
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON PALLOILIJAT RY:N 

KUUKAUSITIEDOTE 

TOUKOKUU 2018 

  



 

SALPA RY TIEDOTTAA: 

Kesä lähestyy ja salibandykausi alkaa olemaan ohi. Taitoluistelijat 

vielä harjoittelevat ja leireilevät lähes juhannukseen asti. 

Jalkapallokausi on päässyt vasta vauhtiin ja hienoja pelejä on 

tarjolla koko kesä ja syksy, joten kannattaa viettää aikaa 

kentänlaidalla.  

Tervetuloa Salon torille. 

Salon tori on sinivalkoinen. Salon Palloilijat ry viettää 5.5. klo 9-14 

Salon torilla SalPa-päivää. Koko päivän tarjolla SalPan tarjoamaa 

liikuntaa. 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

Prismaliiga 2018 on päässyt täyteen vauhtiin. Kauden suurta avajaisjuhlaa 

vietetään 12.5 Salon urheilupuistossa. Tervetuloa paikalle koko perheen 

voimin. 

Otso Salkkarin jalkapalloleikkikoulu on myös vauhdissa, siitä ja paljon 

muuta lisää tietoa löydät www.jopox.fi/salpa sivuilta. 

 

http://www.jopox.fi/salpa


 

 



 

Jalkapalloperhe, liity nyt urheilunettiin ja hyödynnä Mehiläisen 

palvelut www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti  

 

 

 

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! 

 

SalPan edustuksen ensimmäinen kotiottelu  

10.5 SalPa – BK-46 klo 18.00 Salon urheilupuistossa  

mailto:berndt.ahlfors@salpa.net


 

 

 

SALPA TAITOLUISTELU TIEDOTTAA: 

Kevätkausi on täydessä vauhdissa. Nyt valmistaudutaan jo tulevaan 

kauteen joten hyvä harjoittelu, yhdistettynä ravintoon ja lepoon on 

tärkeää 

Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus päästä katsomaan SalPa Taitoluistelun kevätnäytöstä 

Onnea Salla! elokuvateatteri Lumoon maanantaina 14.5 klo 18. Ilmoittautumiset 

minulle kaisa.rantanen@salpa.net / whatsupissa 11.5 mennessä! :) 

Muista myös tilata ONNEA SALLA DVD, www.salpataitoluistelu.fi sivujen kautta. 

 

 

 

 

mailto:kaisa.rantanen@salpa.net
http://www.salpataitoluistelu.fi/


 

 

Mehiläinen Salo Ice 2018  

Tehoviikonloppu Aikuisluistelijoille 

SalPa Taitoluistelu järjestää Aikuisluistelijoiden Tehoviikonlopun 15.-17. kesäkuuta Salossa! 

Luvassa kolme päivää vauhdikasta menoa niin jäällä, oheisissa kuin tanssitunneillakin. 

Tehoviikonloppu on tarkoitettu kaiken tasoisille aikuisluistelijoille, joilla intohimo ja palo lajia 

kohtaan on tallella! 

Valmennuksesta vastaa SalPan valmentajat Susanna Koivisto ja Kaisa Rantanen, sekä Ari-Pekka 

Nurmenkari.  

Tehoviikonlopun aikana hiotaan askeltekniikkaa ja harjoitellaan hyppyjä sekä piruetteja kunkin 

oman tason mukaan.  

Viikonloppu sisältää jää – oheis-  ja tanssiharjoitukset, majoituksen lähikoulussa, ruokailut 

läheisellä Golfklubilla sekä muuta mukavaa yhteistä tekemistä.  

 

Koko viikonlopun paketti hintaan 140e.  

 

Sitovat ilmoittautumiset 30.4. mennessä osoitteeseen: kaisa.rantanen@salpa.net  

Ilmoittautuneita aikuisia tulee olla kahdeksan, jotta tehoviikonloppu järjestetään. 

 

Tervetuloa Saloon! 

 

mailto:kaisa.rantanen@salpa.net


 



 

 



 

 

 

SALPA SALIBANDY TIEDOTTAA 
 

Kausi 2017-18 on virallisesti ohi ja uuteen kauteen valmistautuminen voi alkaa. 

Liiton sivuilta kannattaa käydä toukokuun aikana katsomassa kausi-info kaudelle 

2018-2019, sitä ei ole vielä tätä kirjoitettaessa julkaistu, mutta se julkaistaan yleensä 

toukokuun alussa osoitteessa www.salibandy.fi. Sarjaan ilmoittautumiset ja 

sarjamaksut ovat jo päivittyneet, ja ne löytyvät http://salibandy.fi/kilpailu/kausi-

info/ilmoittautumisajat-hinnat-ja-erapaivat/  

EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5. ja siihen tulee toukokuussa vielä 

ohjeistus joukkueen toimijoille, joten tarkkailkaa postianne tämän suhteen! 

 

SalPa salibandy on mukana huhti-toukokuussa LiikU ry:n järjestämissä 

Liikunnallisissa vanhempainilloissa. Kiertue starttasi Salossa 24.4. Mustamäen 

koululta (kuvassa) ja se jatkuu Märynummen, Sirkkulan ja Saurun kouluilla esitellen 

vauhdikasta lajiamme ja jakaen tietoa SalPan salibandytoiminnasta!   

http://www.salibandy.fi/
http://salibandy.fi/kilpailu/kausi-info/ilmoittautumisajat-hinnat-ja-erapaivat/
http://salibandy.fi/kilpailu/kausi-info/ilmoittautumisajat-hinnat-ja-erapaivat/


 

 

Lisää SalPa ry LinkedIn-profiiliisi 

Moni SalPan edustaja toimii seurassa vapaaehtoisena. Ilman näitä työtunteja 

seuramme pyörittäminen olisi mahdotonta. Jos käytät LinkedIn-palvelua, niin nyt 

voit kätevästi näyttää myös siellä työkokemuksesi aktiivisena seuratoimijana 

lisäämällä Salon Palloilijat ry:n LinkedIn-profiilisi! Ohessa malli salibandyjaoston 

puheenjohtajan LinkedIn-profiilista.  

 



 

 

 

Toimintaamme esitellään toukokuussa myös SalPa-päivässä torilla la 5.5. klo 9-14 

sekä ilmaisilla ja avoimilla tyttösäbävuoroilla kuun lopulla. 

 

Valmentajia ja ohjaajia haussa! 

Huomioikaa SalPa salibandyn valmentajahaku ensi kaudelle. 

Olisitko sinä kiinnostunut lähtemään ohjaamaan pienten lasten 

salibandykerhoa tai vähän vanhempien salibandyjoukkuetta? Jos 

innosta tai pientäkin kiinnostusta löytyy niin kysele rohkeasti lisää 

jaoston puheenjohtajalta (sini.lundgren(a)gmail.com)!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.tilaajapalvelija.fi/tutustu


 

Perhe- ja harrastekirppis Junnu: 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 

 


