
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON PALLOILIJAT RY:N 

KUUKAUSITIEDOTE 

MAALISKUU 2018 

  



 

SALPA RY TIEDOTTAA: 

 

Maaliskuu on alkamassa ja kevättä jo odotetaan. 

• Salon Palloilijat ry:n johtokunta kokoontuu 1.3. 

 

• Seuran vuosikokous 27.3. klo 18 toimistolla Helsingintie 18. 

Toivotaan runsasta osallistumista, tervetuloa paikalle.  

 

• Mikäli sinua kiinnostaa johtokuntatyö SalPassa, ole yhteydessä 

vesa.valkonen@salpa.net tai 040 634 1999, niin kerron 

mielelläni lisää. 

 

• Salon tori on sinivalkoinen. Salon Palloilijat ry viettää 5.5. klo 

9-14 Salon torilla SalPa-päivää. Koko päivän tarjolla SalPan 

tarjoamaa liikuntaa. 
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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: 

 

• Edustuksen kausikorttien myyntikampanja alkaa 1.3. 

Tarkemmat tiedot kampanjasta julkistetaan lähipäivinä. 

 

• SSO Kannustajat-ryhmä LIITTYMISMUISTUTUS, ohjeet 

toimitettu joukkueenjohtajille 

- SSO maksaa uusien kannustajien myötä tukea jalkapallolle 

 

• 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. 



 

  



 

 

 Länsi-Suomen piiri tiedottaa 

 

 

Urheilun Pelisäännöt – kaikille juniorijoukkueille 

Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten 

urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Haluamme 

kannustaa joukkueita keskustelemaan ja sopimaan yhdessä 

ilmapiiristä, tavoitteista, harjoittelemisesta sekä muista 

toimintatavoista seuran linjan mukaisesti. Asioista on hyvä sopia 

vuosittain vahvistamalla seuralle ja joukkueelle tärkeitä arvoja ja 

toimintakulttuuria. 

Pelisääntöjen solmiminen ja palauttaminen 30.4. mennessä on 

edellytys Palloliiton pelitoimintaan osallistumiselle 9-15-vuotiaiden 

ikäluokissa. 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelutseuroille/harrasta

misen-ilmapiiri-ja-arvot/urheilun-pelisaannot 

 

Huoltajakoulutukset 

C-taso ke 18.4. Porissa 

B-taso la 21.4. Porissa 

Turun koulutusten päivät vahvistetaan myöhemmin. 

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

seuroille/seuratoimijat/huoltajat/lansi-suomi 
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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 
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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! 
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SALPA TAITOLUISTELU TIEDOTTAA: 

 

• Muistakaa ilmoittautua SalPan omalle kesäleirille maaliskuun 

aikana! 

• Tavoitekeskusteluajat tulevat varattaviksi myös maaliskuun 

aikana 

• Testejä on kaavailtu maaliskuun loppuun Naantalissa ja 

toukokuun loppuun Salossa 

• 3.3. aluemestaruus Turussa 

• 11.3. sunnuntaina SalPa taitoluistelun järjestämä 

muodostelmakilpailu Salossa 

• 17.3. aluefinaali isot, Lounaismaa Cup ja ohjelmatapahtuma 

Salossa 

• 17.3. Spring Carneval Vantaalla 

 

  



 

Näytös speekit on tehty ja musiikkikooste valmistuu maaliskuun 

aikana. Näytösharjoitukset alkavat huhtikuussa, aikataulu tulee 

maaliskuun aikana. 

 

Yksäreiden uusien ohjelmien musiikkiehdotuksia Suskille ja Kaisalle. 

Uusia ohjelmia aletaan tekemään heti näytöksen jälkeen kevätjäillä. 

Muodostelma hakee myös uusia innokkaita luistelijoita riveihinsä, 

ota rohkeasti yhteyttä muodostelmavalmentajaan Annika 

Laineeseen annika.emilia.laine@gmail.com. 
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SALPA SALIBANDY TIEDOTTAA:  

SalPa salibandy kokosi näyttävän palkintopotin helmikuun alussa 
järjestetyssä järjestyksessään kuudennessa SalPa-Gaalassa ja siitä 
on mukava muistuttaa vielä näin maaliskuussakin jaostomme 
toimijoita! Tässä vielä palkitut: 

- Jaoston vuoden tulokas Vesa Valkonen, joko koko seuran 
puheenjohtajuuden lisäksi on ottanut vastuulleen kahden 
juniorisalibandyporukan luotsaamisen. 

- SalPan vuoden junioriurheilija: SalPa SB C-tyttö ja 

Maajoukkuetiepelaaja Milla Granlund. 
- SalPan vuoden valmentaja: C-tyttöjen valmentaja, SalPa SB 

junioripäällikkö, Maajoukkuetie- ja Floorball Talent -
valmentaja Tia Melava. 

- Puheenjohtajan malja: Jukka Töyry ja SalPa SB Naiset 
- Salibandyliiton myöntämä seuratoiminnan kultainen 

ansiomerkki 20-vuoden toiminnasta SalPa salibandyn hyväksi: 
Sami ”Leby” Leppänen 

Tästä mukava jatkaa kohti kevättä ja kauden 2017-2018 
huipennusta! 



 

Tärkeää huomioitavaa kaikille seurassa toimiville ja henkilötietojen 

(nimet, puhelinnumerot, syntymäajat jne.) kanssa tavalla tai 
toisella toimiville: 

Tietosuoja-asetus muuttaa henkilötietojen käsittelyä myös 

jäsenseuroissa 

 

25.5.2018 astuu voimaan EU:n tietosuoja-asetus, joka 
muuttaa oleellisesti henkilötietojen käsittelyä 
organisaatioissa. 

Salibandyliitto kehottaa kaikkia jäsenseurojaan varautumaan 

etukäteen asetuksen voimaantuloon, sillä henkilötietojen käsittelyn 
tulee olla yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuussa 2018. 

Oikeusministeriön ja tietosuojavaltuutetun toimiston oppaassa 
”Miten valmistua EU:n tietosuoja-asetukseen” (linkki lopussa 
oppaaseen) annetaan ohjeita ja neuvoja siitä, miten henkilötietoja 
tulee käsitellä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Oppaassa 
kerrotaan muun muassa henkilötietojen käsittelyn arvioinnista ja 
oikeusperusteista, tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta sekä 
tietoturvaloukkauksiin valmistautumisesta. 

Kevään mittaan päivitetään lisää tietosuojamateriaalia salibandy.fi-
sivustolle. 

LiikU järjestää tietosuojakoulusta alueellamme torstaina 15.3. 

Raisiossa.  

http://newsletter.salibandyliitto.fi/go/13758047-347478-72026172
http://newsletter.salibandyliitto.fi/go/13758047-347478-72026172


 

SalPa Salibandyn maaliskuun ottelut: 
 

G-POJAT: 

SalPan G-pojat isännöivät 24.3 
Salohallissa Salon korttelisarjan 

turnausta. 
Kausi päättyy 14.4 Halikon 

liikuntahallissa pidettävään 

turnaukseen.  

 

 

F-POJAT: 

Turnaus 3.3. Laurin koululla Mynämäellä: 

klo 16.05 SalBa - SalPa Sininen 
klo 17.15 Salpa Valkoinen – SalBa 

klo 17.50 SBS Wirmo – SalPa Sininen 

klo 18.25 TPS Sharks Valkoinen – SalPa Valkoinen 

 

NAISET, 3-DIVISIOONAN LÄNSIRANNIKON LOHKO 

 

  



 

MIEHET, 5-DIVISIOONAN LÄNSIRANNIKON LOHKO 17 

 

 

TYTÖT, LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN YLEMPI JATKOSARJA 

(YHTEISJOUKKUE TPS:N KANSSA) 

 

 

 

E-TYTÖT 

 



 

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 
 
 
Touhula-päiväkodit: 
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Perhe- ja harrastekirppis Junnu: 

 
 
  



 

Mehiläinen: 

 


