
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON PALLOILIJAT RY:N 

KUUKAUSITIEDOTE 

JOULUKUU 2017 

  



 

SALPA RY TIEDOTTAA: 

Erittäin hyvää Joulun alusaikaa kaikille SalPalaisille ja 

yhteistyökumppaneille. 

 

• 13.12. SalPan toimistolla perinteinen glögitarjoilu klo 10.00 - 

17.00, tervetuloa poikkeamaan ja tekemään vaikka 

joululahjaostoksia. 

 
• Perinteinen SalPa Gaala vietetään 2. helmikuuta ravintola 

Rikalassa klo 18.00 alkaen. Illalliskortit myynnissä 1.12. 
alkaen SalPan toimistolla. Illalliskortin hinta on 45€ ja se 
sisältää kuohuviinin, kolmen ruokalajin illallisen, ruokajuoman 
sekä ohjelman. Käy ostamassa illalliskortti itsellesi ja ota 
kaverille kanssa. Tervetuloa todelliseen SalPa juhlaan. 



 

 

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. 

 

Pikkujoulukausi on 

käynnissä, ja nyt 

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. 

 

• Liikuntakeskus Viren Tarjous junnuille! 

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

yhden kuukauden kortista! 

 

  



 

• Kauden 2018 pelipassien ja vakuutuksien myynti alkaa 

7.12.2017 

Pelipassien ja vakuutuksien ostaminen tapahtuu Pelipaikan 

kautta. Tuotteet ja niiden hinnat pysyvät nykyisellä tasolla 

kausien 2018 ja 2019 osalta. 

 

• 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. 

 

Länsi-Suomen piirin taitokilpailujen tulokset (SalPa) 

T 14  

Viivi Karttila Kulta 

T 8  

Iisa Kallio Kulta 

Viivi Helle Kulta 

Myy Laaksonen Kulta 

Sofia Lindström Kulta 

Aada Vainio Kulta 

Lara Ritala Hopea 



 

Länsi-Suomen lokakuun pelipassiraportti seuroittain 

SEUROJEN TOP10 -LISTA 31.10.2017 

 Seuran nimi 
Pelipassit 
31.10.2017 

1 TURUN NAPPULALIIGA 1466 

2 PALLO-IIROT 905 

3 MUSAN SALAMA 827 

4 RAISIO FUTIS 798 

5 TPS JUNIORIJALKAPALLO 665 

6 MASKUN PALLOSEURA 631 

7 LIEDON PALLO 581 

8 SALON PALLOILIJAT 538 

9 VG -62 512 

10 PAIMION HAKA 500 

 

  



 

 

 

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. 

 

• Promocup-kilpailutapahtuma tuotti tänä vuonna paremmin, 

kuin viime vuonna. Tuotto tulee kaikkien luistelijoiden hyväksi. 

 

• Kaikki ryhmät aloittavat viimeistään 8.1.2018 alkavalla 

viikolla. 

 

• Tammikuussa on seuraava kaksipäiväinen luistelukisa. Silloin 

kokeillaan uutta talkooilmoittautumista. 

mailto:gitta.lietzen@gmail.com


 

• Joulujuhla 17.12.2017 klo 13.00 

Uudella konseptilla; esiintyviä ryhmiä on yhdistetty, noin 20 

minuutin esityksiä, jonka jälkeen muuta ohjelmaa hallissa ja 

jäällä. 

Joulutortut leipovat tänä vuonna harrastajat ja taitajat. 

• Jaoston seuraava kokous 12.12.2017 

 

 



 

 

  



 

 

 

SALPA SALIBANDY TIEDOTTAA: 

SalPa Salibandyn joulukuun ottelut: 
 

C-tyttöjen ylempi jatkosarja, yhteisjoukkue TPS-SalPa: 

 

E-tytöt:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Naiset, 3.divisioona: 

 

Tervetuloa seuraamaan pelejä 16.12. Halikkoon ja kannustamaan 

naiset voittoon! 

 

Miehet, 5-divisioona: 

 

Kortteliliigat: 

Turun seudun kortteliliiga, jossa SalPan F-pojat pelaa, jatkuu 

Turussa su 10.12. 

Salon seudun kortteliliiga jatkuu taas 2.12. Halikon liikuntahallissa. 

SalPan joukkueista mukana 2 G-poikien joukkuetta, SalPa 

valkoinen ja SalPa sininen. 

 



 

Pelaajia ja ohjaajia haussa! 

• F-poikien joukkueeseen mahtuu vielä muutama 2008 syntynyt 

poika pelaamaan. Jos saadaan muutama pelaaja lisää, on 

mahdollisuus lähteä kevätkaudelle kahden joukkueen voimin! 

Sana siis kiertämään! Lisätietoja voi kysellä 

tero.vanhatalo@gmail.com. 

 

• Poikien salibandykerho hakee apuohjaajaa. Mukana on 16 

innokasta 10-12 syntynyttä pikkumiestä ja lisää on jonossa, 

joten kerhon vetäjä Vesku tarvitsisi toisen vetäjän avukseen. 

Treenit ovat keskiviikkoisin klo 16.30 – 17.30 Urheilutalolla. 

Lisätietoja: vesa.valkonen@salpa.net. 
 

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. 

 

Mehiläisen Urheilunetin kautta markkinointibonusta jaostolle 

Urheilunetti on Mehiläisen seurayhteistyöhön kehitetty työkalu, 

jonka avulla jokainen seuran jäsen voi tukea oman seuransa 

toimintaa. Jokaisen Urheilunettiin kirjautuneen jäsenen tai 

perheenjäsenen asiakaskäynti Mehiläisessä kerryttää ostokertymää, 

josta Mehiläinen maksaa markkinointibonusta takaisin seuralle. Liity 

Urheilunettiin SalPa salibandyn jäsenenä osoitteessa: 

https://www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti?loc=776) 

 

  

mailto:tero.vanhatalo@gmail.com
mailto:vesa.valkonen@salpa.net
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YHTEISTYÖKUMPPANIT TIEDOTTAVAT: 

 
Salon Seudun Sanomat:  

 
 
  



 

Someron Säästöpankki: 

 
Tule tutustumaan Säästöpankin Elämänvara-tuotteeseen, jossa 
yhdistyvät säästäminen ja vakavansairauden turva. Varaa aika ja 
tule käymään Turuntiellä! 

 
  



 

Mehiläinen: 

Muistakaa SalPalaiset ja perheenjäsenet käydä kirjautumassa 

urheilunettiin ennen terveystarkastusta. Voit kirjautua seuran 

www-sivujen kautta. 

 


