun puolesta. Myynnin tulot käytetään SalPalaisten junioritoiminnan 
tukemiseen. 

Voit myös tuoda lahjoitustavaroita SalPan toimistolle Helsingintie 18:sta, mistä tuotteet viedään 
kirppikselle.

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

Jalkapalloa tarjolla koko kesä SalPassa, tervetuloa seuraamaan 

pelejä. Lisää tietoa löydät www.jopox.fi/salpa sivujen kautta. 

 

Jalkapalloperhe, liity nyt urheilunettiin ja hyödynnä Mehiläisen 

palvelut www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti  

http://www.jopox.fi/salpa
http://www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti


 

 

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: 

Viimeinen harjoitteluviikko meneillä ja testitkin saatiin vietyä hyvin 

läpi. Elokuussa testeillään uudestaan, joten muista tehdä hyvin 

kesäharjoitteluohjelmat, lähetetään piakkoin. 

Ohjelmien koreografioita jatketaan heti elokuussa ja minien 

ohjelmat tehdään myös heti silloin. 

Muista hoitaa luistimet kuntoon ennen elokuun alkua, teroitukset ja 

uusien hankinta.  

Leireilkää ahkerasti😊 

Taitoluistelun 40-vuotis juhlanäytös DVD:t myynnissä SalPan 

toimistolla 10 € hintaan toimiston aukioloaikoina tiistaista torstaihin 

klo 10.00 – 17.00. 

Hienoa kesää kaikille ja tervetuloa mukaan 2.8.2018 alkaen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SALPA SALIBANDY TIEDOTTAA 

 

SalPa salibandyssä yhdistymisten kevät! 

Joukkueet viettävät suurilta osin kesälomaa ja kevätturnaukset ja 
kaudenpäätöstapahtumat on pidetty. Se ei silti tarkoita, etteikö 
SalPa salibandyllä riittäisi uutisia kerrottavaksi. 

Salon salibandytoimijat ovat kevään aikana valmistelleet isoja 
muutoksia. Ensi syksystä lähtien HFT:n salibandyjunioripojat 
pelaavat joutsenlogo rinnassa SalPan joukkueina. Lisäksi Salon 

Isäntien 3-divisioonan miesten joukkue siirtyy SalPaan. Myös 
tyttöpuolella uudistuksia on luvassa kun HuKun C-tytöt sekä A-
tyttöikäiset siirtyvät SalPaan. Viime kaudella SalPalla oli C-
ikäluokassa yhteisjoukkue TPS:n kanssa, mutta nyt päästään 
pelaamaan salolaisvoimin. HuKusta siirtyvistä A-juniori-ikäisistä 
tytöistä taas saadaan runko uuteen SalPan A-tyttöjoukkueeseen. 

Salibandyliitto hyväksyi viime perjantaina 25.5.18 kokouksessaan 
seurasiirtoja ja näin HFT:n poikien sekä Salon Isäntien siirtyminen 
SalPaan tuli sinetöityä. Salon Isäntien hakemus tehtiin hakuajan 
viime metreillä, kun joukkue ilmoitti halustaan siirtyä SalPaan. Viime 

kauden lopuksi kolmosdivariin noussut joukkue perusteli 
siirtymistään sillä, että SalPaan siirtyminen mahdollistaa 



 

kilpailukykyisemmän joukkueen miesten 3-divisioonaan. Viime 

kaudella Isäntien kokoonpanossa oli 11 henkilöä mikä on 3-
divisioonaan liian vähän. Joutsenlogon alle siirtyminen helpottaa 
pelaajarekrytointia. 

SalPan ja HFT:n yhdistettyä juniorityötään on pelaajien saaminen 
uuteen edustusjoukkueeseen tulevaisuudessa helpompaa, kun 
toimitaan saman logon alla ja vanhimmat poikajuniorit voivat näin 
ollen kokeilla siipiään kolmosdivarin peleissä. Isäntien siirtyminen 
täydentääkin poikien pelaajapolun SalPassa.  

Käytännössä kaikki nämä muutokset tarkoittavat, että ensi syksystä 

lähtien salibandyä on mahdollista harrastaa alle kouluikäisestä 
aikuisuuteen asti Salon Palloilijoiden salibandyryhmissä. Lisäksi 
voimien yhdistäminen tarkoittaa sitä, että salolaista 
salibandyosaamista saadaan hyödynnettyä nuorten valmennuksessa 
yhä tehokkaammin. 
 
Kaikkien muutosten taustalla on salibandyseurojen yhteinen halu 
toimia lajin hyväksi ja saada Salon hajanaista salibandykenttää 
yhtenäisemmäksi. Yhdistyneellä SalPa salibandylla on tavoite tarjota 
niin tytöille kuin pojillekin mahdollisuus kasvaa ja kehittyä pelaajana 
laadukkaassa valmennuksessa omien tavoitteiden mukaan. 
Tavoitteena on myös muutaman vuoden sisällä päästä 
lajivalmennuksen piiriin, niin että salibandy pystyisi tarjoamaan 
yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille lajivalmennusta 1-2 
kertaa viikossa. 

Tervetuloa HFT:n pojat, HuKun tytöt ja Salon Isäntien miehet! 
Syksyllä jatketaan entistä innokkaampana ja entistä isommalla 
porukalla! 

Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille! 

t. jaoston puheenjohtaja Sini (p. 044-3371377) 



 

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. 

 

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://fb.me/salpasalibandy
http://www.tilaajapalvelija.fi/tutustu


 

 


