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ILMOITUSLIITE

OP-mobiililla on jo yli miljoonaa käyttäjää! 
- Onhan se jo sinullakin käytössä?

OP-mobiili on helppo ja turvallinen tapa hoitaa tärkeimmät pankki- ja 
vakuutusasiat missä ja milloin tahansa.

Se tuo verkkopankin ja vakuutustietosi mukaasi kaikkialle. OPn omalla 
mobiilisovelluksella käytät verkkopankin palveluita turvallisesti ja näppärästi joko 
älypuhelimellasi tai tabletillasi. OP-mobiilin voit ladata omasta sovelluskaupastasi.

•	 Päivittäinen pankkiasiointi onnistuu turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta.
•	 Voit vilkaista tilisi saldon ja siirtää rahaa omien tiliesi välillä ilman 

avainlukulistaa.
•	 Tärkeät vakuutustietosi ja Vahinkoapu kulkevat aina taskussasi.
•	 OP-mobiililla voit myös käydä osakekauppaa ja muuntaa toisen valuutan 

kätevästi euroiksi.

Vilhonkatu 14, 24101 Salo • P. (02) 731 6500
Palvelemme ma-pe 10-19 ja la 9-16.

SALO
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SalPa tarjoaa monipuolista ja laadukasta 
toimintaa ympäri vuoden.

Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. 
Olemme saaneet viettää todellista lii-
kunnan juhlavuotta. Vuosi 2017 alkoi 
hienosti kun meidän SalPamme valittiin 
viiden parhaan urheiluseuran joukkoon 
Suomessa.

Salon Palloilijoiden 61. toimintavuosi 
on ollut täynnä tapahtumia, helmikuun 
alussa oma SalPa Gaala, toukokuussa 
SalPa-päivä torilla, elokuussa SalPa oli 
mukana Superlauantaissa ja heti seu-
raavana viikonloppuna SalPa salibandy 
toteutti katusählyturnauksen kauppa-
keskus Plazassa. Vuoteen on mahtunut 
useat taitoluistelukilpailut, salibandyn 
jännittävät ottelut, jalkapallon edustuk-
sen ja juniorien huikeat pelit, paljon ta-
pahtumia monessa lajissa. 

SalPa liikuttaa laajalla rintamalla niin 
nuoria kuin aikuisia ja toivonkin monen 
nuoren harrastavat useaa lajia omien 
kiinnostuksenkohteiden mukaan. Seu-
ramme tehtävä on myös mahdollistaa 
usean lajin harrastaminen. SalPa on 
entistä yhtenäisempi ja vahvempi, The 
Swans-perhe yhdistää koko seuraamme.

Salon Palloilijat ry:n puheenjohtaja-
na minulla on kunnia viedä tätä seuraa 
eteenpäin. SalPa on vahva osa salolai-
suutta, SalPa tunnetaan Salossa, maa-
kunnassa ja koko Suomessa. Meidän laa-
dukasta työtämme urheiluseurana myös 
arvostetaan laajasti.

Me kaikki SalPalaiset voimme olla yl-
peitä omasta seurastamme. Samalla on 
muistettava, että meidän täytyy edelleen 
tehdä nöyränä töitä, jotta seuramme toi-
minta pysyy jatkossakin laadukkaana, 
jotta kehitymme ja kehitämme.

Meidän aikuisten tehtävänä on mah-
dollistaa lasten ja nuorten harrastami-
nen antamalla oma panoksemme sille. 
Jo vuosia mukana olleena uskon ja toi-
von, että jokainen nuori SalPalainen on 
kiitollinen omille vanhemmilleen siitä 
avusta, työstä, tuesta ja kannustuksesta, 
jota vanhemmat nuoren harrastuksen 
eteen ovat tehneet ja tekevät päivästä 
toiseen. Me vanhemmat ja taustajoukot 
olemme hyvin ratkaisevassa asemassa 
siinä, millainen meidän seuramme on 
nyt ja tulevaisuudessa. Myös paikalliset 
yhteistyökumppanit ovat vahvassa ase-
massa ja takaavat osaltaan laadukkaan 
toiminnan seurassamme.

Me SalPassa tuotamme kaikille elämyk-
siä, toteutamme unelmia, yhdistämme 
perheitä ja kasvatamme fiksuja nuoria. 

Salo on todella hieno urheilukaupunki 
ja SalPa kaupunkimme suurin liikuttaja. 
Meillä on Suomen hienoin urheilupuis-
to, jonka on sanottu olevan myös maail-
man hienoin, joten harjoitteluolosuhteet 
niin jäähalleissa, salibandykaukaloissa 
kuin jalkapallokentilläkin ovat hyvät. 
Kiitos tästä kuuluu Salon kaupungille, 
joka on pitänyt tärkeänä asiana panostaa 
liikuntapaikkoihin.
SalPa taitoluistelu on yksi Varsinais-
Suomen merkittävimmistä taitoluistelu-
seuroista. Taitoluistelu viettää kaudella 
2017 – 2018 40-vuotis juhlaa, jota juhli-
taan keväällä huhtikuussa juhlanäytök-
sen merkeissä. SalPa taitoluistelun vah-
va ja ammattitaitoinen valmennus tekee 
vuosi vuodelta hyvää ja laadukasta työtä, 
mutta erityiskiitos tulee antaa taitoluis-
telujaostolle, joka tekee huikean määrän 
vapaaehtoista työtä valmennuksen taus-
talla.

SalPa salibandyssa on tällä hetkellä vah-
vaa tekemistä, uusia nuoria on tullut mu-
kaan ja taustaa on pystytty rakentamaan 
entistä laajemmaksi. Salibandykerhois-
sa riittää uusia nuoria tyttöjä ja poikia. 
Vauhdikas laji on nuorten suosiossa ja se 
näkyy pelaajamäärän kasvussa.

Katsotaan positiivisesti eteenpäin tule-
vaisuuteen ja tehdään kaikki yhteistyötä.
 
Tsemppiä kaikille kuluvaan kauteen! 
Ollaan kaikki mukana lasten arjessa ja 
harrastuksissa, tehdään jokainen pieni 
panos lasten harrastamisen eteen. 

t. Vesa
Salon Palloilijat ry pj

Pääkirjoitus

Salon Palloilijat
Helsingintie 18,
24100 SALO
p. 044 706 0234
toimisto@salpa.net

Toimitus: Berndt Ahlfors

Kuvat: 
Jari Vuorio, Mika Karttunen

Sivunvalmistus:
SSS/ilmoitusvalmistus

Painopaikka:
Salon Lehtitehdas

Painosmäärä: 16 650
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www.passeliauto.com

Myllyojankatu 11, Salo  
ma-ti 9-18, ke-pe 9-17, la 10-14

Myynti puh. 0403 066 280 
Huolto puh. 0403 066 275

ANV Lukkopalvelu Oy
Perämiehenkatu 14, 24100 Salo
Puh. 020 7000 290
Avoinna ma–pe 8–16 ja
lauantaisin sopimuksen mukaan.

Miksi huolehdit turhaan? 
Ota yhteyttä ANV Lukkopalveluun.  
Rakennamme yksilölliset turva- ja 
lukitusrakaisut kotiisi sekä mökille. 
 

Miksi huolehdit turhaan?  
Ota yhteyttä ANV Lukkopalveluun.  

Rakennamme yksilölliset turva- ja lukitusratkaisut 
kotiisi sekä mökille.

UUDET HÄLYTIN-
JÄRJESTELMÄT
KAMERAVAL-
VONTALAITTEET
PORTTI-
AUTOMATIIKKA
LUKKOTYÖT, 
YMS.
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ANV Lukkopalvelu Oy
Perämiehenkatu 14, 24100 Salo
Puh. 020 7000 290
Avoinna ma–pe 8–16 ja
lauantaisin sopimuksen mukaan.

Miksi huolehdit turhaan? 
Ota yhteyttä ANV Lukkopalveluun.  
Rakennamme yksilölliset turva- ja 
lukitusrakaisut kotiisi sekä mökille. 
 

ANV Lukkopalvelu Oy
Perämiehenkatu 14, 24100 Salo
Puh. 020 7000 290
Avoinna ma-pe 8-16 ja lauantaisin sopimuksen mukaan.

Hautauspalvelua neljännessä polvessa vuodesta 1939

Helsingintie 9 
24100 Salo 
ma-pe 9-16 

la  9-12 
p. (02) 731 2562  

www.saustila.fi 
info@saustila.fi

Perniön toimipiste 
Haarlantie 1 

25500 Perniö 
ajanvaraus p. (02) 731 2562  

Salon Hautaustoimisto Oy  

Helsingintie 9 
24100 Salo

p. (02) 731 2562

www.saustila.fi 

Kello ja Kulta Jokinen, Uusi osoite Turuntie 13, Salo, p. (02) 731 2325, ma-to 8.30-17, pe 8.30-18, la 8.30-13, 
Kello ja Kulta Plaza: Vilhonkatu 8, Salo, p. (02) 731 2386, ark 9-20, la 9-18, su 12-16, 
Verkkokauppa www.kellojokinen.fi  • Plazasta saat ostoksistasi Bonusta S-Etukortilla

www.muurlanrakentajat.com
info@muurlanrakentajat.com

Muurlan Rakentajat Oy

Varma valinta.

Sijaisauto 

huollon ajaksi

30€/vrk

Huolto- ja korjaamopalvelut autollesi

AUTOHUOLTO VILLANEN
Perämiehenkatu 14, 24100 SALO

Puh. 0400 316 433
huolto@autohuoltovillanen.net

AUTOASI – korjaa käsityksesi korjaamoista autoasi.fi

ammattitaidolla ja kilpailukykyisin hinnoin

– Ilmastointihuollot /  
   korjaukset 
– Moottori- ja  
   voimansiirtotyöt 
– Määräaikaishuollot
– Vikadiagnostiikka
– Rengastyöt
– Alustatyöt
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Mottona motivaatio
Syksy on SalPa-salibandyssä kiireistä ai-
kaa. Uusia joukkueita ollaan taas saatu 
junioripuolella käynnistymään ja aikai-
semmat joukkueet ovat siirtyneet kesä-
harjoittelusta aktiivisempaan talvimoo-
diin. Sarjat alkavat joukkueesta riippuen 
loka-marraskuussa ja tuleviin peleihin 
valmistaudutaan syksyn harjoituksissa. 
Vaikka tuleva kausi tuo tullessaan paljon 
uusia onnistumisia, tarinoita ja tapahtu-
mia, niin silti täytyy muistaa, että kausi on 
pitkä ja se vaatii pelaajilta sitoutumista 
joukkueeseen. Peli- ja harjoitusaktiivi-
suus riippuvat pelaajan omasta motivaa-
tiosta ja meillä juniorivalmentajilla on 
suuri rooli sen ylläpidossa ja kasvattami-
sessa.

Itse aloitin lapsena harrastamisen judos-
ta, mutta jostain syystä ajauduin palloilu-
lajien pariin. Ala-asteikäisenä huomasin 
innostuvani jalkapallosta, jota pihapelinä 
omassa asuinlähiössä paljon pelattiin. 
Sitä harrastinkin monta vuotta. Yläas-
teella koulujen väliset koripallokisat sai-
vat minut innostumaan uudesta lajista, 
ja minua pyydettiin paikalliseen naisten 
joukkueeseen. Jossain välissä jalkapal-
lo jäi ja pelasin koripalloa useita vuosia. 
Aikuisiällä löysin työpaikkasählyn ja sitä 
kautta salibandyn. Siitä lähti urani sali-
bandyn pelaajana ja lajin toimijana. Oma 
historiani kertoo varmasti siitä, että yksi 
laji ei sulje pois toista. Suurin motivaatio 

itselleni on ollut joukkueurheilun moni-
tahoisuus ja sosiaalisuus. Pelaajia yhdis-
tää intohimo lajiin ja yhteinen tavoite tai 
päämäärä, joka sitouttaa yksittäisen pe-
laajan mukaan joukkueeseen. Kun jouk-
kuehenki toimii, harjoituksissa on kivaa. 
Vaikea nimetä parempaa motivaattoria 
kuin hyvänolontunne onnistumisista ja 
uusien asioiden oppimisesta.

Nykyään puhutaan paljon kilpaurheilun 
vaatimuksista junioritasolla. Eri lajeilla 
pelaajapolut maajoukkueisiin alkavat jo 
hyvin nuorista ikäluokista. 
Täytyy kuitenkin muistaa, 
että vaikka lapsi olisi hyvin-
kin lahjakas, ei motivaatio 
ole aina sisäsyntyistä, vaan 
sen eteen pitää myös teh-
dä töitä. Seurajoukkueilla 
ja vanhemmilla pitää olla 
yhteistyötä, joka tukee pe-
laajan motivaatiota. Har-
joituksissa tulisi olla kivaa 
ja kotona pitäisi olla kan-
nustavat vanhemmat, jot-
ka ymmärtävät, että aina ei voi onnistua 
ja sekä lepo että uni ovat tärkeitä asioita 
kehittymisen kannalta. Seurajoukkueella 
on tärkeä rooli pelaajan kehityksessä ja 
motivoivan harjoitusympäristön luomi-
nen on tärkeä osa kokonaisuutta. Vaikka 
asioita tehdäänkin tosissaan, niin silti te-
keminen ei saisi olla turhan totista. Haus-

kuus, rentous ja oivaltamisen ilmapiiri 
luovat oppimisympäristön, jossa juniorin 
on helppo kasvaa ja kehittyä ilman jatku-
vaa painetta. 

Me olemme SalPan junioripuolella pa-
nostaneet pitkään pelaajalähtöiseen val-
mennukseen, jossa otetaan yksilön eri 
tarpeet huomioon. Monen lajin harras-
tajia emme ole ajaneet pois, vaan päin-
vastoin olemme pyrkineet ottamaan huo-
mioon myös toisen lajin vaatimukset ja 
tukeneet urheilijaa valinnoissaan. Vaikka 

tavoitteena olisikin yhden 
lajin kilpaurheilu, ei toisen 
lajin harrastaminen nuore-
na sulje pois tätä tavoitetta. 
Päinvastoin monilajisuuden 
on todettu kehittävän urhei-
lijan sisäistä motivaatiota 
ja luovan tukevan pohjan 
pitkäjänteiselle kehittymi-
selle. Meidän tavoitteena 
on saada joukkoomme mo-
tivoituneita junioreita, jotka 
kokevat olevansa osa jouk-

kuetta, mutta silti yksilöitä. Valmentajien 
roolia tässä ei voi liikaa korostaa ja siksi 
olemmekin kouluttaneet kaikki SalPa 
SB:n junioripuolen valmentajat vähin-
tään salibandyliiton 1-tason valmentajik-
si. Uskomme, että kouluttamalla saamme 
lisää motivoituneita valmentajia, jotka 
pystyvät myös motivoimaan pelaajat. Sitä 

kautta saamme mukaan lisää lajin parissa 
kauemmin viihtyviä junioreita, jotka eivät 
lopeta 15 vuoden iän jälkeen, vaan har-
rastavat tai kilpailevat vielä aikuisenakin.  

Tia Melava
Junioripäällikkö

C&D-tytöt vastuuvalmentaja

Seurajoukkueella 

on tärkeä rooli 

pelaajan kehityk-

sessä ja motivoivan 

harjoitusympäristön 

luominen on tärkeä 

osa kokonaisuutta.

Erittäin pitkäikäinen ja näyttävä 
kate vaatii lujaa ammattitaitoa.  
Sitä meillä on.

www.halikonkourujatikas.fi

KATTOTURVA JA  
SAUMATON KOURU

TERÄSKATTEET

Kysy lisää ja pyydä tarjous!  
Puh. 044 297 4444
mikko.puhakka@halikonkourujatikas.fi

AIDOT, PERINTEISET 
KONESAUMAKATOT

MOPOAUTOT
myös huollot
 ja varaosat

Tmi Kari Villanen
Perämiehenkatu 14, Salo

Puh. 0400-783 738

Mopoautojen 

• huollot 
• varaosat 
• kolarikorjauksetKaikki merkit ja mallit
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Hippo salibandykerho, pojat

Eturivi vas.:

Otso Järvinen, Verneri Killström, Jimi 
Ojala, Veeti Leppänen, Hermanni 
Vanhatalo, Luka Kahri ja Niilo Nik-
kanen.

Takarivi vas.:

Eino Kujala, Konsta Kalevo, Peetu 
Immonen, Sebastian Järve, Eetu Sal-
linen, Olli Ruuskanen, Eetu Vuori, 
Otto Westerberg ja takana Vesa Val-
konen (valm.).

Kuvasta puuttuu: 

Alvar Lamnaouer

G-pojat

Eturivi vas.: 

Mico Hietala, Roope Hietanen, Juu-
so Kinnunen, Erkka Vienonen, Jonne 
Sorola, Isto Järvinen, Aarni Elomaa, 
Anselmi Anttonen ja Otso Maimo-
nen.

Keskirivi vas.: 

Riko Karnisto, Joel Tamminen, Henri 
Paijo, Niilo Kirjavainen, Akseli Oksa-
nen, Lauri Nurminen, Matti Nurmi-
nen ja Robert Koskinen.

Takarivi vas.: 

Aleksi Luusua (valm.), Vesa Valko-
nen (valm.) ja Otto Järvinen (valm.)

Kuvasta puuttuu:

Tiina Kirjavainen (valm.)

Eturivi vas.: 

Katariina Sampinen (valm.), Sanni 
Nikkinen, Nessa Kallioniemi, Minni 
Saksi, Ninni Tammi, Aino Sampinen 
ja Elena Jones (valm.).

Takarivi vas.: 

Olivia Areva, Minja Ritanotko, Mint-
tu Ritanotko, Helmiina Kivelä ja Elisa 
Tammi.

Hippo salibandykerho, tytöt

SalPa salibandy
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Alarivi vas.: 

Katriina Tuominen, Helmiina Antto-
nen, Jasmine Vatanen, Stiina Sampi-
nen, Anna Tarkkanen, Tiuku Tenka-
nen ja Aava Akkanen.

Ylärivi vas.: 

Mari Anttonen (valm.), Nella Viita-
nen, Veera Ihamäki, Saskia Saarinen, 
Ella Saksi, Iiris Härkönen ja Sami 
Härkönen (valm.).

E-tytöt

Alarivi vas.: 

Veera Ihamäki, Ella Härkönen, Jutta 
Ahonen, Noora Forsman, Erika Kit-
tilä, Milla Granlund ja Venla Wähä-
silta.

Takarivi vas.: 

Hanna Kittilä (jojo), Leila Ahonen 
(rahastonhoit.) Saskia Saarinen, Ida 
Melava, Enni Nisula, Janna Tekkala, 
Tia Melava (valm.) ja Sami Härkönen 
(valm.).

Kuvasta puuttuvat: 

Janet Isometsä, Adele Jalonen ja Pilvi 
Junnila.D-tytöt

Alarivi vas.: 

Leevi Söyrilä, Leevi Tammi, Venni 
Vornanen, Oskari Vanhatalo, Iiro 
Pyykkö, Nestori Kojo, Frans Salokan-
nel ja Ilmari Niini.

Keskirivi vas.: 

Veeti Melava, Valtteri Alanissi, Ville 
Maasilta, Niikko Karppinen, Jouka 
Halonen ja Veeti Helenius.

Takarivi vas.: 

Anne Reunanen (kioski/varuste-
vast.), Tero Vanhatalo (jojo), Heik-
ki Karppinen (valm.) ja Jari Melava 
(valm.).

SalPa salibandy

 F-pojat
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Alarivi vas.:

Ella Härkönen, Erika Kittilä, Noora 
Forsman, Milla Granlund ja Venla 
Wähäsilta.

Takarivi vas.:

Tia Melava (valm.), Ida Melava, Enni 
Nisula, Janna Tekkala ja Sami Härkö-
nen (valm.).

Kuvasta puuttuvat:

Adele Jalonen, Pilvi Junnila, Olivia 
Salmi, Katariina Väre, Elsa Mioch, Ii-
nes Koskinen, Peppi Taavitsainen ja 
Vilma Hirvijärvi.

Alarivi vas.:

Hanna Iivonen, Enni Saarelma, Satu 
Nesteoja, Sini Lundgrén, Anna Huta-
nen, Iida Laine ja Mari Anttonen.

Takarivi vas.:

Tia Melava, Taru Rantanen, Miia 
Saarimäki, Elena Jones, Jukka Töyry 
(valm.), Marika Manninen, Vilma 
Heinonen, Christa Kantonen ja Mir-
va Suvila.

Kuvasta puuttuvat:

Tuukka Alm (valm.), Jessica Rauhala 
ja Suvi Reini.

Naiset

Eturivi vas.:

Iida Laine, Päivi Lukkarila, Enni Saa-
relma, Pauliina Kannonmaa, Anna 
Hutanen, Hanna Iivonen ja Elena 
Jones.

Takarivi vas.:

Christa Kantonen (valm.) Veronica 
Lietzen, Satu Ylhäinen, Marjo Härkö-
nen, Vilma Heinonen, Leila Ahonen, 
Ella Kanerva ja Annastiina Eskola.

Naiset 2

SalPa salibandy

C-tytöt
(SalPa/TPS)
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Kyseinen vähän kulunutkin lausahdus 
tuli mieleen, kun joku taannoin kyse-
li miksi itse toimin salibandyn parissa 
seura-aktiivina. Salibandy lajina vei mu-
kanaan jo 90-luvun loppupuolella, jolloin 
se oli varsin uusi laji. Salibandy lajina oli 
helposti lähestyttävä, vauhdikas, hauska 
ja myös edullinen harrastaa. Sitä kaikkea 

se on vielä tänäänkin. Omat lapset ovat 
valinneet toistaiseksi toiset lajit, mutta 
oma innostus reikäpalloon on ja pysyy. 

Salibandyllä ja SalPalla 
on iso rooli omalla koh-
dallani myös siinä, miten 
minä aloin kokea Salon 
kotikaupungikseni ja hy-
väksi paikaksi asua. Rei-
lut 13 vuotta sitten, kun 
muutin Saloon, en tun-
tenut juuri ketään täältä 
ja kun en edes työsken-
nellyt Salossa, ei tutus-
tuminen salolaisiin ollut 
kovin helppoa. Tuttavan 
rohkaisemana uskal-
tauduin neljän Salossa 
asutun vuoden jälkeen 
SalPan naisten saliban-
dyharjoituksiin ja sen jäl-
keen kyseinen aktiviteetti 
onkin kuulunut viikoit-
tain omaan kalenteriini 
äitiyslomaa lukuun otta-
matta. 

Hienon harrastuksen ja mukavan seura-
toiminnan lisäksi olen SalPan toiminnan 
myötä saanut luotua hyvän sosiaalisen 
verkoston Salossa ja tuo verkosto onkin 
saanut Salon tuntumaan oikealta koti-

kaupungilta minulle. Joukkueurheilussa 
on tuo hieno puoli ja tiedän, että moni ur-
heilujoukkueessa toiminut ja toimiva voi 
samaistua tarinaani. Yksi urheilun ja lii-

kunnan tärkeistä hyvinvoin-
tivaikutuksista onkin fyysisen 
kunnon ja mitattavissa olevi-
en terveysvaikutusten lisäksi, 
juuri sosiaalisten suhteiden 
tuoma aktivoiva ja hyvinvoin-
tia lisäävä vaikutus. 

Seuratoiminnasta saa mu-
kavaa tekemistä, ystävyys-
suhteita ja tietysti laadukas 
urheilutoiminta kohottaa 
myös kuntoa. Huonoja puolia 
en oikeastaan keksi… Siispä 
jokaiselle suosittelen lämpi-
mästi oman rakkaan lajin löy-
tämistä ja sen monipuolisista 
hyödyistä nauttimista. Meillä 
SalPassa on monta hyvää lajia 
ja tekeviä käsiä sekä harras-
tamisen intoa tarvitaan aina 
lisää, tervetuloa siis mukaan! 

Sini Lundgrén
SalPa salibandyjaoston puheenjohtaja ja 

SalPa SB naisten maalivahti

Yksi urheilun ja 

liikunnan tärkeistä 

hyvinvointivai-

kutuksista onkin 

fyysisen kunnon ja 

mitattavissa olevien 

terveysvaikutusten 

lisäksi, juuri sosi-

aalisten suhteiden 

tuoma aktivoiva ja 

hyvinvointia lisäävä 

vaikutus.

Rakkaudesta lajiin…
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tiedottaa.net www.salpasb.tiedottaa.net 

www.salpasb.tiedottaa.net www.salpasb.

tiedottaa.net www.salpasb.tiedottaa.net 

www.salpasb.tiedottaa.net www.salpasb.

tiedottaa.net www.salpasb.tiedottaa.net 

www.salpasb.tiedottaa.net www.salpasb.

tiedottaa.net www.salpasb.tiedottaa.net 

www.salpasb.tiedottaa.net www.salpasb.

tiedottaa.net www.salpasb.tiedottaa.net 

www.salpasb.tiedottaa.net www.salpasb.

Tytöt:
Hippo-salibandykerho (2011-09)
ti Halikon liikuntahalli klo 17.45-18.45
Lisätiedot: 0400 675 627, katariina.sampinen@gmail.com

E-tytöt (2008-07)
ti Halikon liikuntahalli klo 17.30-18.45
to Mustamäen koulu klo 18.30-19.45
Lisätiedot: 045 8700 555, sami.m.harkonen@gmail.com

D-tytöt (2006-05) & C-tytöt (2004-03) 
ti klo 18.45-20.00 & pe 18.30-19.45 Halikon liikuntahalli
to klo 17.15-18.45 Salon Lukio
Lisätiedot: 0400 453 177, tia.melava@gmail.com

TERVETULOA PELAAMAAN
SALIBANDYÄ SALPAAN!

Junioriryhmämme kaudella 2017-18: 

Pojat:
Hippo-salibandykerho (2012-10)
ke Urheilutalo klo 16.30-17.30
Lisätiedot: 050 4399 729, vesa.valkonen@salpa.net

G-pojat (2010-09) 
ke 17.30-18.30 Urheilutalo
Lisätiedot: 050 4399 729, vesa.valkonen@salpa.net

F-pojat (2009-07) 
ke klo 18.30-19.30 Urheilutalo
pe klo 18.15-19.30 Armfeltin koulu
Lisätiedot: 040 562 8186, tero.vanhatalo@gmail.com

www.salpasb.tiedottaa.net
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Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5110

2,75 X

X

0,5 X

0,5 X

0,5 X0,5 X

0,25 X

 

Palvelua juuri kuten  
itse haluat 

Me vakuutusyhtiö Turvassa palve-
lemme sinua  
haluamallasi tavalla: puhelimitse, 
paikan päällä toimistossamme – tai 
jopa kotonasi.  

Ota yhteyttä ja olet Turvassa.

Myyntipäällikkö  
Iiro Järvinen 044 547 9569

Vakuutusedustaja   
Jouni Sulkanen 044 088 3283

Metallien työstö – soita ja pyydä tarjous!

Halikon keikkaHitsaus
044 346 8597

ojamäentie 420, 25260 Vaskio
petrisaarinen@suomi24.fi

Riikinkuja 1
24910 Halikko as.

0400 573 437
Joonas@ilmair.fi

Oy
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Luistelukoulu

Istumassa oikealta: Liina Alho, Lilli Pykilä, Alva Tuomarmäki, Aaro Storberg, Noora Mäkelä, Paulus Sairanen, Elma Salmi, Malik Saario

Eturivi oikealta: Lilja Laine, Venla Erkkilä, Inka Päivärinta, Joona Suomela, Helmi Isotupa, Elina Mikola, Ella Leinonen, Tinja Lehtovirta, Senni Kosonen

Rivi 2 oikealta: Unna Päivärinta, Nella Salmi, Sara Storberg, Julia Suomela, Jessica Salo, 

Rivi 3 oikealta: Helmi Honkaniemi, Vivia Viik, Joanna Meriläinen, Elli Mäkinen, Marika Piirainen, Jenni Valtanen

Takarivi oikealta: Burak Saario, Eveliina Pajuniemi, Aino Haukila, Hilma Salmi, Maisa Piirainen, Minea Mäkinen, Veera Madetoja

Kuvasta puuttuu: Emma Järvinen, Maija Lamminen, Hilma Salmi, Rico Viik

Myös seuratuotteiden ammattilainen.

Mainostekstiilit
Liikelahjat

Mainoslahjat
Työvaatteet

Tutustu ja katso lisää:
www.promopaja.fi 

Myös seuratuotteiden ammattilainen.

Mainostekstiilit
Liikelahjat

Mainoslahjat
Työvaatteet
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Tintit

Eturivi oikealta: Ada Wahlsten, Sadeanna Suoninen, Hilla Lahti, Kiira Koskinen, Elsa Hillervo, Eemeli Sauren, Cecilia Ruzza, Emma Hillervo

Takarivi oikealta: Sara Nevalainen, Liisa Andreeva, Maisa Rahko, Sanni Nikkinen, Essi Toivonen, Nelli Helenius, Sofia Liljavirta, Vappu Sairanen, Alisa Karttunen

Mercedes-Benz CLA Coupé ja Shooting Brake 180 Automatic Edition -mallien urheilulliset  
ominaisuudet ja virtaviivainen design vievät sinut perille – ajoissa ja tyylillä.  
Tervetuloa tutustumaan meille. 

The Best or Nothing - kaukalossa ja sen ulkopuolella. 

Joensuunkatu 15, Salo 
Myynti 02 777 3950  
Huolto 02 777 3930  
Varaosat 02 777 3940 

Palvelemme  
ma-pe 9-18 
la 10-14

Salossa Mercedekset myy  
Kai Packalen  
p. 044 777 3918 
kai.packalen@astrum.fi 

astrumauto.fi  
Astrum Auto myös 
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Lillit

Oikealta:

Aada Isotalo, Iida Salonen, Viola 
Penttilä, Emilia Savolainen, Fanni 
Karttunen, Adele Aalto, Emma Hell-
ström, Sinia Suvanne 

Kuvasta puuttuu:

Sara Liljavirta, Inka Puhakka

Eturivi oikealta:

Aada Sorvari, Minea Alaraappana, 
Milla Kyynäräinen

Takarivi oikealta:

Lotta Vihiniemi, Roosa-Maria Lind-
blom, Ella Lahti, Anna Evstafyeva

Kuvasta puuttuu:

Amalia Savolainen 

Minit

Esim. 
• jakopään vaihdot  
• latureiden ja starttien vaih-
dot
• pakokaasumittaukset (bens.)
• öljynvaihdot  
• määräaikaishuollot
• tuulilasien vaihdot 

Autofit-huoltokorjaamo kaikille merkeille
EdullinEn ja ammattitaitoinEn

ÖRNINKATU 8,
 p. 02-7331 182 

Avoinna ma-pe 8-17, la 9-13

SALON AUTOTARVIKE
ÖRNINKATU 8, 24100 Salo

  p. 02-731 3362 
Avoinna ma-pe 8-17

Salon Autosähkö

www

Huoltaa se!

• pakoputkenvaihdot
•  ilmastointilaitteiden
   huollot ja paljon muuta

Taitoluistelu
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Taitoluistelu

Kilparyhmä

Eturivi oikealta:

Ilona Aaltonen, Vilma Piipponen, 
Sini Rantonen, Marja Andreeva, 
Emma Elovaara, Aada Somerpalo

Takarivi oikealta:

Lotta Loimusto, Veera Paatero, Laura 
Valkonen, Sofi Rantonen, Nella Vuo-
riranta, Peppi-Lotta Puhakka

Oikealta:

Elsi Takatalo, Moona Rahko, Neea 
Kurkola, Roosa Jokimies, Margarita 
Livshits, Miika Kangassuo, Aada Sor-
rola, Miisa Mustonen

Kuvasta puuttuu:

Jemina Savolainen

Silmut

www.sauvontilikeskus.fi 

Kattavat tilitoimiston palvelut yksityisille ja yrityksille Sauvosta ja Perniöstä.
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Taitoluistelu

Eturivi oikealta: 

Milla Elovaara, Helena Koski, Ilona 
Huhtala, Veera Kaivonen

Takarivi oikealta: 

Emma Laaksonen, Milma Salminen, 
Jessi Kosonen

Kuvasta puuttuu: 

Mimosa Puhakka

Muodostelma 2

Oikealta:

Veera Valkonen, Elli Elo, Noora Sor-
rola, Nuutti Järvinen, Senia Roos, 
Nelli Kurkola, Camilla Sauren

Kuvasta puuttuu:

Johanna Oranta, Katariina Sarttila, 
Sofi Rantanen, Eveliina Sarttila

Alueryhmä

Eturivi oikealta:

Ilona Virtanen, Alina Vereshchak, 
Minna Hopia, Sonja Tepponen

Keskirivi oikealta:

Ida Wahlsten, Veera Jokimies, Liina 
Pulkkinen, Elviira Puusa

Takarivi oikealta:

Emmi Lappalainen, Pihla Lindholm, 
Nelli Lietzen, Anni Tammisto

Kuvasta puuttuu:

Siiri Rantanen, Ida Isotupa

Muodostelma 1
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Taitoluistelu

Eturivi oikealta:

Essi Pyykkö, Elsi Ståhlström, *nimi

Ylärivi oikealta:

*nimi, Ellimari Koivula, Emma Möt-
tölä, Anni Sorvari, Emma Kuusinen, 
Ella Somerpalo

Taitajat

Eturivi oikealta:

Iiris Laine, *nimi, *nimi,  Olivia Kul-
tarinta, Ella Laaksonen 

Keskirivi oikealta:

Ella Jokinen, Mimosa Hardwick, 
Emilia Kokko, Annamari Liski, Tinja 
Karppinen

Takarivi oikealta:

Henni Ihanmäki, Alina Peltola, Han-
naliisa Manninen, Oonarosa Ala-
kulppi

Harrastajat

Eturivi oikealta:

Päivi Erkkilä, Eeva Viljamaa, Pirkko 
Tahvanainen, Sari Sagulin, Anni Ek-
ström-Jaakkola

Keskirivi oikealta:

Lotta Nikkinen, Heini Hautamä-
ki, Katja Vilmunen, Noora Sagulin, 
Hanna-Mari Laaksonen

Takarivi oikealta:

Jenna Lehtola, Marika Koivula, Taina 
Jernström, Jasmin Kontkanen, Niina 
Hillervo

Kuvasta puuttuu: 

Niina Valkonen, Nanne Vaihinen, 
Kati Huhtala, Tuula Viilonoja, Kiia 
Huuhka, Tatiaana Andreeva, Laura 
Kettunen, Susanna Kurkola

Aikuiset
*nimi - ei lupaa nimen julkaisuun.
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Eturivi oikealta Ari-Pekka Nurmenkari, Kaisa Rantanen, Veera Valkonen, Lotta Loimusto, Sofi Rantonen, Laura Valkonen, Emmi Lappalainen, Ida Wahlsten, Susanna 
Koivisto, Johanna Oranta

Takarivistä oikealta: Venla Viisanen, Annika Laine, Tiina Huhtala, Janika Tapio, Katariina Sarttila, Emmi Kontto

Kuvasta puuttuu: Siiri Rantanen, Iina Somerpalo, Matilda Paima, Kati Huhtala Valmentajat
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Mukana  jo vuodesta 1997 asti

SalPa Taitoluistelulla on juh-
lavuosi edessä, toimintaa on 
takana jo 40 vuotta. Itse olen 
tullut SalPa Taitoluistelun val-
mentajaksi tasan 20 vuotta 
sitten. Paljon on tapahtunut, 
luistelijamäärät ovat nousseet 
muutamista kymmenistä yli 200 
harrastajaan. Alkuvuosina val-
mensin 5-7 luistelijan pienryh-
mää, joiden kanssa aloimme kil-
pailla niin aluekilpailuissa kuin 
kansallisellakin tasolla. SalPassa 
toimi silloin myös toinen luis-
teluryhmä ja jääharjoituksia oli 
2-4 kertaa viikossa. Luistelijoita 

oli vähän, joten jotain piti tehdä.

Toimintaa alettiin pikkuhiljaa 
laajentaa. Harrastajia tuli saada 
lisää toimintaan, joten perus-
timme aluksi luistelukoulun. 
Luistelukoulusta muodostui vä-
hitellen eritasoisia harrastaja-
ryhmiä, näin harrastaja- ja kilpa-
luistelutoiminta saatiin käyntiin 
toden teolla. Tällä hetkellä SalPa 
Taitoluistelulla on 37 kilpailevaa 
yksinluistelijaa, 17 tulevaa pik-
ku tinttiä, 8 harrastekilpailijaa, 
muodostelmajoukkue, aikuis-
muodostelmajoukkue, 3 kilpai-

levaa aikuista ja lisäksi vielä har-
rastajia ja luistelukoulu, jossa on 
yli 40 innokasta pientä luisteli-
jaa. Joka vuosi on aina tehty jo-
tain uutta ja nyt tänä vuonna on 
aikuismuodostelman herättelyn 
aika.

SalPa Taitoluistelu on panosta-
nut harjoitteluolosuhteiden jat-
kuvaan parantamiseen. Vuosit-
tain olemme tehneet pieniä tai 
suuria hankintoja, jotta voimme 
harjoitella tehokkaasti ja pa-
remmissa olosuhteissa. Taito-
luistelujaosto on tehnyt hienoa 

työtä, jotta olemme saaneet esi-
merkiksi hankittua vammoja vä-
hentävän pehmustetun alustan 
hallille ja hyppyvaljaat jäähallin 
kattoon.

SalPan luistelijat harjoittele-
vat jäällä jopa 9 kertaa viikossa. 
Jäällä hiotaan 
tekniikka ja ohjel-
mien koreografi-
at kuntoon. Jään 
ulkopuolella teh-
tävä oheishar-
joittelu kuuluu 
kiinteästi yhteen 
jääharjoitteluun, 
oheiset ovat joko 
ennen jäähar-
joittelua tai sen jälkeen. Luiste-
lijoiden harjoitteluohjelmaan 
kuuluu lisäksi tanssitunteja ja fy-
siikkavalmennusta. Psyykkinen 
valmennus on tarkoitus aloittaa 
jälleen tällä kaudella. Lihashuol-
toon taitoluistelun valmennus 
kannustaa kaikkia luistelijoita. 
Luistelijoiden ravitsemukseen 
on myös pyritty kiinnittämään 
huomiota.

SalPa Taitoluistelu mahdollistaa 
taitoluistelun jatkumisen elä-
mäntapana myös varsinaisen 
luistelu-uran lopettamisen jäl-
keenkin. Koulutamme vanhem-
mista luistelijoista ohjaajia, val-
mentajia, tuomareita ja teknisiä 
spesialisteja. SalPassa on tällä 
hetkellä noin 25 oman seuran 

kasvattamaa ohjaajaa/valmen-
tajaa, 1 fysiikkavalmentaja, 4 
tuomaria ja 1 tekninen spesialis-
ti. Taitoluistelujaosto on hienos-
ti mahdollistanut valmentajien 
jatkokoulutukset, jotta pystym-
me uudistumaan ja pysymään 
ajan hermolla. Entiset luisteli-

jat ja luistelijoiden 
vanhemmat ovat 
tervetulleita mu-
kaan taustajoukko-
na toimivaan taito-
luistelujaostoon.

Valmentajilla pitää 
jo tässä vaiheessa 
kautta kiirettä ja 
vapaapäivät ovat 

harvassa, sillä kisakausi käynnis-
tyy jo syyskuun lopussa ja jatkuu 
pitkälle kevääseen.  Koko kau-
den päättää SalPa Taitoluisteli-
joiden kevätnäytös huhtikuun 
puolessa välissä. Innokkaimmat 
luistelijat ovat jo valmiina kau-
teen, ohjelmia on hiottu, vaikka 
taitoluisteluohjelma ei olekaan 
koskaan valmis, parannettavaa 
riittää aina! 

Jokaiselle SalPan taitoluistelussa 
mukana olevalle: mukavaa kau-
den alkua ja nauttikaa luistelus-
ta, hymy vie onnistumiseen.

Terveisin,
Suski

Joka vuosi on aina 

tehty jotain uutta ja 

nyt tänä vuonna on 

aikuismuodostel-

man herättelyn aika.

SalPan 
kilparyhmä 
vuodelta 
2001. Ku-
vassa oikeal-
la meidän 
valmentaja/ 
spesialisti 
Tiina Huh-
tala.

Hellää hoitoa Sinulle - tehokkaasti ja turvallisesti

Asemakatu 7 (sisäpiha), www.rosmarinus.fi, p. 02-731 3103

Ihonhoidon ja hyvinvoinnin erikoisliike

Kaikkea. Ja vähän päälle. grano.fi

Grano2016_ilmo_A6_pysty_cmyk.indd   1 03/05/16   13:01

Helsingintie 7, 24100 Salo, 
p. 0306 667 390,
salo@grano.fi
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Salpa Taitoluistelun tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvät 
ja monipuoliset olosuhteet kilpa- ja harrastelähtöiselle luistelulle.

SalPa Taitoluistelu tarjoaa yk-
sinluistelua, muodostelmaluis-
telua, harrastetason ryhmiä, ai-
kuisluistelua sekä Otso Salkkarin
luistelukoulun.

Taitoluistelujaosto on perustet-
tu 1978. Tuleva kausi on jaoston 

40v juhlavuosi. Juhlavuosi hui-
pentuu keväällä 2018 järjestet-
tävään kevätnäytökseen jossa 
esiintyvät kaikki luisteluryhmät.

Taitoluistelu jatkaa vahvassa val-
mennuksessa tulevalla kaudella. 
Susanna Koivisto vastaa

päävalmentajana toiminnasta, 
toinen päätoiminen valmenta-
jamme on Kaisa Rantanen.
Muodostelmaluistelusta vastaa 
Annika Laine. Ari-Pekka Nur-
menkari tuo mukanaan mies-
osaamista valmennukseen täl-
läkin kaudella  ja valmennuksen 

täydentää Tiina Huhtala. Luis-
telijoille kuuluu myös tanssi- ja 
koreografiaharjoitukset joista 
vastaa Venla Viisanen sekä fy-
siikkavalmennusta josta vastaa 
Johanna Oranta.  Mukana on iso 
joukko nuoria ohjaajia.

Tervetuloa kaikki taitoluistelusta 
innostuneet mukaan!

Gitta Lietzen
Taitoluistelujaoston

puheenjohtaja
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Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa http://www.jopox.fi/salpa  
Ilmoita lapsen nimi ja syntymävuosi, vanhemman nimi ja yhteystiedot. 

Tule mukaan syksyn 2017

Leirien valmennusvastuu: Matias Willgren

2010 - 2011 syntyneet klo 10.00 - 13.00

AsTrum sTAdIonILLA 
LeIreILLään

sis. välipalan30€

30€

2006 - 2009 syntyneet   
klo 10.00 - 13.00

OTSO SALKKARIN  
JALKAPALLOLeIReILLe 
vIIKOLLA 42, ma 16.10. – ke 18.10.

sis. välipalan

salpataitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpa-

taitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpataito-

luistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpataitoluis-

telu.fi salpataitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi 

salpataitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpa-

taitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpataito-

luistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpataitoluis-

telu.fi salpataitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi 

salpataitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpa-

taitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpataito-

luistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpataitoluis-

telu.fi salpataitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi 

salpataitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpa-

taitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpataito-

luistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpataitoluis-

telu.fi salpataitoluistelu.fi salpataitoluistelu.

fi salpataitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi sal-

pataitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpa-

taitoluistelu.fi salpataitoluistelu.fi salpatai-

toluistelu.fi salpataitoluistelu.fi
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Ilmo Helttula Jenni Leppävuori Jouni Julin Jyri Toikka Hanna-Mari  
Karhumaa

Arto Lehti 

Mehiläinen Salon asiantuntijat auttavat liikkujaa ennaltaehkäisemään liikkumista 
vaikeuttavien vaivojen syntymistä sekä parantamaan jo olemassa olevia vammoja.

TERVEYDENHUOLLON  
ASIANTUNTIJAT SEURASI TUKENA!

WWW.MEHILAINEN.FI/LIIKUNTAKLINIKKA

Mehiläinen Salo,  
Vilhonkatu 8, 24100 Salo 

Puh. 010 414 00  
www.mehilainen.fi

Ortopedi, kirurgian 
erikoislääkäri:   
Ortopedia- ja trau-
matologia sekä 
tapaturmaklinikka

LL, liikuntalääketie-
teen erikoislääkäri, 
yleisl. :  Liikuntalää-
kärin vastaanotolla 
hän tutkii ja hoitaa 
kaikenikäisten pal-
jon liikkuvien vaivoja 
ja oireita ja tekee 
urheilijan terveystar-
kastuksia.

Yleis- ja lastenkirur-
gian erikoislääkäri: 
Vuosien kokemus 
lasten ja nuorten 
urheilutoiminnasta, 
erityisesti jalkapal-
losta.  

LT,dosentti, erikois-
lääkäri: Kliininen fy-
siologia, yleislääkäri.
Yleislääkärivasta-
anoton lisäksi eri-
koistunut sydämen 
UÄ-tutkimuksiin; 
sydämen ultraääni-
tutkimukset ja kliini-
set rasituskokeet.

Ravitsemustera-
peutti: Asiakkaina 
kaikenikäiset, joilla 
on syömiseen ja 
ruokavalioon liittyviä 
kysymyksiä ja haas-
teita. Vastaanotolle 
ei tarvitse lähetettä.

LL,ortopedian ja 
traumatol. erikoislää-
käri: Ortopedia- ja 
traumatologia sekä 
tapaturmaklinikka, 
yleiskirurgia

LIIKUNTA 
KLINIKKA

Paikallinen Säästöpankki  
on pikainen päätöksissään, 

myös laina-, säästö ja sijoitusasioissa

www.saastopankki.fi/someronsp
Turuntie 1, 24100 Salo

p. 029 041 2360

TERVETULOA HYVÄN MIELEN PANKKIIN!
Pankkipalvelut muuttavat muuotoaan. Me Säästöpankissa uskomme siihen, että henkilökohtainen palvelu  

on edelleen yksi tärkeimmistä asioista pankkien asiakkaille, vaikka digitaalinen itsepalvelu ja mobiilisovellusten 
käyttö pankkiasioinnissa kasvaa. Meillä on pankkialan asiantuntijoita palvelemassa Sinua henkilökohtaisesti  

niin puhelimessa, verkossa kuin konttorissakin.    Tule ja koe itse!
Lainaaminen
Korkotaso on nyt alhaalla. Tule varmistamaan, että oma korkotasosi  
on kohdillaan. Teemme Sinulle sopivan tarjouksen. 

Kassapalvelut
Meiltä saat henkilökohtaita kassapalvelua.

Säästäminen ja sijoittaminen
Rahojen makuuttaminen tilillä ei ole järkevää.  
Tule keskustelemaan juuri sinulle  
sopivasta säästämis- ja sijoitusratkaisusta.  
Esim. rahastosäästäminen on keskimäärin  
tuottavampaa kuin rahojen makuuttaminen tilillä. Voit valita omaan  
riskinottokykyysi, tuottotoiveisiisi ja sijoitusaikaasi sopivan  
vaihtoehdon. Säästöpankin rahastot menestyvät hyvin ja kuuluvat  
Suomen parhaimpiin rahastoihin.

Laadukkaita lainopillisia palveluita 
Esimerkiksi: 
• Perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät asiat  
• Kauppa- ja lahjakirjat


