
 

SalPa Salibandyn kesätiedote KESÄ- ja HEINÄKUU 2017 
 

Salibandyjoukkueet ovat kesätauolla ja katseet on käännetty jo pikkuhiljaa kohti seuraavaa kautta. 
Kauden 2016-17 loppuun SalPa salibandy sai tukun iloisia uutisia, kun pelaajiamme sekä juniori-
päällikkömme valittiin mukaan valtakunnallisiin Floorball Talent -leireihin sekä Maajoukkuetie-toi-
mintaan.  

Junioripäällikkömme Tia Melava valittiin Talenttileireille vastuuvalmentajaksi jo huhtikuussa ja vä-
hän myöhemmin hänelle tarjoutui paikka myös salibandyliiton valtakunnallisessa Maajoukkuetie-
toiminnassa D-tyttöjen (05-06 -syntyneet) valmentajana. Pelaajistamme taas on Floorball Talent -
leireillä 2004-ikäluokasta mukana 2 tyttöä, Noora Forsman ja Janna Tekkala.  Maajoukkuetie-toi-
mintaan valittiin SalPa SB:n D-tytöistä 4 tyttöä: Milla Granlund, Ella Härkönen, Ida Melava ja Venla 
Wähäsilta. 

Lisätietoa Floorball Talent sekä Maajoukkuetie FBA -toiminnasta: 

https://www.floorballtalent.fi/floorball-talent--konsepti 

https://www.eerikkila.fi/wp-content/uploads/2017/04/MAAJOUKKUETIE-FBA-infokirje-pelaajalle-
valmentajalle-ja-pelaajan-huoltajille-1.pdf 

Viime vuosien panostus valmennuksen kehittämiseen sekä junioritoiminnan laadun nostamiseen 
alkaa tuottaa hienosti tulosta ja se näkyy myös harrastajamäärien kasvussa. SalPan salibandytoi-
minnassa oli menneellä kaudella mukana noin 80 junioripelaajaa 2011 syntyneistä 2004 syntynei-
hin. Kaikenkaikkiaan SalPassa salibandyä harrastaa 135 pelaajaa ja harraste- ja kilpajoukkueita löy-
tyy niin lapsille kuin aikuisillekin.  

Suurin osa valmentajistamme on jo nyt vähintään SBV1-valmentajakoulutuksen käyneitä, mutta 
ensi syksyksi laatua nostetaan ennestään, kun jokaisessa junioriryhmässä on koulutettu vastuuval-
mentaja. Tälläkin hetkellä on käynnissä SB Someron kanssa yhdessä toteutettava SBV1-valmenta-
jakurssi, jonka toinen osa on Somerolla 10.-11.6. 

Salon Palloilijoissa koko seuran nimissä panostetaan juuri nyt voimakkaasti siihen, että jokainen 
jaosto kehittää toiminnan laatua juuri kentällä tapahtuvan toiminnan kautta "ruohonjuuritasolta" 
ja niin salibandykin tekee nostamalla juuri lapsille ja nuorille suuntautuvan toiminnan laatua. Tästä 
on hienoa jatkaa tulevaan kauteen 2017-18. Silloin saamme joukkoomme taas lisää junioreja, kun 
uusia kerhoja startataan 11-10 syntyneille tytöille ja pojille.  

Mukava uutinen on myös se, että SalPa ja TPS aloittavat yhteistyön myös salibandyn parissa, kun 
C-tytöissä lähetetään alueelliseen sarjaan TPS:n ja SalPan yhdistelmäjoukkue. Näin pystytään ta-
kaamaan myös vanhimmille tyttöjunioreillemme oikean tasoinen ja riittävästi haasteita tarjoava 
sarja ensi kaudeksi.  
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Ennen kautta 17-18 edessä on kuitenkin aktiivinen kesä ja loppukesästä palataan kaukaloon Plazan 
katusählyn (19.8.) sekä Liikunnan Superlauantain (26.8.) parissa! Näistä lisätietoa elokuun tiedot-
teessa.  

Alla vielä kuvia toukokuun SalPa-päivästä, Salohallin tyttösäbä-vuorolta sekä Halikossa toteute-
tusta SBV1-koulutuksen ensimmäisestä viikonlopusta. 

 
Aurinkoista ja iloista kesää kaikille SalPa SB:n jäsenille sekä yhteistyökumppaneille!  

 
Säbäterveisin, 
 

Sini Lundgrén, SB-jaoston pj 

044-3371377  

sini.lundgren@gmail.com 
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Salon Palloilijat ry tiedottaa 

 

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 

 
 

 

 

Salon Palloilijat ry:n johtokunta kaudella 2017 – 2018: 

Vesa Valkonen pj, jäsenet Mika Puusa, Gitta Lietzen, Marika Jokinen, Jukka Toivonen, Veli-Matti Vaino-
nen, Sini Lundgren, Tia Melava sekä Jukka Töyry.  

 



 

  
 

Salon Palloilijat ry on Salon suurin liikuttaja ja kantaa vastuun myös nuorten palkkaamisesta toimi-

maan ohjaajina seuran urheilulajeissa. Salon Palloilijat ry on allekirjoittanut merkittävän yhteistyöso-

pimuksen Olli Alanko Oy & Kiinteistövälitys Alangon kanssa nuorten urheilijoiden palkkaamisesta oh-

jaajiksi.  

Tulevana kesänä ja syksynä Salon Palloilijat ry palkkaa yhteensä 12 nuorta toimimaan ohjaajina niin pal-

lokouluissa, salibandykerhossa ja koripallokoulussa sekä taitoluistelussa. Lähetä vapaamuotoinen hake-

mus toimisto@salpa.net osoitteeseen. Lisää tietoa asiasta voit kysyä seuran puheenjohtajalta vesa.val-

konen@salpa.net / 040-6341999 

 

Joka arkipäivä maanantaista perjantaihin SalPan toimiston kerhotilan alakerta on urheilijoiden käy-

tössä 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 ko-
koustila on SalPan jäsenien vuokrattavissa 
erikoishintaan, 60 € / ilta.  

Ulkopuolisille hinta on 150 € 

 

 
 

Haluatko olla Salon Palloilijat ry:n ainaisjä-
sen ? Poikkea toimistolle ja tule mukaan laa-
tuseuraan. Ainaisjäsenille tarjolla hienoja 
etuja, pääset mm. kaikkiin SalPan peleihin ja 
kilpailuihin ilmaiseksi. Ainaisjäsenyyden 
hinta 100 € 
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Yhteistyökumppaneilta 
 

INTERSPORT SALO: Salon Palloilijat ry:llä on yhteistyösopimus InterSport Salon kanssa. Ostamalla Salosta 
olet tukemassa paikallista yrittämistä. Mainitse jouukueen nimi / koodi 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 SalPan taitoluistelijat ja kotijoukot paikalliseen InterSport Saloon! 
 

SÄÄTÖPANKKI; on vahvasti mukana kesän tapahtumissa ympäri Salon talousaluetta. Bongaa meidät ja 

osallistu esimerkiksi huikean hienoon Jopo-arvontaan näissä tapahtumissa! Säästöpankki toivoo oikein 

mahtavaa kesän alkua kaikille SalPalaisille: ”Nähdään kentillä tai muissa tapahtumissa!” 

 

Liikuntapäiväkoti TOUHULA; Molemmissa yksiköissämme on vielä tilaa syksyksi ja lisäksi uudessa Touhula 

Salossa on avoimet ovet 7.6.2017 

 

BIO-SALOssa pyörivät leffat kesälläkin, lukuun ottamatta lyhyttä taukoa juhannuksen kahta puolen. Oh-

jelmistossa on Kesäkuun alussa ainakin uusi PIRATES OF THE CARIBBEAN sekä huisi seikkailu WONDER 

WOMAN. Perjantaina 9.6. niiden lisäksi saapuu Tom Cruise uusimmassa pläjäyksessään THE MUMMY eli 

Muumio. Näistä leffoista löytyy varmasti taitoluisteluleiriläisille mukavaa vapaa-ajan viettoa. .  Juhan-

nuksen jälkeen perjantaina 30.6. saapuu taas kaksi uutta suurta ensi-iltaa: ITSE ILKIMYS 3 sekä uusi 

TRANSFORMERS. Bio-Salon kesä on siis täynnä uutuuksia. Salimme ovat myös viilennetyt hellesäällä. 😊 

Muistathan että Bio-Salo on keskustan legendaarinen leffateatteri joka on toiminut kohta jo 80 vuotta. 

Nettisivuiltamme www.biosalo.fi näet aina uusimmat leffavinkit ja trailerit. 

 

http://www.biosalo.fi/


 

  
 

 

 

 

 



 

  
 

MEHILÄINEN Salo:  

 



 

  
 

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 pa-
perilla tai kätevästi diginä missä vain. Tutustu nyt ja ihastu: www.tilaajapalvelija.fi/tutustu   

 

 
SAIRAALA NEO; Sairauden tai vamman yllättäessä apua nopeasti, viikon jokaisena arkipäivänä. 

NEO on paikallinen ja monipuolinen lääkäriasema Salossa, jossa on yleis- ja erikoislääkäripalvelujen lisäksi asian-

tuntevat lastenlääkäripalvelut sekä kaupungin nykyaikaisin röntgenkuvauslaitteisto. NEO Salossa on myös työter-

veyspalvelut. 

NEO Salon asiantuntijat; yleislääkäri, lastenlääkäri, korvalääkäri, ortopedi, sisätautilääkäri, gynekologi, urologi, 

neurologi, estettinen erikoissairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti, fysioterapeutti, lasten psykiatrinen tiimi ja painon-

hallinnan palvelut 

Palvelemme Salossa;  avoinna ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-17. Ajanvaraus arkisin klo 7 alkaen, viikonloppuisin ja py-

häpäivinä klo 8 alkaen puh. 010 235 3500 tai nettiajanvarauksen kautta www.sairaalaneo.fi. Maksuton pysäköinti 

 

 

 

VEIKKAUS: Veikkaaminen kannattaa! Veikkaamalla www.salpataitoluistelu.fi sivujen kautta tuet samalla 
seuraamme. 
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