
 

SalPa Salibandyn kuukausitiedote MAALISKUU 2017 

 
Kevät on edennyt nopeasti ja eletään jo maaliskuuta. Tämän kuukauden aikana laitetaankin pakettiin mo-
nien salibandyjoukkueidemme sarjakaudet. Sitten onkin aika kääntää taas katseet kohti seuraavaa kautta. 
Palataan kuitenkin vielä helmikuisiin tunnelmiin ja SalPa Gaalaan, missä salibandy sai kaksi hienoa tunnus-
tusta: Sami Härkönen palkittiin salibandyjaoston vuoden tulokkaana ja Mari Anttonen SalPan vuoden urhei-
lijana.  
 
Sami on jo vuosien ajan tehnyt pyyteetöntä työtä SalPan juniorisalibandytoiminnan eteen toimiessaan tyt-
töjen kakkosvalmentajana, rahastonhoitajana ja yleisenä puuhamiehenä. Hän on aina valmis auttamaan 
niin valmennuksessa, varainhankinnassa kuin turnausjärjestelyissäkin. Syksystä 2016 lähtien hän on toimi-
nut E-tyttöjen päävalmentajana ja lisäksi hän hoitaa myös E-tyttöjoukkueen kaikki toimihenkilötehtävät. 
Sami käyttää ison osan vapaa-ajastaan SalPan salibandytoiminnan eteen ja siksi onkin vähintäänkin Vuoden 
tulokas -palkinnon arvoinen!  Mari Anttonen (os. Paganus) on myös oiva valinta koko seuraan vuoden ur-
heilijaksi. Mari on urheillut koko ikänsä monipuolisesti ja vähän yli kaksikymppisenä hänen lajivalikoimaan 
nousi uutena lajina salibandy, jossa pelikokemusta on kertynyt ykkösdivarista kolmosdivariin. ”Paga” on 
naisten salibandyjoukkueen tehotykki ja hyökkäyksen ykkösnainen, joka on useana vuotena voittanut jouk-
kueensa pistepörssin kirkkaasti ja keikkuu joka kausi koko sarjan pistepörssin kärkisijoilla. Mari myös val-
mentaa SalPa salibandyn F-tyttöjä. Hän harrastaa aktiivisesti juoksua ja jonkun verran myös suunnistusta: 
viime vuonna hän juoksi mm. 4 puolimaratonia, joista puolet maastojuoksuversioina, sekä osallistui Venlo-
jen viestiin. 
 
Siirrytään palkinnoista lahjoituksiin: 
Olemme saaneet salibandyliitolta 
avustuksen Säbämestarin lajikerhoa 
varten varustekassin muodossa: Kas-
sista löytyi 20 mailaa, palloja, suojala-
seja sekä liivejä. Oheisessa kuvassa 
Hippo-salibandykerhon pojat sekä F-
pojat valmentajineen iloitsevat uu-
sista, hienoista varusteista! 
 
Lopuksi muistuttelen vielä, että maa-
liskuussa kokoonnumme jaoston ko-
koukseen kuun loppupuolella. Kutsu 
tästä tulee joukkueiden yhdyshenki-
löille, joukkueenjohtajille ja valmen-
tajille ja jokaisesta joukkueesta toivo-
taan edustusta paikalle! 
 
Säbäterveisin, 
 

Sini Lundgrén, SB-jaoston pj  

0443371377/sini.lundgren@gmail.com 



 

Maaliskuussa tapahtuu salibandyssä: 

Lauantai 4.3.  

Kuusjokitalo, Salon seudun kortteliliiga,  

F-pojat & tytöt 

klo 12.15 HuKu 08 - SalPa tytöt 

klo 13.00 HuKu 08 - SalPa 08 pojat 

klo 13.45 KiSu 08 - SalPa tytöt 

klo 15.15  SalPa 08 pojat – Kisu 08 

klo 16.00 SalPa 07 pojat – SB Somero 

klo 16.45 MJP 06 -  SalPa 07 

 

Sunnuntai 5.3. 

Hanhivaaran liikuntakeskus, E-tytöt 

klo 9.00 SalPa E-tytöt – SBS Wirmo 

klo 14.15   TPS - SalPa E-tytöt 

 

Lauantai 11.3. 

Hanhivaaran liikuntakeskus, D-tytöt,  

Ylempi jatkosarja 

klo 13.00  SalPa D-tytöt – TPS  

klo 15.00 KaPa 65 – SalPa D-tytöt 

 

Sunnuntai 12.3. 

Hirvihovi, Loimaa, miesten 5.divisioona 

klo 12.00  SalPa 2 – Vilpas SB 

klo 14.00  SB Somero 2 – SalPa 2 

 

Tulokset löydät salibandyliiton tulospalvelusta 
muiden paitsi kortteliliigan ja F-tyttöjen osalta: 

 www.floorball.fi > tulospalvelu 

 

Sunnuntai 12.3. 

Leaf-Areena, Turku, naisten 3. divisioona 

klo 17.00 SalPa naiset – SalBa 

klo 19.00  SalPa naiset – Tre Ankkare Damer  

 

Lauantai 18.3.  

Punt, Parainen, miesten 4. divisioona 

klo 10.00 PIF - SalPa Titans 

klo 13.00 SalPa Titans – KiKi 

  

Sunnuntai 19.3. 

HaNi-halli, Mynämäki, E-tytöt 

klo 9.45 SalPa E-tytöt – FBC Turku sininen 

klo 11.15 FBC Turku keltainen – SalPa E-tytöt 

 

Lauantai 25.3. 

HaNi-halli, Mynämäki, D-tytöt, ylempi jatkosarja 

klo 12.00 SalPa D-tytöt – SBS Masku 

klo 14.00 SalPa D-tytöt – SBS Wirmo 

  

Sunnuntai 26.3. 

Maijamäen liikuntahalli, Naantali, F-tytöt 

klo 11.45 SalPa F-tytöt – SBS Masku 

klo 13.15 SalPa F-tytöt – Salamanders 

 

Sport Garden, Turku, E-tytöt 

klo 13.00 KaPa 65 – SalPa E-tytöt 

klo 14.30 SalPa E-tytöt – KaPa 65 sininen 

 
Joukkueidemme pelimenestystä pääset seuraamaan nettisivuiltamme:  
http://salpasb.tiedottaa.net/ ja melko reaaliaikaista tulosseurantaa ainakin tyttöjen joukkueiden ja naisten 
edustusjoukkueen osalta saat FB-sivujemme kautta:  
https://www.facebook.com/SalPa-SB-300624860036547/. Muista tykätä! 
  

http://www.floorball.fi/
http://salpasb.tiedottaa.net/
https://www.facebook.com/SalPa-SB-300624860036547/


 

Salon Palloilijat ry tiedottaa 

 

Salon Palloilijat järjestää lajivalmennusta 
tavoitteellisille urheilijoille taitoluistelussa ja 
jalkapallossa.  

Mikäli olet oppilas yläkoulussa tai opiskelija 
lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa ota 
yhteyttä jalkapallossa valmennuspäälikkö 
Ilkka Virtaseen ja taitoluistelussa 
päävalmentaja Susanna Koivistoon. Sinulla on 
mahdollisuus harjoitella arkiaamuisin 
suunnitelman . 

Taitoluistelijat harjoittelevat keskiviikkona SSO-hallissa 7.45-9.00 ja perjantaina kaupungin jäähallissa klo 
8.00-9.00. Valmennuksesta vastaa Susanna Koivisto susanna.koivisto@salpa.net  

Yläkoulussa mahdollisuus jalkapallon lajivalmennukseen. Mukana Hermannin, Moision ja Armfeltin. Ikäluo-
kat 01-03. Harjoitukset kerran viikossa tiistaisin 8-10. Valmennuksesta vastaa Ilkka Virtanen 

Toisella asteella (lukio – ammattikoulu) SalPan organisoimaa jalkapalloa. SalPa ryhmien valmennus Ilkka Vir-

tanen ja Matias Willgren, toimii tasoryhmissä. Taso 1 Ilkka, Taso 2 Matias. Harjoitukset keskiviikkona ja per-

jantaina klo 8.00 - 9.15.  

Joka arkipäivä maanantaista perjantaihin SalPan toi-

miston 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 Sal-
Pan jäsenien vuokrattavissa erikoishintaan,  

60 € / ilta. Ulkopuolisille hinta on 150 €. 

 

 

Haluatko olla Salon Palloilijat ry:n ainaisjäsen ? Poikkea toi-
mistolle ja tule mukaan laatuseuraan. Ainaisjäsenille tarjolla 
hienoja etuja, pääset mm. kaikkiin SalPan peleihin ja kilpailui-
hin ilmaiseksi. Ainaisjäsenyyden hinta 100 € 
  

mailto:susanna.koivisto@salpa.net


 

Yhteistyökumppaneilta 

 

INTERSPORT SALO: SalPa Taitoluistelu ja InterSport Salo ovat sopineet yhteistyöstä. Kun asioit Salon Inter-
Sportissa mainitse aina SalPa niin saat alennusta ostoksista ja samalla tuet junioritoimintaa. Normaalihintai-
sista tuotteista -15 % ja alennetuista tuotteista -5 %, alennukset eivät ole voimassa kamppanjatuotteissa, 
esim. Viheltäen menee tuotteissa.  

Kauppias Juuso Heikkälä toivottaa kaikki SalPalaiset ja kotijoukot paikalliseen InterSport Saloon.  
 

SÄÄSTÖPANKKI; Onhan pankkiasiasi kunnossa? SalPa Gaalat on juhlittu ja näin kevättä odotellessa on myös 

SalPan väellä mahtava hetki tulla kilpailuttamaan lainat, sijoitukset ja muut pankkiasiat ajantasalle. Säästö-

pankista saat todistetusti parasta asiakaspalvelua ja arvoa arjen raha-asioittesi hoitoon! Tule käymään tai 

varaa aika osoitteesta www.saastopankki.fi! Loistavaa kevään odotusta ja nähdään konttorilla!” 

OP Lounaismaa; Salon Palloilijat ry on solminut koko seuraa koskevan yhteistyösopimuksen OP Lounais-

maan kanssa.  

Oletko jo tutustunut Pivoon? Pivo on älylompakko puhelimessasi ja sillä voi sekä maksaa että pysyä ajan 
tasalla omasta taloudestaan. Pivossa mukana kulkevat kaikki OPn keskittämisedut, myös pankkien paikalli-
set edut. Pivosta voi seurata saamiaan keskittämisetuja, kuten rahanarvoisia OP-bonuksia sekä pankki- ja 
vakuutusalennuksia. Nyt voit myös siirtää rahaa kaverillesi pelkällä puhelinnumerolla. 

  
Nyt myös SalPa tarjoaa OP Lounaismaan omistaja-asiakkaille mukavia etuja: 

  
         fanituotteista 10 % alennus 
         SalPa-jalkapallon edustuksen ottelulipusta kahden euron alennus 
         kokous- ja saunatilojen vuokraus hintaan 50 e 

  
Lataa Pivo käyttöösi sovelluskaupastasi, liitä OP-maksukorttisi Pivoon ja hyödy eduista. 
Katso video eduista: https://dreambroker.com/channel/wf7aqpfy/tf4lz2qc 

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: pe-
rinteisesti paperilla tai kätevästi diginä kaukanakin.  

Tutustu digilehteen veloituksetta: www.tilaajapalvelija.fi/diginayte 

 
MEHILÄINEN Salo: Muista käydä kirjautumassa urheilunettiin www-sivujemme kautta.  Urheilijarekisterin 

jäsenenä voit kääntyä Mehiläisen puoleen, liikuitpa sitten missä päin Suomea tahansa.  

 

 

 

http://www.saastopankki.fi/
https://dreambroker.com/channel/wf7aqpfy/tf4lz2qc
http://www.tilaajapalvelija.fi/diginayte


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAIRAALA NEO Salo: Lasten ja nuorten rasitusvammat voivat vaatia lääkäriä. Kipu ja ontuminen rasituk-

sessa voivat kieliä vammasta. Rasitusvammoja ja -murtumia voi tulla esimerkiksi polviin, kantapäihin, sel-

kään tai reisiin. Aiheuttajana on useimmiten liian usein tapahtuva ja yksipuolinen harjoittelu sekä nopeasti 

tapahtuva harjoittelun lisääminen.  

- Jos kipeässä kohdassa esiintyy turvotusta, punoitusta tai kuumo-

tusta, on hyvä käydä tarkistamassa tilanne. Lääkäriin kannattaa tulla 

myös silloin, jos vaiva pitkittyy tai pahenee ja häiritsee urheilusuori-

tusta, NEO:n lastenkirurgi Janne Kuvaja neuvoo.  

Lue lisää 

http://www.sairaalaneo.fi/palvelut/lasten-vaivat-ja-sairaudet/las-

ten-rasitusvammat-murtumat/  

 

VEIKKAUS: Veikkaaminen kannattaa! Veikkaamalla www.salpataitoluistelu.fi sivujen kautta tuet samalla seu-
raamme. 

http://www.sairaalaneo.fi/palvelut/lasten-vaivat-ja-sairaudet/lasten-rasitusvammat-murtumat/
http://www.sairaalaneo.fi/palvelut/lasten-vaivat-ja-sairaudet/lasten-rasitusvammat-murtumat/
http://www.salpataitoluistelu.fi/

