
 

SalPa Salibandyn lokakuun 2017 kuukausitiedote 
Syksy etenee kovaa vauhtia ja vihdoin on koittanut lokakuu, mikä tietää salibandykauden alka-
mista suurimmalle osalle SalPa SB:n joukkueista! Naiset, miehet ja E-tytöt starttaavat kaikki sar-
jansa lokakuussa ja C-tytöt aloittivat jo syyskuun viimeisenä päivänä yhteisjoukkueella TPS/SalPa C-
tyttöjen alueellisen sarjan. Kausi 2017-18 alkaa siis pikku hiljaa päästä vauhtiin! 

Kausi 2017-18 on muuten juhlavuosi perinteikkäälle miesten SalPa 2 -joukkueelle, kyseessä on 20-
vuotis juhlavuosi ja tuttuun tapaan vitosdivarin Salo/Somero -lohkossa tullaan taas näkemään peli-
iloa tältä ”poikaporukalta”. Naisten joukkuekin aloittaa kautensa kolmosdivisioonassa jo osin rutii-
nilla, mutta iloksemme naisiin on saatu uusia voimia niin pelaajiin kuin valmennuspuoleenkin! 
SalPa-lajien yhteistyö näkyy tässäkin, kun SalPa koripallon primus motorina tunnettu Jukka Töyry 
on kesän aikana tehnyt uuden aluevaltauksen ja tullut mukaan salibandynaisten valmennukseen. 

Juniorijoukkueet ja Hippo-salibandykerhot ovat saaneet mukavan alun kaudelle ja innostuneita 
pikkusäbääjiä on riittänyt. Silti tilaa on varsinkin tyttöjoukkueissa, joten vielä ei ole myöhäistä 
aloittaa kivaa ja vauhdikasta harrastusta tänä syksynä. 

Seuramme juniorityö sai muuten taas hyviä uutisia syyskuun loppupuolella, kun 2005-06 syntynei-
den tyttöjen Maajoukkuetie – lokakuun kehittyisen seuranta -tapahtumaan valittiin seurastamme 
4 pelaajaa: Milla Granlund, Ella Härkönen, Ida Melava ja Venla Wähäsilta. Onnea tytöt! 

Tänään ilmestyy kuukausitiedotteen lisäksi myös toinen hieno SalPa-julkaisu, nimittäin SalPa SB:n 
ja taitoluistelun yhteinen kausijulkaisu! Julkaisu jaettiin Salon Seudun Sanomien välissä. Sähköisen 
julkaisun löydät osoitteesta:  

https://asiakas.kotisivukone.com/files/salpasb.tiedottaa.net/Kausijulkaisu_SalPa_SB_TL_2017.pdf 

 
Iloista ja voitokasta alkanutta kautta toivotellen,  

Sini Lundgrén, SB-jaoston pj 

044-3371377  

sini.lundgren@gmail.com 

 

P.S. Jos et vielä ole tykännyt facebook-sivustamme, niin tee se nyt! Facen kautta näet ajankohtai-

simmat uutiset jaostomme tekemisistä. http://fb.me/salpasalibandy 
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SalPa SB tiedottaa: 
 

LOKAKUUN OTTELUOHJELMAT: 

Miesten 5-divisioona   Naisten 3-divisioona  
 

 

 

 

 

 

 

 

C-tytöt E-tytöt aloittavat sarjansa 29.10. Myös 

F-poikien ja kortteliliigaan osallistuvien 

joukkueiden kausi alkaa vasta myöhem-

min eikä otteluohjelmia ole vielä tie-

dossa… 

LISENSSIT 

Täksi kaudeksi salibandyliiton lisenssit siirtyivät suomisport-järjestelmän alle. Tietoa ja ohjeita li-
senssin lunastamiseen oheisesta linkistä:  

http://floorball.fi/palvelut/seuratoiminta/suomisport/lisenssin-osto/ 

UUSI JOMA-MALLISTO 

Joma-mallistomme on uudistunut. Uuden kuvaston hintoineen voit ladata tästä linkistä: 
https://asiakas.kotisivukone.com/files/salpasb.tiedottaa.net/SalPa_Salibandy_2017_Cata-
log_1.09.pdf. Tilauksen hoitavat joukkueenjohtajat tai varustevastaavat, jos sellainen on joukku-
eelle nimetty. Tilauslomakkeet ja tilausohjeet saa toimistolta, jaoston OneDrive-kansiosta tai Si-
niltä. Myös sovitusmallit ovat toimistolla. 

 

 

http://floorball.fi/palvelut/seuratoiminta/suomisport/lisenssin-osto/
https://asiakas.kotisivukone.com/files/salpasb.tiedottaa.net/SalPa_Salibandy_2017_Catalog_1.09.pdf
https://asiakas.kotisivukone.com/files/salpasb.tiedottaa.net/SalPa_Salibandy_2017_Catalog_1.09.pdf


 

  
 

 
 
Salon Palloilijat ry tiedottaa 

 
Karita Kuisma aloittaa työssäoppijana. Olemme saaneet uuden työssäoppijan 
SalPan toimistolle. Karita tuo iloiseen joukkoon myös uutta tullessaan. Hänen 
vastuullaan on jatkossa seuraavia töitä: 
 

1. Kuukausitiedotteen rakentaminen kaikkien jaostojen osalta (kerää tiedot jaostoista ja yhteistyö-
kumppaneilta ja koostaa sen valmiiksi).  

2. Viikon SalPalainen: Joka viikko Salon Palloilijat ry:n facebookissa julkaistaan viikon SalPalainen 
kuvan kera. Karita koostaa kysymyksillä henkilökuvan SalPalaisesta, joka sitten laitetaan viikot-
tain faceen.  

3. SalPan seuratuotemyynnin hoitaminen. Promopajasta tulee valmis myyntiesite, joka jaetaan kai-
kille jaostoille (paperisena) ja sitä kautta pelaajat / luistelijat saavat tilata tuotteita. Ensimmäinen 
tilaus lähtee 25.10. Tilauslomakkeet tullaan toimittamaan kaikille viikolla 40. Seuratuotetilaus 
tehdään 2-3 kertaa vuodessa. 

4. SalPan, SalPalaisten ja yhteistyökumppaneiden jouluglögitilaisuuden järjestäminen. Tilaisuus 
”kerholla” 13.12. klo 10.00 – 17.00 
 

UUTTA koko seuran käyttöön 

Toimistolta on saatavissa lainaksi korttimaksupääte 
erilaisiin tapahtumiin. Laitteen käytöstä joukkue mak-
saa 2.75% provision kortilla maksetuista maksuista, ei 
muita kuluja. Toimiakseen laite tarvitsee 3G tai 4G yh-
teyden. Laitteen lainannut joukkue on velvollinen kor-
vaamaan rikkoutuneen tai kadonneen laitteen. 

Myös toimistolla voit tehdä hankintoja pankkikor-

tilla! 

Joka arkipäivä maanantaista perjantaihin SalPan 
toimiston kerhotilan alakerta on urheilijoiden 
käytössä klo 14.00 - 16.30. Tässä tilassa on mah-
dollisuus tehdä läksyt, syödä välipala (mikro löy-
tyy), lukea lehtiä / kirjaa ja katsoa myös televi-
siota, paikka on tarkoitettu seuran urheilijoille. 
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 laatuseuraan. Ainaisjäsenille tar-
jolla hienoja etuja, pääset mm. kaikkiin SalPan peleihin ja 
kilpailuihin ilmaiseksi. Ainaisjäsenyyden hinta 100 € 

 

Yhteistyökumppaneilta 

 

SÄÄSTÖPANKKI: JOPO-arvonnat jatkuvat aina vuoden lop-
puun saakka. Arvontaan voit osallistua alueella järjestettä-
vissä tapahtumissa, joissa olemme aktiivisesti mukana 
koko syksyn, tai vaikka Facebookissa Säästöpankin sivuilla. Ei muuta kuin mukaan arvontaan ja parhaassa 
tapauksessa uudella JOPO:lla konttorilta kotiin! 

 

ALANKO VÄLITTÄÄ – Hienoa yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuoret salibandyohjaajat Aleksi ja Elena liittyivät salibandyn ohjaajavahvuuteen, kiitos yhteistyön Olli 
Alanko Oy:n ja Kiinteistövälitys Alangon kanssa! 

 

 

 



 

  
 

 

OP LOUNAISMAA: 

 

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 SalPalaiset ja kotijoukot paikalliseen InterSport Saloon! 

 
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 missä vain.  
Tutustu nyt ja ihastu: www.tilaajapalvelija.fi/tutustu   

http://www.tilaajapalvelija.fi/tutustu


 

  
 

 

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

 

 

 
 

 

Perhe- ja Harrastekirppis JUNNU toivottaa SalPalaiset lämpimästi tervetulleiksi myymään pienet harras-

tevälineet, vaatteet ja muut perheen tarvikkeet upouudelle kirpputorille, joka avataan lokakuun kulu-

essa Salorankatu 8:ssa, entisissä Virtasen Moottorin varaosaliikkeen tiloissa. Saman katon alta löydät 

myös DONNO Askartelijan Kaupan varastomyymälän ja pienen kahvion. Tartu superedullisiin avajaistar-

jouksiimme: tehdään yhdessä Junnusta paikka, josta voit keskitetysti löytää hyvän valikoiman käytettyjä 

harrastevälineitä ja –vaatteita, ynnä kaikkea muuta perheiden tarpeisiin! Kun varaat pöydän heti, saat 

kaikessa rauhassa lajitella ja hinnoitella tavaroitasi ennen avajaisia, ja voit tuoda halutessasi tavarat val-

miiksi myyntipaikallesi jo etukäteen. 

 

http://www.salpataitoluistelu.fi/


 

  
 

 



 

  
 

MEHILÄINEN: Liikuntaklinikan asiantuntijat auttavat liikkujaa ennaltaehkäisemään liikkumista vaikeutta-
vien vaivojen syntymistä sekä parantamaan jo olemassa olevia vammoja. Monipuoliset palvelut löydät 
www.mehilainen.fi sivuiltamme.  

Mehiläinen Salossa liikun-
talääketieteen erikoislää-
käri Jenni Leppävuori tekee 
urheilijan terveystarkastuk-
sia. Jennin vastaanotto on 
lauantaisin. Kysy lisää tar-
vittaessa: suvi.hintsa-
nen@mehilainen.fi tai 
paivi.aunio@mehilainen.fi 

Muistattehan että, liikunta-
klinikalta saat Mehiläisen 
moniammatillisia asiantun-
tijapalveluita, kuten  

• Lääkäripalvelut 
• Fysioterapia 
• Ravitsemusterapia 
• Urheiluvammojen 

hoito 
• Laboratoriotutkimuk-

set 

MUISTA REKISTERÖITYÄ UR-
HEILUNETTIIN! 

Voit rekisteröidä urheiluseu-
ran jäsenyytesi Mehiläisen 
asiakasjärjestelmään oheisella 
lomakkeella. Rekisteröitymi-
sellä takaat urheiluseurallesi 
etuja liittyen käynteihinne 
Mehiläisessä. Voit rekisteröidä 
myös kanssasi samassa talou-
dessa asuvat perheenjäsenet 
asiakasjärjestelmään: 
 
 

https://service1.mehilainen.fi/urheilunetti/index.php?r=site/register  
  

http://www.mehilainen.fi/
mailto:suvi.hintsanen@mehilainen.fi
mailto:suvi.hintsanen@mehilainen.fi
mailto:paivi.aunio@mehilainen.fi
https://service1.mehilainen.fi/urheilunetti/index.php?r=site/register


 

  
 

  



 

  
 

TERVEISET MUILTA JAOSTOILTA: 

 
 
 
 
 
 
 

 


