
 

SalPa Salibandyn syyskuun 2017 kuukausitiedote 
Tapahtumarikas elokuu on takana ja syyskuussa vihdoin kaikki salibandyjoukkueet ja kerhot aloit-
tavat toimintansa! Pienimpien junioreidemme kerhot ja joukkueet starttaavat viikolla 37. Keväällä 
julkaistun Olli Alanko Oy:n ja Kiinteistövälitys Alanko Oy:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen 
myötä saamme syksyllä junnujen apuvalmentajiksi kaksi salolaista nuorta Aleksi Luusuan (G-pojat) 
ja Elena Jonesin (tyttöjen Hippo-säbäkerho). Hienoa salolaista yhteistyötä, joka mahdollistaa pik-
kusäbäilijöille entistä laadukkaamman kerho- ja joukkuetoiminnan! 

Palataan vielä elokuun tapahtumiin: Salon 
mestaruuksia katusählyssä ratkottiin 19.8. 
Plazan katolla vaihtelevassa säässä. Miesten 
sarjan mestaruuden vei Koottima, sekasar-
jan Team Kaasalaiset ja juniorisarjan TPS:n ja 
SalPan tyttöjunnujen yhdistelmäjoukkue 
TepSal! Oheisessa kuvassa tytöt saavat pal-
kintonsa katusählyn ja Salpa 2:n primus mo-
torilta Sami ”Leby” Leppäseltä. 

Viikkoa myöhemmin vietettiin Liikunnan Su-
perlauantaita, jossa hyvällä seurayhteistyöllä 
salibandyn lajiesittelypisteestä vastasi SalPa SB, HuKu, HFT sekä HC-FB. Kävijöitä pisteellämme oli 

viime vuoden malliin noin 150, 
tosin tänä vuonna aika oli tuntia 
lyhyempi kuin viime vuonna. On-
nistunut tapahtuma siis tämäkin! 
Kuvassa Superlauantain saliban-
dyn ohjaajaporukka. 

Mukavien ja onnistuneiden kesä-
tapahtumien jälkeen on hyvä jat-
kaa salibandykauteen 2017-18! 
Tässä tiedotteessa tärkeitä, kau-
teen liittyviä, ajankohtaisia asi-
oita, joten lukekaapa huolella! 

Säbäterveisin, 
 

Sini Lundgrén, SB-jaoston pj 

044-3371377  

sini.lundgren@gmail.com 

 

mailto:sini.lundgren@gmail.com


 

SalPa SB tiedottaa 
 

LISENSSIT 

Pikkuhiljaa aletaan valmistautua kauden aloittamiseen ja hyvä onkin tutustua lisenssien lunastus-
järjestelmään jo ajoissa. Täksi kaudeksi salibandyliiton lisenssit siirtyivät suomisport-järjestelmän 
alle. Tietoa ja ohjeita lisenssin lunastamiseen oheisesta linkistä: http://floorball.fi/palvelut/seura-
toiminta/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 tai Siniltä. Myös sovitusmallit ovat 
toimistolla. 

SALPA SB FACEBOOK 

Jos et vielä ole tykännyt facebook-sivustamme, niin tee se nyt! http://fb.me/salpasalibandy  

Facen kautta näet ajankohtaisimmat uutiset jaostomme tekemisistä. 

 

Salon Palloilijat ry tiedottaa  

 

Salon Palloilijat ry tiedottaa;  
 

The Swans-perhe tarjoaa Salossa ja Salon seudulla kai-

kille elämyksiä, onnistumisia, paljon kavereita ja kasvu-

alustan kohti aikuisuutta. 

 

UUTTA koko seuran käyttöön 
Toimistolta on saatavissa lainaksi korttimaksupääte erilaisiin ta-
pahtumiin. 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 lait-
teen. 

Myös toimistolla voit tehdä hankintoja pankkikortilla 

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


 

  
 

Salon Palloilijat ry:n johtokunta kaudella 2017 – 2018: 

Vesa Valkonen pj, jäsenet Mika Puusa, Gitta Lietzen, Marika Jo-
kinen, Jukka Toivonen, Veli-Matti Vainonen, Sini Lundgren, Tia 
Melava sekä Jukka Töyry.  

 

 

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

tössä klo 14.00 - 16.30.  

Tässä tilassa on mahdollisuus tehdä läksyt, syödä vä-

lipala (mikro löytyy), lukea lehtiä / kirjaa ja katsoa 

myös televisiota, paikka on tarkoitettu seuran urhei-

lijoille. SalPan kerholta on hyvä suunnata kohti tree-

nejä. 

Muistattehan, että SalPan sauna- ja kokoustila 
on SalPan jäsenien vuokrattavissa erikoishin-
taan, 60 € / ilta. Ulkopuolisille hinta on 150 € 
 

 

 

 

Haluatko olla Salon Palloilijat ry:n ainaisjäsen ? Poikkea toi-
mistolle ja tule mukaan laatuseuraan. Ainaisjäsenille tarjolla 
hienoja etuja, pääset mm. kaikkiin SalPan peleihin ja kilpai-
luihin ilmaiseksi. Ainaisjäsenyyden hinta 100 € 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Yhteistyökumppaneilta: 

 

SÄÄSTÖPANKKI:  

JOPO-arvonnat jatkuvat aina vuoden loppuun saakka. Arvontaan voit osallistua alueella järjestettävissä 
tapahtumissa, joissa olemme aktiivisesti mukana koko syksyn, tai vaikka Facebookissa Säästöpankin si-
vuilla. Ei muutakuin mukaan arvontaan ja parhaassa tapauksessa uudella JOPO:lla konttorilta kotiin!” 

 

INTERSPORT SALO:  

Salon Palloilijat ry:llä on yhteistyösopimus InterSport Salon kanssa. Ostamalla Salosta olet tukemassa pai-
kallista 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 toi-
vottaa kaikki SalPalaiset ja kotijoukot paikalliseen InterSport Saloon.  

 
Salon Seudun Sanomat:  
Salkkari seuraa tiiviisti seudun urheilua. Lehdestä löytyy joka päivä urheilusivujen lisäksi monipuolista luetta-
vaa asioista, jotka koskevat juuri salonseutulaisten elämää. Lue miten haluat: perinteisesti paperilla tai käte-
västi diginä missä vain. Tutustu nyt ja ihastu: www.tilaajapalvelija.fi/tutustu   

 

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

 
TOUHULA: 

 Uusi Touhula Salo on aloittanut toimintansa 1.8.2017.  

Nyt kutsumme kaikki tutustu-
maan taloomme ja toimin-
taamme torstaina 21.9. Klo 15-18. 
Nähdään Touhulassa! 

Lisätiedot: Christina Ponkamo 
0503240643  
christina.ponkamo@touhula.fi 
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MEHILÄINEN: 
 
 
 
 


