
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON PALLOILIJAT RY:N 

KUUKAUSITIEDOTE 

HUHTIKUU 2018 

  



 

SALPA RY TIEDOTTAA: 

 

Huhtikuu on alkamassa ja kevättä jo odotetaan. 

 Seuran vuosikokous pidettiin 27.3. klo 18 toimistolla 

Helsingintie 18. Johtokunta kaudelle 2018 – 2019: 

Seuran puheenjohtaja: Vesa Valkonen 

    Seuran varapuheenjohtaja: Jukka Toivonen 

    Johtokunnan jäsenet: Sini Lundgren, Tia Melava, 

Anne Leppäkoski, Gitta Lietzen, Sari Sagulin, Marika Jokinen ja 

Jukka Töyry 

   Sihteerinä toimii Niina Huhtala. 

 

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

Salon torilla SalPa-päivää. Koko päivän tarjolla SalPan tarjoamaa 

liikuntaa. 

 

Toimistolta Niina lomailee 8. – 17.4, mutta Benkku palvelee 

toimistolla normaalisti. 

 

 

 

 



 

Nyt ennakkotilattavissa www.jopox.fi/salpa sivujen kautta. Tilaus 

lähtee 13.4 joten tee tilaus ennen sitä ja varmista hieno kaulaliina 

omaksi ja kaverille kanssa 

 

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.

 

http://www.jopox.fi/salpa


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

 

 



 

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: 

Virtanen, Willgren, Vesterinen ja koko SalPa jalkapallo valmiina tulevaan 

kauteen, liity mukaan sini-valkoiseen seuraan www.jopox.fi/salpa;   

 

 

 

http://www.jopox.fi/salpa


 

 



 

 SSO Kannustajat-ryhmä LIITTYMISMUISTUTUS, ohjeet 

toimitettu joukkueenjohtajille 

- SSO maksaa uusien kannustajien myötä tukea jalkapallolle 

 

 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. 



 

 

Jalkapalloperhe, liity nyt urheilunettiin ja hyödynnä Mehiläisen 

palvelut www.mehilainen.fi/liikuntaklinikka/urheilunetti  

 

 

 

 

 

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


 

 



 

 Länsi-Suomen piiri tiedottaa 

 

 

 

Urheilun Pelisäännöt – kaikille juniorijoukkueille 

Urheilun Pelisääntöjen tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten 

urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Haluamme 

kannustaa joukkueita keskustelemaan ja sopimaan yhdessä 

ilmapiiristä, tavoitteista, harjoittelemisesta sekä muista 

toimintatavoista seuran linjan mukaisesti. Asioista on hyvä sopia 

vuosittain vahvistamalla seuralle ja joukkueelle tärkeitä arvoja ja 

toimintakulttuuria. 

Pelisääntöjen solmiminen ja palauttaminen 30.4. mennessä on 

edellytys Palloliiton pelitoimintaan osallistumiselle 9-15-vuotiaiden 

ikäluokissa. 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelutseuroille/harrasta

misen-ilmapiiri-ja-arvot/urheilun-pelisaannot 

 

Huoltajakoulutukset 

C-taso ke 18.4. Porissa 

B-taso la 21.4. Porissa 

Turun koulutusten päivät vahvistetaan myöhemmin. 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-

seuroille/seuratoimijat/huoltajat/lansi-suomi 

 

  

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelutseuroille/harrastamisen-ilmapiiri-ja-arvot/urheilun-pelisaannot
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelutseuroille/harrastamisen-ilmapiiri-ja-arvot/urheilun-pelisaannot
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/seuratoimijat/huoltajat/lansi-suomi
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-seuroille/seuratoimijat/huoltajat/lansi-suomi


 

Harjoitusottelujen erotuomareista 

Harjoitusottelun voi ilmoittaa erotuomareiden varattavaksi Tasoon 

tältä sivulta löytyvällä 

ottelunilmoituslomakkeella: 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansisuomi/erotuoma

ritoiminta/turnaukset-ja-harjoitusottelut 

Samalta sivulta löytyy myös linkki erotuomaripalkkioihin 

harjoitusotteluissa. 

 

Erotuomarien peruskurssille… 

…hakeminen tapahtuu alla olevan linkin kautta. Kurssi on 

tarkoitettu 2003 syntyneille ja vanhemmille. 

Uutena myös tytöille/naisille oma peruskurssi. 

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-

erotuomareille/erotuomarikoulutus/lansisuomi/peruskurssi 

 

  

https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansisuomi/erotuomaritoiminta/turnaukset-ja-harjoitusottelut
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/piirit/lansisuomi/erotuomaritoiminta/turnaukset-ja-harjoitusottelut
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-erotuomareille/erotuomarikoulutus/lansisuomi/peruskurssi
https://www.palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palvelut-erotuomareille/erotuomarikoulutus/lansisuomi/peruskurssi


 

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! 

  

mailto:berndt.ahlfors@salpa.net


 

 

 

SALPA TAITOLUISTELU TIEDOTTAA: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Huhtikuussa laitetaan salibandykausi pakettiin ja valmistaudutaan 

kevään ja kesän koitoksiin. Kesän vuorot on jaettu ja joukkueille on 

lähtenyt niistä tieto. Talven vuorojen haku on huhtikuussa 10.4.-

30.4. Joukkueille tulee tiedustelu lähipäivinä vuorotarpeista. 

Huhti-toukokuussa SalPa salibandy on mukana LiikU ry:n 

koordinoimissa liikunnallisissa vanhempainilloissa Salon alakouluilla. 

Tarkemmat päivät selviävät myöhemmin. 

Kesällä SalPa Salibandy on mukana 5.5. SalPa-päivässä torilla klo 

9-14, Superviikko-leirillä 11.-15.6., Plazan katusählyssä 18.6. sekä 

Liikunnan Superlauantaissa 25.8. Merkatkaapa nämä jo kalenteriin! 

Mutta palataanpa vielä kauteen 2017-2018. Suurin osa joukkueista 

on jo päättänyt kautensa ja hieno kausi se olikin!  

C-tytöissä TPS:n ja SalPan yhteisjoukkue raivasi tiensä ylemmästä 

jatkosarjasta aina aluekarsintoihin asti. Karsintojen paras jatkoi 

valtakunnalliseen play off –karsintaan asti. Tytöt hävisivät kuitenkin 

ratkaisevan ottelun ja jäivät näin ollen yhden voiton päähän 

valtakunnallisista karsinnoista. Hieno suoritus kuitenkin nuorelta 

yhteistyöjoukkueeltamme!  

 

 

 



 

Naisten kausi päättyi riemukkaaseen sarjanousuun kun joukkue 

pelasi voitokkaan karsintaturnauksen Turussa häviämättä 

otteluakaan ja puristamalla viimeisessä ratkaisevassa ottelussa 

hienon 6-5 –voiton AFC Campuksesta. Onnea naiset, ensi kaudella 

kakkosdivisoona odottaa! 

Tässä naisten riemua kuvaterveisinä sekä sarjataulukot jo 

päättyneistä sarjoista: 

 

 



 

Naiset, Länsirannikon 3.divisioona, runkosarja:  Naiset, nousukarsinta 2. divisioonaan: 

 

 

 

C-tytöt, Länsirannikon ja Sisäsuomen ylempi jatkosarja: E-tytöt, runkosarja: 

 

Miehet, Länsirannikon 5.divisioonan lohko 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Huhtikuun ottelut: 

Kerhot jatkavat vielä iloista menoaan ja tyttöjen Hippo-

salibandykerho kohtaakin huhtikuussa vielä SB Someron 

tyttöjoukkueen. Tarkka päivämäärä oli vielä sopimatta 

kuukausitiedotteen julkaisuhetkellä.  

G-pojat: 

14.4 pelataan Salon Kortteliliigan viimeinen turnaus Halikon 

liikuntahallissa, siellä SalPan joukkueet Valkoinen ja Sininen jälleen 

taistelee hymyssä suin. 

F-pojat: 

Joukkueet SalPa Sininen ja SalPa Valkoinen pelaavat Turussa kaksi 

turnausta SB Areenalla. 

Ottelut: 

8.4.  klo 9.30   SalPa Valkoinen – SBS Littoinen 

klo 10.40  SalPa Sininen – SBS Littoinen 

klo 11.15  SalPa Valkoinen – SBS Lieto 

klo 11.50 TPS Sharks Valkoinen - SalPa Sininen 

22.4. klo 11.50  SB Naantali Valkoinen – SalPa Sininen 

klo 12.25 TPS Sharks Valkoinen – SalPa Valkoinen 

klo 13.00 SWR-08 – SalPa Sininen 

klo 13.35 SalPa Valkoinen – SB Naantali Valkoinen 

 
 

 

 

 

 

 



 

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: 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 


