
 

SalPa Salibandyn kuukausitiedote HELMIKUU2017 

 
Kevätkausi on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin salibandysarjoissa ja joukkueiden harjoitukset ja 

salibandykerhot pyörivät täydellä teholla. Seuramme salibandyväki oli innokkaasti ja näkyvästi mu-

kana Urheilugaalaretkellä 17.1. ja myös tulevassa SalPa Gaalassa salibandyaktiiveja liikkeellä. Viime 

viikonloppuna Urheilutalolla oli urheilujuhlan tun-

tua, kun F-tytöt emännöivät voitokasta kotitur-

nausta. Ensi viikolla on luvassa mm. poikien Hippo-

salibandykerhon vanhempainilta. Ohessa kuvater-

veiset innokkailta säbäkerholaisiltamme koko sali-

bandyväelle: niin pelaajille, valmentajille, toimihen-

kilöille kuin vanhemmillekin, yhteistyökumppaneita 

unohtamatta! Kiva toimia jaostossa, missä väki on 

aktiivista sekä kaukalossa että sen ulkopuolella! 

 

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!  
 

Jaostossamme on pyritty viime aikoina panostamaan valmennuksen kehittämiseen ja tänä vuonna 

onkin tarkoitus järjestää seuran nykyisille ja tuleville salibandyvalmentajille SBV1-koulutus Salossa. 

Tällä viikolla junioripäällikkömme Tia Melava on valittu 2004-syntyneiden tyttöjen vastuuvalmen-

tajaksi valtakunnalliseen Talenttiohjelmaan! Ohjelmaan osallistuvat koko Suomesta alueittain vali-

tut lahjakkaimmat 2004-syntyneet tyttöjuniorit. Hienoa työtä Tia ja mahtavaa, että seurassamme 

toimii näin osaavaa väkeä! 

 

Terveisiä salibandyväelle, kehittämisehdotuksia ja vinkkejä kuukausitiedotteeseen saa laittaa allekir-

joittaneelle: Salibandyjaoston pj Sini Lundgrén/0443371377/sini.lundgren@gmail.com 

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


 

Helmikuussa tapahtuu salibandyssä: 

Lauantai 4.2.  

Hanhivaaran liikuntakeskus, miesten 4.divisioona 

klo 11.00  KemKi - SalPa Titans 

klo 14.00 SalPa Titans – SU 

 

Sunnuntai 5.2. 

Turku Leaf-Areena, D-tytöt 

klo 12.00 SalPa D-tytöt – SBS Masku 

klo 14.00  SalPa D-tytöt -  SBS Wirmo 

 

Lauantai 11.2. 

Kuusjokitalo, Salon seudun kortteliliiga, F-pojat 

klo 10.00 SalPa 08 pojat – KiSu 08 

klo 10.45 SalPa 08 pojat – HuKu 08 

klo 14.30 MJP 06 – SalPa 07 pojat 

klo 15.15  SalPa 07 pojat – SB Somero 

 

SB Areena, Turku, F-tytöt 

klo 13.15  SB Naantali – SalPa F-tytöt 

klo 14.45 SalPa F-tytöt – TPS 

klo 17.00  FBC Turku – SalPa F-tytöt 

 

Someron monitoimihalli, miesten 5. divisioona 

klo 12.00  SalPa 2 – KJSB 

klo 14.00 SalPa 2 – SB Somero 2 

 

Sunnuntai 12.2. 

Maijamäen liikuntahalli, Naantali, E-tytöt 

klo 15.45  SalPa E-tytöt – KaPa 65 

klo 17.15  SB Naantali – SalPa E-tytöt 

 

 



 

Tiistai 14.2. 

SB-Areena, Turku, naisten harjoitusottelu 

klo 17.30 RunU (2.div.) – SalPa naiset 

 

Lauantai 18.2.  

Hanhivaaran liikuntakeskus, naisten 3.divisioona 

klo 11.00 SalPa naiset – SBS Rupu 

klo 13.00 TVA – SalPa naiset 

 

Lauantai 25.2. 

Someron monitoimihalli, miesten 5. divisioona 

klo 12.00  Kyljys - SalPa 2 

klo 14.00 Leisku 2 - SalPa 2  

 

 Taalintehtaan Liikuntahalli, miesten 4. divisioona 

klo 14.00 SalPa Titans - HFT 

klo 17.00  KiU - SalPa Titans 

 

 

Tulokset löydät salibandyliiton tulospalvelusta muiden paitsi kortteliliigan ja F-tyttöjen 
osalta. www.floorball.fi > tulospalvelu 

 

 

 

Salon Palloilijat ry tiedottaa 

Salon Palloilijat ry:n perhe on saanut 
ison huomionosoituksen, olemme ar-
vioitu Suomessa viiden parhaan ur-
heiluseuran joukkoon vuonna 2016! 

 

3.2. vietetään taas vuosittaista SalPa 
Gaalaa, ensi kuun tiedotteessa lisä-
tietoa gaalassa palkituista! 

http://www.floorball.fi/


 

Joka arkipäivä maanantaista perjantaihin SalPan 
toimiston kerhotilan alakerta on nuorten urhei-
lijoiden 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 urheili-
joille. SalPan kerholta on hyvä suunnata kohti 
treenejä. 

 

 

 

 

Muistattehan, että SalPan sauna- ja kokoustila on 
SalPan jäsenien vuokrattavissa erikoishintaan,  

60 € / ilta. Ulkopuolisille hinta on 150 € 

 

 

Haluatko olla salon Palloilijat ry:n ainaisjäsen ? 
Poikkea toimistolle ja tule mukaan laatuseu-
raan. Ainaisjäsenille tarjolla hienoja etuja, pää-
set mm. kaikkiin SalPan peleihin ja kilpailuihin il-
maiseksi. Ainaisjäsenyyden hinta 100 €.  

 

 

 

Liikuntapäiväkoti Touhula ja Salon 
Palloilijat ry ovat solmineet kummiso-
pimuksen. SalPa on mukana suunnit-
telemassa ja toteuttamassa päiviä 
Touhulassa ja tuomassa päiviin lisää 
liikuntaa.  

 

Kuvassa Touhulan reippaita lapsia 
sekä henkilökuntaa sekä seuramme 
puheenjohtaja Vesa Valkonen.  

 



 

Yhteistyökumppaneilta 

 

INTERSPORT SALO: SalPa ja InterSport Salo ovat sopineet yhteistyöstä. Kun asioit Salon InterSpor-
tissa mainitse aina SalPa, niin saat alennusta ostoksista ja samalla tuet SalPa taitoluistelun toimintaa. 
Normaalihintaisista 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: Säästöpankki toivottaa kaikille SalPalaisille oikein mahtavaa alkanutta vuotta 

2017. Säästöpankki on vuoden alusta muuttanut konttoriensa aukioloajat yhtenäiseksi. Salon kont-

torin osalta muutosta ei kiinteisiin aukioloaikoihin  ole tapahtunut, mutta nyt asiakkailla on mah-

dollisuus varata neuvotteluaikoja myös ilta-aikoihin aina klo 18.00 asti. ”Tervetuloa neuvotteluun, 

laitetaan pankkiasiasi ajantasalle!” 

OP Lounaismaa: Salon Palloilijat ry on solminut koko seuraa koskevan yhteistyösopimuksen OP 

Lounaismaan 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 kes-

kittämisedut, myös pankkien paikalliset edut. Pivosta voi seurata saamiaan keskittämisetuja, kuten 

rahanarvoisia OP-bonuksia sekä pankki- ja vakuutusalennuksia.  

 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! 
 

Salon Seudun Sanomat: Salkkari seuraa tiiviisti seudun urheilua. Lehdestä löytyy joka päivä urheilu-
sivujen lisäksi monipuolista luettavaa asioista, jotka koskevat juuri salonseutulaisten elämää. Lue 
miten haluat: perinteisesti paperilla tai kätevästi diginä kaukanakin.  

Tutustu digilehteen veloituksetta: www.tilaajapalvelija.fi/diginayte 

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

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

https://www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti 

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

rasituksessa voivat kieliä vammasta. Rasitusvammoja ja -murtumia voi tulla esimerkiksi polviin, 

kantapäihin, selkään tai reisiin. Aiheuttajana on useimmiten liian usein tapahtuva ja yksipuolinen 

harjoittelu sekä nopeasti tapahtuva harjoittelun lisääminen.  

http://www.tilaajapalvelija.fi/diginayte
https://www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti


 

- Jos kipeässä kohdassa esiintyy turvotusta, punoitusta tai 

kuumotusta, on hyvä käydä tarkistamassa tilanne. Lääkäriin 

kannattaa tulla myös silloin, jos vaiva pitkittyy tai pahenee 

ja häiritsee urheilusuoritusta, NEO:n lastenkirurgi Janne Ku-

vaja neuvoo.  

Lue lisää 

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

det/lasten-rasitusvammat-murtumat/  

 
BIO-SALOssa: helmikuun leffatärppeinä koko perheen elokuvat Onneli, Anneli ja salaperäinen 
muukalainen sekä Disney-animaatio Vaiana. Toiminnan ystäville tarjolla ainakin uusi xXx –leffa. 
Myös paljon palkintoja kahminut La La Land on tarjolla monen muun leffan lisäksi. 
  
Myös huippuedulliset PäiväNäytökset ja AfterSchool –näytökset jatkuvat melkein joka tiistai, seu-
raa ilmoittelua. Muista myös LeffaPassi- tai SarjaLippu –alennukset, joista on iso apu varsinkin per-
heille. Paistopisteestä tuoreet popparit sekä uutuutena PekoniSnacksit.  
 
Ajantasaisen ohjelmiston näet netistä www.biosalo.fi ja saa meistä tykätä facebuukissakin  Ter-
vetuloa! 

 

VEIKKAUS: Veikkaaminen kannattaa! Veikkaamalla www.salpataitoluistelu.fi sivujen kautta tuet sa-
malla seuraamme. 

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.biosalo.fi/
http://www.salpataitoluistelu.fi/

