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Hyvää alkanutta vuotta hyvät visalaiset! 
 
Kinkku ja muut jouluherkut on syöty, joulun pyhät vie-
tetty ja on aika siirtyä arkisen aherruksen pariin. 
 
Ikävä kyllä näyttää siltä, että vuosi alkaa jälleen kerran 
korona-viruksen kurimuksessa ja rajoitusten rasitta-
mana, mutta jospa se ei onnistuisi viemään meiltä 
koko urheiluvuotta. Liikunta on kuitenkin siinä mie-
lessä hyvä harrastus, että jokainen meistä voi laittaa 
lenkkarit jalkaan ja lähteä liikkumaan kotiovelta kau-
niiseen luontoon, onnistuupa perusjumppa yleensä 
myös kotonakin. 
 
Ei siis anneta mielen lannistua, vaan suunnataan uu-
teen vuoteen reippain mielin ja kevyin askelin! 
 
Nina Herd 
Visa pj. 
 

Jäsenkirje 01/2022 
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Visan jäsenmaksut lähetetään automaattisesti kaikille jäsenille tammikuun aikana.  

 
Myös muut mahdolliset laskut, kuten esim. kuntosalin käyttömaksu entuudestaan sitä käyttä-
ville, lähetetään tammikuun aikana.  

 
Mikäli olet liittynyt Visan jäseneksi vuoden 2021 lopussa (esim. Talvikauden yleisurheilukoulu-
laiset), vuoden 2022 jäsenmaksu on jo hoidettu tuossa yhteydessä eikä sitä laskuteta uudes-
taan.  

 
Mikäli asioissa tapahtuu virhe tai ilmenee epäselvyyttä, pyydämme ottamaan yhteyttä Visan 
toimistoon kisatoimisto@iisalmenvisa.com 

 
 

 
Vuonna 2022 Visan jäsenyys tarjoaa seuraavia etuja eri Iisalmen liikkeissä jäsenkortin esittä-
mällä: 
 
Liike      Alennus jäsenkortilla 
 
Kello & Kulta Lyytikäinen 15%, normaalihintaisista tuotteista, ei kello- ja kulta-

työt, konekaiverrus veloituksetta 
 
Pieni Silmälasikauppa Optimo 30%, normaalihintaisista silmälaseista ja aurinkola-

seista 
 
Kesport Iisalmi    15%, tekstiilijalkineet 
 
Stemma Iisalmi    20%, normaalihintaisista tuotteista  
 
Iisalmen Fysiopiste    5%, fysioterapia ja hieronta 
 
Pohjolankadun Neste   25%, auton pikapesusta 
 
Wanha Kukkakauppa   10% 
 
Marituulet Oy    10%, Marimekon normaalihinnoista 
 
Timanttiset Kultamaailma Iisalmi 10-25%, Ei kello- eikä kultatyöt 
 
Huoltamo Nopari    10% autonpesu, 5% Grillistä Kytkinremppa ateria 
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Iisalmen Visan jäsenillä on mahdollisuus päästä käyttämään väestösuojassa "Luolassa" ole-
vaa kuntosalia. Oikeuksista Luolan käyttämiseen sovitaan Juha Kumpulaisen kanssa. 
 
Ohjeet käyttöoikeuden hankkimiseen ja maksuihin löytyvät Visan verkkosivuilta osoitteesta 
https://www.iisalmenvisa.com/fi/kuntosali-luola/ 
 
Lasku vuodesta 2022 kuntosalia jo käyttäville tulee tammikuun aikana. 
 

 
 
 

 
Uinnin ratavuoroja Iisalmen uimahallissa ei ole 6.1. eikä 13.1. koronarajoitusten vuoksi. Jos 
koronatilanne sallii, uintivuorot jatkuvat viikolla kolme torstaisin klo 19.15-20.30. Mahdollisista 
uusista rajoituksista tiedotetaan jaoston wu-ryhmässä. 
 
 

 
Ilmaiset Visan omatoimirastit ovat paikoillaan 16.1.2022 saakka Haukiniemen korttelikartalla. 
Helpot, kaikille sopivat radat 2 ja 4 km. Nouda ilmainen kartta Kesportista. 
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Visalan toimisto, Riistakatu 11 

 
 
Toimiston aukioloajat: 
ma  10.30-16.30 
ti   8-14 
ke  8-14 
to  8-14 
pe 8-14 
la-su suljettu 
 

 
Kokoustilaa vuokrataan 
 
Visala on oiva paikka pitää kokouksia, 
koulutustilaisuuksia tai vaikkapa pikkujouluja. 
 
Käytössä on noin 25 henkilön  
kokoontumistila kahvi- ja ruokailuastioineen. 
 
Erikseen varattaessa videotykki ja 
tarvittava kokousvälineistö.  
 
Vuokra 
1 h    25 € 
2 h    50 € 
3 h    65 € 
4 h    80 € 
5 h ja yli (= koko ilta) 90 € 
 
Varmista kokouspaikkasi heti ja varaa 
Visala edullisesti käyttöösi ottamalla 
yhteyttä kisatoimistoon: 
 
Puh. 0440 820 621 
kisatoimisto@iisalmenvisa.com 
Riistakatu 11, 74100 Iisalmi 
 


