
 

SalPa Salibandyn kuukausitiedote TOUKOKUU 2017 
 

Salibandyväki on jäänyt kesälomille sarja- ja pitkälti myös joukkuetoiminnan osalta, 
mutta innokkaimmat treenaavat enemmän tai vähemmän läpi kesän. Lajin hienouksia 
esitellään tulevana lauantaina SalPa-päivänä 6.5. klo 9-14 Suomen parhaalla torilla 
eli kotikaupunkimme kesäkeitaalla. Luvassa salibandypuolelta ainakin tutkavetoja ja 
katusählyä. Torilla tavataan!  
 
Lisäksi toukokuussa järjestetään jo perinteiseksi muodostuneet avoimet tyt-
tösäbävuorot. Tänä vuonna säbäillään kahtena tiistaina 9.5. ja 23.5. Salohallilla klo 
17.30-19.00. Mukaan ovat tervetulleita kaikki 2003-2011 syntyneet tytöt. Nyt kaikki 
pienet ja vähän isommatkin tytöt tutustumaan hauskaan ja vauhdikkaaseen lajiin ihan 
ilmaiseksi! Muistakaa kertoa kavereille ja sukulaisille tästä mahdollisuudesta 
 
Lisäksi touko-kesäkuussa yhteistyössä SB Someron kanssa järjestettävä valmentaja-
koulutus SBV1. Ensimmäinen osa koulutuksesta järjestetään Salossa, Halikon liikunta-
hallilla sekä Armfeltin koululla 20.-21.5. ja toinen osio on Somerolla, Someron moni-
toimihallissa 10.-11.6.  Kesän aikana olemme mukana myös kaupungin Superviikko-
leirillä, 19.8. Plazan katusählyssä sekä 26.8. Superlauantaissa Urheilupuistossa. Rei-
käpallo saa siis kyytiä vaikka iso osa väestä onkin kesälaitumilla.  
 
Pidetään SalPan lippu korkealla ja muistetaan nauttia myös muista lajeista, esimer-
kiksi SalPan edustuksen jalkapallopeleistä tai Prisma-liigan lasten ja nuorten energi-
sestä meiningistä! 
 
Aurinkoisin ja iloa! 
 

Sini Lundgrén, SB-jaoston pj 

044-3371377  

sini.lundgren@gmail.com 
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TYTTÖSÄBÄÄ 
 

SalPa salibandy järjestää säbäkerhon, jossa 
lajista kiinnostuneet 2003–2011 synt. tytöt voivat 

toukokuun ajan kokeilla ilmaiseksi lajia! 
Harjoitukset viikoilla 19 ja 21 

   Tiistait 9.5. ja 23.5. klo 17.30–19.00 
Salohalli 

Mukaan sisäpelivarusteet. Mailan ja  

suojalasit saat tarvittaessa lainaksi. 

 

    Tervetuloa! ☺ 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Voit ilmoittautua pai-
kan päällä tai valmen-

tajalle: 

Tia Melava 
P:0400453177 

tia.melava@gmail.com 



 

Salon Palloilijat ry tiedottaa 

Salon Palloilijat ry:n johtokunta kaudella 2017 – 2018: Vesa Valkonen pj, jäsenet Mika Puusa, 
Gitta Lietzen, Marika Jokinen, Jukka Toivonen, Veli-Matti Vainonen, Sini Lundgren, Tia Melava sekä 
Jukka Töyry.  
 

SalPa päivä Salon torilla lauantaina 6.5 klo 9.00 – 14.00, kaikki olette tervetulleita mukaan päi-
vään. 

Tervetuloa sankoin joukoin viettämään mukavaa lauantaipäivää Salon Torille 6.5. klo 9-14. Luvassa 
liikuntaa, musaa, esittelyjä yms. Katusäbäturnaus pelataan klo 9.30-11.45. 
 
Kaikki laittaa päälle myös seuran vaatetta, tehdään torista SalPan värinen :) 
 
 
 

 

 

  



 

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

mimaan ohjaajina seuran urheilulajeissa. Salon Palloilijat ry on allekirjoittanut merkittävän yh-

teistyösopimuksen Olli Alanko Oy & Kiinteistövälitys Alangon kanssa nuorten urheilijoiden palk-

kaamisesta ohjaajiksi.  

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

niin pallokouluissa, salibandykerhossa ja koripallokoulussa sekä taitoluistelussa. Lähetä vapaamuo-

toinen hakemus toukokuun loppuun mennessä toimisto@salpa.net osoitteeseen. Lisää tietoa asi-

asta voit kysyä seuran puheenjohtajalta vesa.valkonen@salpa.net / 040-6341999 

 

Joka arkipäivä maanantaista perjantaihin SalPan toimiston kerhotilan alakerta on urheilijoiden 

käytössä klo 14.00 - 16.30. Tässä tilassa on mahdollisuus tehdä läksyt, syödä välipala (mikro löy-

tyy), lukea lehtiä / kirjaa ja katsoa myös televisiota, paikka on tarkoitettu seuran urheilijoille. Sal-

Pan kerholta on hyvä suunnata kohti treenejä. 

 

Muistattehan, että SalPan 
sauna- ja kokoustila on Sal-
Pan jäsenien vuokrattavissa 
erikoishintaan, 60 € / ilta.  

Ulkopuolisille hinta on 150 € 
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SALONTEKEVÄISYYSTALKOOT – Salon Palloi-

lijat ry vahvasti mukana kehittämässä kas-

vavaa Saloa 

TAVOITESOPIMUS 

Tämän tavoitesopimuksen tarkoitus on, että 

sen allekirjoittajat sitoutuvat parhaan ky-

kynsä mukaan toimimaan yhteisen kaupunkimme Salon ja sen asukkaiden hyväksi. Toiminnalla ta-

voitellaan hyvinvoinnin, työllisyyden ja yleisen viihtyvyyden parantamista.  

Salontekeväisyystalkoot on tarkoitettu kaikille; yhdistyksille, yrityksille, kaupungille, seurakunnille 

ja yksityisille kaupunkilaisille.  

Aina kun on mahdollista 

- ostamme tuotteet ja palvelut Salosta 

- järjestämme tapahtumat Salossa 

- perustamme uuden yrityksen Saloon tai laajennamme nykyistä yritystä Salossa 

- työllistämme salolaisen 

- puhumme Salosta hyvää, nostamme esiin kaupungin parhaat puolet 

- kannustamme yrityksiä muuttamaan Saloon 

- kannustamme ihmisiä muuttamaan Saloon 

- suosittelemme kaikille liittymistä Salontekeväisyystalkoisiin 

Salontekeväisyystalkoot ei edellytä siihen liittyviltä rahallista panostusta eikä sellaista koskaan 

tulla keneltäkään vaatimaan. 

 

Haluatko olla Salon Palloilijat 
ry:n ainaisjäsen ? Poikkea toimis-
tolle ja tule mukaan laatuseu-
raan. Ainaisjäsenille tarjolla hie-
noja etuja, pääset mm. kaikkiin 
SalPan peleihin ja kilpailuihin il-
maiseksi. Ainaisjäsenyyden hinta 
100 € 

 

 

 

 



 

Yhteistyökumppaneilta 

 

INTERSPORT SALO: Salon Palloilijat ry:llä on yhteistyösopimus InterSport Salon kanssa. Ostamalla 
Salosta olet tukemassa paikallista yrittämistä. Mainitse joukkueen nimi / koodi niin saat alennusta 
ostoksista ja samalla tuet SalPa taitoluistelun toimintaa. Normaalihintaisista tuotteista -15 % ja alen-
netuista tuotteista -5 %, alennukset eivät ole voimassa kampanjatuotteissa, esim. Viheltäen menee 
tuotteissa. Kauppias Juuso Heikkälä toivottaa kaikki SalPan taitoluistelijat ja kotijoukot paikalliseen 
InterSport Saloon.  
 

MEHILÄINEN Salo:  

 

 
Salon Seudun Sanomat: Salkkari seuraa tiiviisti seudun urheilua. Lehdestä löytyy joka päivä urhei-
lusivujen lisäksi monipuolista luettavaa asioista, jotka koskevat juuri salonseutulaisten elämää. Lue 
miten haluat: perinteisesti paperilla tai kätevästi diginä missä vain. Tutustu nyt ja ihastu: www.ti-
laajapalvelija.fi/tutustu   

 

http://www.tilaajapalvelija.fi/tutustu
http://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 erikoislääkäri- 

palvelujen lisäksi asiantuntevat lastenlääkäripalvelut sekä kaupungin nykyaikaisin röntgen- 

kuvauslaitteisto. NEO Salossa on myös työterveyspalvelut. 

NEO Salon asiantuntijat; yleislääkäri, lastenlääkäri, korvalääkäri, ortopedi, sisätautilääkäri, gyne-

kologi, urologi, neurologi, estettinen erikoissairaanhoitaja, seksuaaliterapeutti, fysioterapeutti, las-

ten psykiatrinen tiimi ja painonhallinnan palvelut 

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

viikoloppuisin ja pyhäpäivinä 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 sa-
malla seuraamme. 
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