SalPa Salibandyn elokuun 2017 kuukausitiedote
Salibandyjoukkueet ovat palailemassa kesätauolta ja uusia salibandykerhoja lapsille ollaan aloittelemassa jalkapallon Prisma-liigan loputtua syyskuun puolivälin tienoilla. Elokuussa järjestetään
myös kaksi hienoa tapahtumaa missä SalPa salibandy on vahvasti mukana. Ensimmäinen on tietysti Salon katusählymestaruusturnaus, jonka SalPa SB organisoi Plazan katolla 19.8. klo 9-19. Vielä
ehtii ilmoittautumaan, mainos löytyy myöhemmin tästä tiedotteesta!
Toinen tärkeä tapahtuma, missä olemme mukana yhteistyössä Salon muiden salibandyseurojen
kanssa, on Liikunnan Superlauantai 26.8. klo 10-15 Urheilupuistossa (salibandyn lajipiste on Urheilutalolla). Tästäkin myöhempänä lisää.
SalPa SB:n juniorijoukkueiden 2017-18 harjoitusajat ja ilmoittautumistiedot ovat päivittyneet nettisivuillemme http://www.salpasb.tiedottaa.net, tietoa tarjonnastamme saa jakaa ilomielin eteenpäin!
Facebook-sivullamme tiedotetaan myös aktiivisesti tapahtumista, joten muistakaapa tykätä ja seurata: http://fb.me/salpasalibandy
Joma-mallistomme on myös uudistumassa kauttaaltaan ja uudenlaista verryttelyasua on tarjolla
lähiaikoina, joten kannattaa seurata nettisivujamme myös tämän aiheen tiimoilta!

Aktiivista ja liikunnallista elokuuta kaikille SalPa
SB:n jäsenille sekä yhteistyökumppaneille!
Säbäterveisin,
Sini Lundgrén, SB-jaoston pj
044-3371377
sini.lundgren@gmail.com

Salon Palloilijat ry tiedottaa
Salon Palloilijat ry:n lajijaostot siirtyvät ”The Swans-logon” alle.
Salon Palloilijat ry johtokunta on kesällä 2017 päättänyt siirtyä yhden logon ”taktiikkaan” ja entistä vahvemmin
viedä seuraa yhtenä ja Salon suurimpana seurana eteenpäin.
1.8.2017 alkaen Salon Palloilijat ry lajijaostot; salibandy, koripallo, taitoluistelu ja jalkapallo ovat jatkossa saman
seuralogon alla. Jo nyt salibandy ja jalkapallo ovat olleetkin, mutta nyt myös koripallo ja taitoluistelu siirtyvät 1.8
The Swans-perheeseen.
”Oma haluni on ollut aina ja nyt myös koko SalPan johtokunnan ja seuraväen näkemys on viedä seuraa entistä yhtenäisempänä eteenpäin”, sanoo seuran pj Vesa Valkonen. ”Olemme jatkossa entistä vahvempia ja yhtenäisempiä. Tämä antaa SalPalle entistä vahvemman aseman tehdä yhteistyötä koko seuraväen voimin. Myös markkinointi ja viestintä saadaan keskitettyä yhden logon alle.”
Jari Vuorio muistaa miten The Swans syntyi:

SalPan jalkapallon uudistettu väritys, logo ja lempinimi ”The Swans” saivat alkunsa vuoden 1998 syksyllä. ”Punaisina Helminä” tunnettu jalkapallon edustusjoukkue oli pelannut yhtä kautta lukuun ottamatta punaisessa pelipaidassa, mutta uudella sini-valkoisella värityksellä haluttiin kunnioittaa SalPan lippua ja vaakunaa sekä salolaisuuden ja suomalaisuuden värejä. Uusi jalkapallon peliasun väritys oli myös sama kuin seuran jääkiekossa oli
ollut käytössä. Pelipaidan vaakaraitakuosin haluttiin tuovan persoonallisuutta, josta SalPa tullaan jalkapallokentillä tunnistamaan.
Lempinimen ”The Swans” eli ”Joutsenet” juuret ovat Salon Palloilijoiden lipussa ja vaakunassa, joista löytyy joutsenhahmo. Joutsen liittyy läheisesti myös Suomeen ja Saloon, sillä laulujoutsen on maamme kansallislintu ja kyhmyjoutsen puolestaan Salon nimikkolintu, joka löytyi vuonna 1998 vielä Salon kaupungin vaakunastakin.
Joutsenten komean ryhdin on kuvailtu todistavan, että linnussa on itsetietoisuutta. Jos niitä pidetään kesyinä muiden lintujen kanssa, ne ovat itseoikeutettuja johtajia ja määrääjiä. Joutsen solmii kumppaninsa kanssa elinikäisen
liiton ja lisäksi se on kotipaikkauskollinen.
Näihin kriteereihin perustui lempinimi ”The Swans” eli ”Joutsenet”, josta SalPan jalkapallon uuteen logoon päätyi
kansainvälinen versio. Sinivalkoraitaisen logon keskelle haluttiin luonnollisesti myös laineilla rauhallisesti uiskenteleva joutsen.
The Swans -logon suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastasivat SalPan Jalkapallotoimenjohtajana aloittanut Petri Jakonen sekä jalkapallon tiedottaja Jari Vuorio. Meritalon koulun tietokoneilla etsittiin Corel Draw -ohjelman heraldiikkamalleista sopiva muoto logolle ja samasta ohjelmasta löytyi logoon päätynyt fontti. Vaakaraitainen väritys perustui em. kriteereihin, ja suurimmaksi ongelmaksi muodostuikin sopivan joutsenmallin löytäminen.
Lopulta päädyttiin
piirtämään laineilla
uiskenteleva joutsen
käsin. Logon muokkaamisesta eri painatuksissa soveltuvaan
muotoon vastasi
Rauno Kokko yrityksestä Mainoslahjat.
The Swans-perhe tarjoaa Salossa ja Salon
seudulla kaikille elämyksiä, onnistumisia,
paljon kavereita ja
kasvualustan kohti
aikuisuutta!

UUTTA koko seuran käyttöön!
Toimistolta voi lainata korttimaksupäätettä 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 Vainonen, Sini Lundgren, Tia
Melava sekä Jukka Töyry.

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 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 jäsenien vuokrattavissa erikoishintaan,
60 € / ilta.
Ei-jäsenille 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 100 €

Kartta Superlauantain lajitarjonnasta:

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 alennetuista tuotteista
-5 %, alennukset eivät ole voimassa kampanjatuotteissa, esim. Viheltäen menee -tuotteissa. Kauppias
Juuso Heikkilä toivottaa kaikki SalPan taitoluistelijat ja kotijoukot paikalliseen InterSport Saloon.

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

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

