Salon
Palloilijat ry
64-vuotta

Vuoden Tulokas 2019:
Salibandy
Tie johtanut TPS:stä SalPaan yhteistyöjoukkueen
kautta
Yhteistyöjoukkuekauden jälkeen jäi perheineen
SalPaan
Toiminut B & C-tyttöjen joukkueenjohtajana parin
vuoden ajan
Hän on jämpti, esimerkillinen ja luotettava jojo
Hän on nopeasti omaksunut seuran toimintatavat ja
on myös auttanut muiden joukkueiden jojoja aina
kun apua on tarvittu

Hänestä on tullut nopeasti koko sydämeltään
salpalainen
Hänen kehittävää otettaan joukkueenjohtajan
tehtävissä on ilo seurata

Minna Lenkkeri

Vuoden Tulokas 2019:
Taitoluistelu
Esimerkillinen nuori valmentajan alku.

Aina valmis äkillisiinkin tuurauksiin tarpeen
vaatiessa.
Hän hoitaa hänelle annetut tehtävät loistavasti.
Hänestä on tullut korvaamaton apu kilpailukaudella,
jolloin hän hoitaa valmentajan roolissa useita
kilpailuja ympäri etelä-suomea eri ikäisten
urheilijoiden kanssa.

Pitää aktiivisesti huolta myös omasta osaamisestaan
osallistumalla koulutuksiin ja käymällä viikottain
jäällä itse harjoittelemassa.

Veera Valkonen

Vuoden Tulokas 2019:
Jalkapallo
Kun Seura haluaa kehittyä, on uskallettava ottaa riskejä. Kun Seura haluaa
parantaa ammattitaitoaan on uskallettava palkata ja kouluttaa. Kun Seura
valitsee palkattavat omista nuoristaan se tietää mitä saa mutta silti joskus
elämä yllättää ja saat jopa parempaa.
Vastuuntuntoinen ja empaattinen nuori joka saa liikkiskerhoissa ja
perheliikkarissa hymyn kaikkien kasvoille ja punaiset posket ihan jokaiselle
lapselle aikaiseksi leikkien ja pelien kautta. Tyttöjen ikäkausijoukkueiden
mukana nähdään enemmän valmentaja, jolloin asiaosaaminen kasvattaa
rooliaan. Hän on oppimishaluinen ja -kykyinen nuori joka halutessaan voi
tehdä pitkän uran liikunnan ammattilaisena.

Lempeä tiukkis, kun hän sanoo niin lapset kuuntelevat. Kun lapset liikkuvat
niin hän ohjaa ja antaa positiivista palautetta huomioiden jokaista. Hänellä on
ilmiömäinen kyky muistaa jokaisen liikkiskerholaisen nimi ja kyky huomioida
jokainen lapsi yksilöllisesti. On olemassa myös valmentaja - tällöin
vaatimustaso ja asioiden hallinta nousevat isoon rooliin. Osaa kuitenkin
kuunnella 17 vuotiaita samalla kun pitää laatua yllä. ilmapiirin rakentajana
hän on jo huipputasoa. Työteliäs ja utelias valmentaja joka haluaa oppia
kaiken. On helppo ennustaa hyvää uraa valmentajana.
Molemmat näistä nuorista ovat ansainneet koko SalPa jalkapallon
luottamuksen ja kunnioituksen tekemällä kovin töitä monella eri sektorilla
niin tapahtumien järjestelyissä, kerhoissa kuin valmennuksessa.
Heitä yhdistää eräs merkittävä seikka; he ovat lähes aina hyvällä tuulella
hymy herkässä

Iida Laaksonen ja
Alexander Strekalovskiy

Vuoden Junioriurheilijoita:
Kiertopalkinnon saaneita 2005-alkaen:
2005 Olli Lehtilä
2006 Markus Mustonen
2007 Siiri Hammar
2008 Santeri Aaltonen
2009 Alma Heinä
2010 Joel Kontkanen
2011 Niklas Friberg
2012 Oskari Jakonen
2013 Linda Wallenius
2014 Lauri Mielikäinen
2015 Henna Takanen
2016 Onni Vesterinen
2017 Milla Granlund
2018 Nuutti Järvinen
2019

Vuoden Junioriurheilija
2019:
Ollut mukana lajin parissa ekaluokkalaisesta asti
eli nyt on menossa kahdeksas kausi
Ahkera harjoittelija
Pelaajien arvostama ja on äänestetty kapteeniksi
useana vuotena
Tällä hetkellä pelaa sekä A- että B-tytöissä,
kummassakin joukkueessa kapteenin nauhaa
kantaen
Pelannut uransa aikana SalPassa kaikissa
tyttöikäluokissa ja myös naisten sarjoissa 3. ja
4.divisioonassa
Salibandyliiton maajoukkuetieringissä mukana
kolmatta vuotta
Vahva tavoite kilpaurheiluun ja on tehnyt
pitkäjänteistä työtä sen eteen
Iloinen, helposti lähestyttävä persoona, joka
hymyllään saa hyvän ilmapiirin joukkueeseen
Tästä tytöstä kuullaan vielä!

Ella Härkönen

Vuoden Aikuisurheilijoita
Kiertopalkinnon saaneita 2000-luvulla:
2001 Mikko Tammi
2002 Nina Pajanti-Raudus
2004 Mikko Känkänen
2005 Antti Nurminen
2006 Toni Kuisma
2007 Markus Sinisalo
2008 Jussi Haijanen
2009 Antti Hakala
2010 Jesse Kuusisto
2011 Erika Koivisto
2012 Ali Pekkala
2013 Niklas Friberg
2014 Elmo Heinonen
2015 Jukka-Pekka Tuomanen
2016 Mari Anttonen
2017 Lucas Gabrielsson
2018 Santeri Aaltonen
2019

Vuoden Aikuisurheilija
2019:
Jalkapallon pariin Elmo tuli SalPan korttelisarjan, nykyisin prismaliiga,
kautta. Melko nopeasti oli selvää että jalkapallo on se Elmon
(tunnetaan nykyään mediassa myös nimellä Kiskon Batistuta) laji.
Elmon tavoitteena oli tehdä maali pitkän oman kuljetuksen jälkeen
kovalla laukauksella yläkulmaan
Elmo oli hyvin pidetty joukkuekaveri, sosiaalisen ja iloisen luonteensa
sekä huolettoman elämäntyylinsä ansiosta.
B-poika ikäisenä Elmo siirtyi harjoittelemaan SalPa edustuksen mukaan
ja pikkuhiljaa myös pelaamaan. Pienet ja isommat jalkavammat
hidastivat todellista läpimurtoa. Potentiaali oli valtava.
Joskus sanotaan että armeija tekee miehen, Elmon tapauksessa
armeijan jälkeen Elmon arvostus omaan terveyteen ja siitä
huolehtimiseen syntyi.
Elmo huolehti lihashuollosta ja -kunnosta joukkueen tapahtumien
lisäksi viimeisen päälle, kuviossa myös uusi tuttavuus kylmäuinti. Tämä
kokonaisuus siivitti Elmon hienoon vireeseen miesten kakkosessa
SalPassa - syntyi runsaasti kiinnostusta ylemmissä sarjoissa pelaavissa
joukkueissa. Kova työ palkittiin ammattilaissopimuksella
veikkausliigassa pelaavaan Esport Honkaan.
Kaikkea hyvää Kiskon Batistutalle, SalPan Elmolle isompiin ympyröihin!
Muista aina liputtaa Kiskoa, Saloa ja SalPaa.

Elmo Heinonen

Vuoden Aikuisurheilija
2019:
Kukaan suomalainen urheilija ei ole ollut yhtä menestynyt kuin legendaarinen Elmo.
Tämä Juhani Peltosen kynästä syntynyt huippu-urheilija voitti kaikki lajit
kaunoluistelusta jalkapalloon.Jo Elmon ristiäisissä ukki ennustaa Elmosta tulevan
suurmiehen. Onneton rakastuminen naapurin tyttöön Alisaan ajaa Elmon kuitenkin
merille jo viidentoista vanhana. Meriltä palattuaan Elmon ystävä Reijo "Rymy"
Petkelström alkaa valmentaa kaveriaan. Tulokset ovat uskomattomia. Elmo voittaa
kisan toisensa jälkeen. Huimin saavutus oli jalkapallo-ottelu Elmo - vastaan muu
maailma.
Salon seudun, ja SalPan Elmo parkaisi ensimmäisen kerran yhdessä kaksoissisarensa
Wilman kera vuonna 1997. Perheeseen kuului jo ennestään isoveli. Isä Petteri
pelasi/pelaa jalkapalloa pitkään salonseudun joukkueissa, ansiokkaasti myös
SalPassa. Liikunta muodostikin luonnollisen osan perheen, ja Elmon arkea. Kiskoon
asettuneen perheen lähistöltä löytyivät kaikki mahdolliset liikuntapaikat ja kun myös
naapurustosta asui samanhenkisiä kavereita aktiviteetteihin niin liikunta kaikkine
lajeineen ja kilpailuineen kuuluivat pienestä pitäen Elmon elämään. Jo pienestä pitäen
Elmo tuli tunnetuksi halustaan sekä kyvystään voittaa.
Jalkapallon pariin Elmo tuli SalPan korttelisarjan, nykyisin prismaliiga, kautta. Melko
nopeasti oli selvää että jalkapallo on se Elmon (tunnetaan nykyään mediassa myös
nimellä Kiskon Batistuta) laji. Samalla isä Petteristä tuli valmentaja, siskosta kirittäjä
kentällä, ja isoveljestä sparraaja. Äiti Anulle jäi enemmän vastuu huoltamisesta,
kannustamisesta ja henkisestä tuesta. Upea tukiverkosto. Jo nuorena miehen alkuna
Elmon suurin intohimo oli tehdä maali ja voittaa peli hänen maaleillaan. Tavoitteena
oli tehdä maali pitkän oman kuljetuksen jälkeen kovalla laukauksella yläkulmaan.
Elmo oli hyvin pidetty joukkuekaveri, sosiaalisen ja iloisen luonteensa sekä
huolettoman elämäntyylinsä ansiosta. Kerrottakoon tähän että Elmo omaa
uskomattomat unenlahjat, eikä ole ihan yksi kerta kun on nukkunut aikoinaan
harjoitustenkin ohi.
B-poika ikäisenä Elmo siirtyi harjoittelemaan SalPa edustuksen mukaan ja pikkuhiljaa
myös pelaamaan. Pienet ja isommat jalkavammat hidastivat todellista läpimurtoa.
Potentiaali oli valtava. Joskus sanotaan että armeija tekee miehen, Elmon tapauksessa
armeijan jälkeen Elmon arvostus omaan terveyteen ja siitä huolehtimiseen syntyi.
Samalla potentiaalinen pelaaja muokkautui potentiaaliseksi urheilijaksi sekä
todelliseksi joukkuepelaajaksi jolle joukkueen menestyminen ja oma rooli siinä
selkeytyi.Työ joukkueen harjoitusten ulkopuolella kantoi hedelmää 2019, Elmo
huolehti lihashuollosta ja -kunnosta joukkueen tapahtumien lisäksi viimeisen päälle,
kuviossa myös uusi tuttavuus kylmäuinti. Tämä kokonaisuus siivitti Elmon hienoon
vireeseen miesten kakkosessa SalPassa - syntyi runsaasti kiinnostusta ylemmissä
sarjoissa pelaavissa joukkueissa. Kova työ palkittiin ammattilaissopimuksella
veikkausliigassa pelaavaan Esport Honkaan.
Kaikkea hyvää Kiskon Batistutalle, SalPan Elmolle isompiin ympyröihin! Muista aina
liputtaa Kiskoa, Saloa ja SalPaa.

Elmo Heinonen

Vuoden Valmentaja
•Kiertopalkinto on jaettu vuodesta 1986
•1986 Virpi Hiukka (Lehto)
•1992 Toni Tammi
•1994 Jukka Töyry
•2000 Aleksi Iltanen
•2001 Mika Halonen
•2002 Raimo Toivonen & Seppo Salminen
•2004 Jouni Forsman
•2005 Juha Lahtinen
•2006 Susanna Koivisto
•2007 Heikki Aaltonen
•2008 Tiina Järvelä (Huhtala)
•2009 Petri Heinä
•2010 Kaisa Rantanen &
Annika Laine
•2011 Mika Lehtinen
•2012 John Allen
•2013 Ilpo Vesterinen
•2014 Ilpo Vesterinen
•2015 Tia Melava
•2016 Ilkka Virtanen
•2017 Tia Melava
•2018 Mikko Känkänen
•2019

Vuoden Valmentaja
2019:
Innostava ja motivoitunut valmentaja
Oman pelipaikkansa Salon ykkönen, joka on innostunut
jakamaan tietotaitoaan ja liigapeleissäkin karttunutta
kokemustaan junioreille
Toteuttaa laadukasta valmennustoimintaa laajalle
juniorijoukolle yhden miehen voimin
Aloitti viime keväänä muutaman koekerran vetämisellä
tällä kaudella on sekä junioreiden että joukkueiden

Valmentajien pyynnöstä osallistunut intensiivisesti mukaan
jaoston valmennustoimintaan
Tuonut uutta osaamista ja uuden toimintamallin jaoston
toimintaan
Juniorit ovat saaneet hänen toimestaan arvokasta ohjausta ja
oppia maalivahtityöskentelystä
Maalivahtitreenien lisäksi kiertää myös joukkuetreeneissä
ohjaamassa junnumaalivahteja jakaen samalla osaamistaan
joukkueiden valmentajille

Joni Kallioniemi

Vuoden SalPalainen
Kiertopalkinto on jaettu vuodesta 1982
1982
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Antero Lehtola
Jukka Toivonen
Harri Sulonen
Jukka Toivonen
Juha Halonen
Lasse Kakko
Juha Lahtinen
Ilpo Vesterinen
Timo Lehtonen
Nina Hiltunen
Ilpo Vesterinen
Riitta Lastunen
Vesa Valkonen
Timo Lehtonen
Niina Huhtala
Taina Vainio
Nina Valkonen
Erika Koivisto
Jukka Töyry
Mika Puusa
Päivi Sorrola
Taina Järnström
Sini Lundgren

Vuoden SalPalainen
2019:
Tämä henkilö on ollut mukana SalPan toiminnassa
jo pitkään. Joitakin vuosia sitten hän puki kerran
viikossa taitoluistimet jalkaan ja luisteli Aikuis –
ryhmässä.
Vuoden SalPalainen tulee siis taitoluistelun puolelta.
SalPa Taitoluistelun järjestämissä kisoissa hän
häärää useimmiten aamusta iltaan jokaisena
päivänä niin kilpailujen johtajana kuin joka paikan
höylänäkin.
Tämä puuhanainen toimii SalPa johtokunnan yhtenä
edustajana, taitoluistelu jaoston puheenjohtajana ja
muodostelmaluistelun joukkueenjohtajana.

Gitta Lietzen

Puheenjohtajanmalja
Kiertopalkinto jaettu
vuodesta 2017 alkaen:
2017 Salibandy ja Jukka Töyry
2018 Taitoluistelu Susanna Koivisto
2019

Puheenjohtajanmalja
2019:
SalPan toimiston ja seuran työmyyrä jolle
seuratyöstä on tullut elämäntapa.
Haluaa auttaa kaikkia ketkä apua pyytää ja niitä
riittää, joskus saa sanoa myös Ei.
Toimenkuva on laaja, jota yritetty selkeyttää
tulevaan vuoteen. Hän on toiminut niin
Prismaliigan kahviossa, edustusotteluiden olut
myynnissä, tavaroiden kuljettajana,
yhteistyösopimusten tekijänä, atk-vastaavana ja
laskujen maksajana.
Voidaan todeta, että hän on iso osa SalPaa ja
tärkeä henkilö koko seuran kannalta.

Berndt ”Benkku” Ahlfors

SalPa Hall of Fame
Valitut SalPalaiset:

Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro
Nro

1. Ilkka Mesikämmen
2. Sauli Lehtinen
3. Jouko Alkio
4. Harri Sulonen
5. Kauko Yrttiranta
6. Keijo Yrttiranta
7. Seppo Marttila
8. Seppo Eskola
9. Kaija Rahko
10. Jarmo Laakso
11. Erkki Sainio
12. Jukka Toivonen
13. Leena Hiukka
14.
15.

SalPa Hall of Fame:
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Ilkka oli henkeen ja
vereen SalPan mies ja hänet näki kyllä aikoinaan paitsi
kerholla, myös lähestulkoon kaikissa seuran otteluissa
(eritoten jalkapallo ja jääkiekko).
Roolina oli useimmiten (varsinkin vanhempana/
eläkkeelle jäämisen jälkeen) katsoja, mutta aikoinaan
nuorempana seura-aktiivina esimerkiksi
ottelutapahtuman kuuluttaja tai toimitsija.
Tekojään saaminen Saloon oli yksittäisenä asiana ehkä
suurimpia ponnistuksia, joissa Ilkkakin oli omalta
merkittävältä osaltaan mukana.
Ilkka toimi niin jalkapallojaoston kuin jääkiekkojaoston
puheenjohtajana . Vuonna 1976 Ilkka valittiin koko
seuran puheenjohtajaksi. Hän halusi yhdistää vahvasti
kahtia jakautuneen seuran.
Hän toimi 10-vuotta seuran puheenjohtajana.
Ilkka onnistui myös tasapainottamaan seuran talouden
Ilkka jätti merkittävän jäljen SalPan historiaan kokoavana
voimana, vahvana päättäjänä ja eri lajien tasavertaisena
ymmärtäjänä.

Nro 14 Ilkka Ruska
Pirjo Ruska ja Timo Ruska

Nro 15 Eija Järvelä
Vahva vaikuttaja SalPa Taitoluistelussa ja LounaisSuomen taitoluistelu ry:n toiminnassa .
Toimii edelleen aktiivisena seuratoimijana mm.
SalPa taitoluistelu kilpailuiden kuuluttajana.
Jaostossa häneltä löytyy vuodesta 1992
ensimmäisiä merkintöjä, joten silloin on varmaan
uraansa siellä aloittanut.
Losutassa hän on ollut sen perustamisesta lähtien,
vuodesta 1994. Losutassa viimeisiä merkintöjä on
vuodelta 2006, joten silloin on ura siellä ja
jaostossakin päättynyt.
Luistelukoulun olemme Elinan kanssa aloittaneet
varmaan 1988-1989, joten sieltä asti jäähalli on
ollut tuttu paikka.

Lapsen lapsista kaksi luistelee /on luistellut
aktiivisemmin, joten Mummo on päässyt
talkootöihin myös heidän kauttaan.
Mummon myötä myös Vaarin työpanosta on
kaivattu niin kuskina, kuin remontointi (pukukopin
maalaus) ja lavasteiden kuljetusapuna.
Koko perhe on kiinteä osa salolaista taitoluistelua,
näitä ihmisiä hyvä seura tarvitsee.

SalPa Hall of Fame:
Nro 14 Ilkka Ruska
Nro 15 Eija Järvelä

