
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON PALLOILIJAT RY:N 

KUUKAUSITIEDOTE 

MARRASKUU 2017 

  



 

SALPA RY TIEDOTTAA: 

• Olemme päättäneet, että tästä eteenpäin tehdään vain YKSI 

yhteinen kuukausitiedote, joka jaetaan kaikille jaostoille ja 

yhteistyökumppaneille. 

 

• Viikon SalPalainen; joka viikko Salon Palloilijat ry:n 

facebookissa julkaistaan viikon SalPalainen kuvan kera. Käy 

katsomassa mitä seuraväkemme vastaa. 

 

• SalPan seuratuotemyynnin hoitaminen. Promopajasta tulee 

valmis myyntiesite, joka jaetaan kaikille jaostoille (paperisena) 

ja sitä kautta pelaajat / luistelijat saavat tilata tuotteita. 

Ensimmäinen tilaus lähtee 10.11. Tilauslomakkeet tullaan 

toimittamaan kaikille viikolla 43. Seuratuotetilaus tehdään 2 – 

3 kertaa vuodessa. Lomake tulee palauttaa toimistolle 8.11. 

mennessä. 

 



 

 



 

 

 

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. 

 

Pikkujoulukauden 

alkaessa kannattaa 

hyödyntää SalPan 

saunatiloja, joiden 

vuokraus maksaa 

jäsenille vain 

60€/ilta! 

Ulkopuolisille hinta on 

150€/ilta. 

 

 

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: 

• 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. 

 

• Piirin sarjoissa pelanneet SalPa:n joukkueet,  
jotka palkittiin kauden päätöstilaisuudessa: 

 

P13 Alueliiga kulta 

P15 Liiga hopea 

 



 

• Liikuntakeskus Viren Tarjous junnuille! 

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

yhden kuukauden kortista! 

 

 

Länsi-Suomen piiri tiedottaa 

 

 

 

ELL ja AL ilmoittautuminen 
SPL Länsi-Suomen ja SPL Tampereen piirin joukkueiden 
ilmoittautuminen Etelä-Länsi liigaan ja Alueliigaan kaudelle 2018 on 
käynnistynyt. https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/ell-ja-al-
ilmoittautuminen-kaudelle-2018 

 

Futsal Opening… 
…on futsalkauden leppoisa avausturnaus, joka pelataan Porin 
Karhuhallissa su 12.11.2017. 
Lue lisää ja ilmoita joukkueesi mukaan: 
https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/futsal-opening-0 

 

  

https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/ell-ja-al-ilmoittautuminen-kaudelle-2018
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Pikkujunnujen 3Bold-turnaus Turussa 6.12. 

Impivaaran jalkapallohallissa pelataan itsenäisyyspäivänä 
pikkujunnujen 3 v 3 -turnaus. Sarjat T 8-9 ja T/P 
10-11. Ilmoittautumiset 30.10. alkaen: 
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansisuomi/grassroot
s-toiminta/harrastejalkapallo/3bold-turnaukset 

 

Viking Line –Hotsal –harrastefutsalsarja Turussa 

Kaikenkarvaisille porukoille avointa harrastefutsalsarjaa pelataan 

viikonloppuiltaisin Leaf Areenalla Turussa. Ilmoittautuminen sarjaan 

päättyy 5.11. 

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

s-toiminta/harrastejalkapallo/viking-line-hotsal-2017 

 

Peliasut 

Muistakaa lisätä joukkueiden peliasut Tasoon ja pitää ne ajan 

tasalla. Myös kakkosasut tulee laittaa sinne. Erotuomarit käyttävät 

näitä tietoja valitessaan oman paitansa värin. 
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https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansisuomi/grassroots-toiminta/harrastejalkapallo/3bold-turnaukset
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansisuomi/grassroots-toiminta/harrastejalkapallo/viking-line-hotsal-2017
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansisuomi/grassroots-toiminta/harrastejalkapallo/viking-line-hotsal-2017


 

 

 

SALPA TAITOLUISTELU TIEDOTTAA: 

SalPa taitoluistelu hakee 1.1.2018 alkaen jaostoon tiedottajaa. 

Tehtävänä on tiedottaa kilpailuista ja tapahtumista Salon Seudun 

Sanomia ja Salonjokilaaksoa. Henkilö toimii SalPan 

taitoluistelujaostossa, missä kokouksia pidetään kerran 

kuukaudessa. Henkilön tulee olla kiinnostunut ja innostunut SalPa 

taitoluistelun asioista. 

  

Tehtävään saa hyvän perehdytyksen. Ole yhteydessä jaoston 

puheenjohtaja Gitta Lietzeniin gitta.lietzen@gmail.com jos innostuit. 

  

mailto:gitta.lietzen@gmail.com


 

Marraskuussa jälleen tulossa PromoCUP 2017 

Kilpailut alkavat 3.11. klo 12 ja päättyvät 5.11. klo 20:30 

Promo Cup on suurin Salon vuosittaisista luistelukilpailuista ja myös 

koko LoSuTan alueen suurin yksinluistelukilpailu 268 osallistujalla 19 

eri seurasta. Tuolla osallistujamäärällä mitattuna ollaan myös top-

10:ssä koko Suomen kisoja vertaillessa. Tämä on huima saavutus 

Salon kokoiselta seuralta ja hieno osoitus taustajoukkojen 

yhteistyöstä. Kaukaisin vieraamme Venäjän Pietarista luistelee 

sunnuntaiaamussa Debytanttien sarjassa. 

Promo Cup ei ole ainoastaan mahdollisuus luistelijoille kisata 

kotihallissa, vaan myös suurin yksittäinen tulonlähde, jolla 

huolehdimme, että luistelijamme luistelevat jatkossakin 

huomattavasti halvemmalla, kuin kilpailijat naapuriseuroissa. 

Käythän siis vielä tarkistamassa, että olet varautunut oikeaan aikaan 

talkoovuoroosi, tai mikäli sinulla ei sellaista ole, ja haluaisit mukaan 

tutustumaan taitoluistelukisan tunnelmaan eturivin paikoilta, ota 

yhteyttä taina.jernstrom@salpa.net. Kisoihin on myös vapaa pääsy 

yleisöksi, tervetuloa kannustamaan omia ja vieraita! 

Promo Cupin aikatauluja ja tuloksia voi seurata 

kisasivuilta https://salpataitoluistelu.fi/promo-cup-3-5-11-2017/ 
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Kausi 2017-18 on viimein päässyt vauhtiin ja SalPa SB:n joukkueiden osalta 

neljäs sija näyttäisi olevan toistaiseksi trendinä, koska sekä C-tyttöjen 
yhdistelmäjoukkue TPS/SalPa, SalPan naisten joukkue että miesten joukkue 

SalPa 2 ovat sijalla omissa sarjataulukoissaan (tilanne 27.10.17). Myös E-tytöt 
ovat päässeet avaamaan sarjansa ja marraskuun aikana myös F- ja G-poikien 

joukkueet aloittavat kautensa. Treeneissä ja peleissä siis riittää taas intoa ja 

iloa, kun sekä lapset, nuoret kuin ikinuoretkin kirmailevat reikäpallon perässä. 

  

Iloista ilmettä riittää myös vaate- ja asusterintamalla, SalPa salibandyn uuden 
malliston ekat tilaukset ovat saapuneet joukkueiden käyttöön. Niiden lisäksi 

olemme saaneet uuden seuratuotemalliston, josta löytyy pipoa, huivia, t-paitaa 
ja pyyhettä sekä pelaajille kuin kannustajajoukoillekin. Lisätietoa The Swans -

seuramallistosta myöhempänä tässä tiedotteessa. 

  

Nyt kun kausi on taas käynnissä, kannattaa seurata joukkueiden 

edesottamuksia Facebook-sivuillamme 

osoitteessa: http://fb.me/salpasalibandy ! 

  

Mukavaa marraskuuta toivotellen, 

  

Sini Lundgrén, SB-jaoston pj 

044-3371377 

sini.lundgren@gmail.com 

http://fb.me/salpasalibandy
mailto:sini.lundgren@gmail.com


 

SALPA SALIBANDY TIEDOTTAA: 

Marraskuun ottelut: 

F-pojat aloittaa kautensa 5.11. Turussa, Sport Gardenissa 
F-poikien ottelut: 
5.11. klo 10.50 SalPa F-pojat – TPS Sirkkala ja klo 13.00 FBC Turku 
Sininen – SalPa F-pojat 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Salon seudun kortteliliigaan osallistuu tänä vuonna SalPasta G-

pojat (10-11 -syntyneet), ensimmäinen turnaus on 19.11. 

Salohallissa, otteluohjelma ilmoitetaan myöhemmin. 



 

YHTEISTYÖKUMPPANIT TIEDOTTAA: 

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 toivottaa SalPalaiset lämpimästi 

tervetulleiksi myymään pienet harrastevälineet, vaatteet ja muut 

perheen tarvikkeet upouudelle kirpputorille, joka on avattu 

Salorankatu 8:ssa, entisissä Virtasen Moottorin varaosaliikkeen 

tiloissa. Saman katon alta löydät myös DONNO Askartelijan Kaupan 

varastomyymälän ja pienen kahvion. Tartu superedullisiin 

avajaistarjouksiimme; tehdään yhdessä Junnusta paikka, josta voit 

keskitetysti löytää hyvän valikoiman 

käytettyjä harrastevälineitä ja –

vaatteita, ynnä kaikkea muuta 

perheiden tarpeisiin! 
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