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Iisalmen Visan talvikauden 2022–2023 yleisurheilukoulut ovat käynnissä ja mukaan mahtuu vielä. 
 
Yleisurheilukouluun osallistuminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta. Ryhmiä on tarjolla 4-vuotiaista 
ylöspäin. Harjoittelupäivät Iisalmen väestönsuojan urheiluhallissa ovat maanantai, keskiviikko ja torstai. 
Talvikausi päättyy viikon 16 lopussa, viimeiset harjoitukset ovat 20.4.2023. 
 
Ilmoittautuminen ja lisätietoa Visan nettisivuilla www.iisalmenvisa.com       
 
 

 
Uinnin ratavuoro Iisalmen uimahallissa alkoi 4.10. ja jatkossa se on joka tiistai klo 19.15–20.30.  
marraskuun loppuun saakka. Sen jälkeen vanha uimahalli menee kiinni, eikä uuden avaamisen ajan-
kohta ole vielä tiedossa. Vuoro on käytettävissä sisäänpääsymaksun hinnalla. Ilmoittaudu allaspuolella 
valvojalle ja laita itse tai hänen kanssaan varattu-kyltti radan päihin. Yleensä meillä on ollut käytössä 
kolmosrata. 
 
 
 

 
Vuokatti Sport tarjoaa Iisalmen Visan jäsenille ensilumenladun ja hiihtotunnelin päivälipun hintaan 
20e aikuiset ja 10e lapset alle 12 v. (Normaalihinta: aikuiset 24e ja lapset 12e.) 
 
Edun saat näyttämällä Iisalmen Visan jäsenkorttia tunnelin lipunmyynnissä. Mikäli et ole noutanut 
tai et pääse noutamaan Visan jäsenkorttia ja haluat hyödyntää tämän edun, niin ilmoita nimesi 
Iisalmen Visan sähköpostiin kisatoimisto@iisalmenvisa.com lokakuun loppuun mennessä. Lähetämme 
tämän jälkeen nimilistan Vuokattiin. Kun nimesi on listalla, niin edun saat ilmoittamalla lipunmyynnissä 
olevasi Iisalmen Visan jäsen. 
 
Tunnelin lipunmyyntiä hoitaa Koemme Oy, joka löytyy Vuokattikeskukselta ”ylätasanteelta”.  
 
 
 
 
 
 
Iisalmen Visan toimisto on syyslomaviikolla suljettu torstaina 20.10. ja perjantaina 21.10. 
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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 
 
syyslomaviikolla suljettu torstaina 20.10. ja perjantaina 21.10. 

 
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 
 


