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Säästöpankit ympäri Suomen ovat jakaneet voittovarojaan lähialueidensa tukea tarvitseviin kohteisiin jo 
vuosikymmeniä. Vuoden 2023 teemana on taloudellinen hyvinvointi ja Säästöpankki haluaa panostaa 
erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Vuonna 2022 lahjoituksia tehtiin yli 1,5 miljoonaa euroa 
yli 500 kohteeseen. 
 
Iisalmen Visa liikuttaa satoja lapsia ja nuoria vuosittain. Visa myös pyrkii pitämään toimintansa maksut 
minimaalisina, jotta kaikilla on mahdollisuus päästä toimintaan mukaan. Visa järjestää vuoden aikana 
useita matalan kynnyksen kilpailutapahtumia edustamissaan lajeissa. Lisäksi Visan ammattitaitoinen 
valmennus mahdollistaa urheilijoiden etenemisen niin halutessaan aina huipulle saakka.  
 
Tässä on jo muutama perustelu äänestää Iisalmen Visaa Säästöpankin Hyviä tekoja 2023-kampanjassa. 
 
Käyttehän joukolla antamassa äänenne Iisalmen Visalle, jolloin seuran mahdollisuus saada Säästö-
pankin tukea lasten ja nuorten hyvinvointiin kasvaa. https://hyviatekoja.saastopankki.fi/ 
 
Hyviä tekoja -kampanjan äänestysaika on 1.3.–15.4.2023. 

 

 
Visa on sopinut seura-asujen hankinnan asutoimittaja Nonamen kanssa. Tilausvuorossa ovat kevät- ja 
kesäsesongin vaatteet. Osa asuista tulee uniikisti Visan väreillä, tukijoiden logoilla ja osa on varastotuotteita, 
joissa on Visan logo ja mahdollisesti yksittäisiä tukijoiden mainoksia. Tällä kertaa tilauksia tehdään yleis- 
urheilujaostolle. Pyöräily- ja suunnistusjaostojen tilaukset tulevat lähiaikoina. Lähtökohtaisesti asuja ei tilata 
varastoon, vaan tilaukset tehdään kootusti seuran kautta.  
 
Lisätietoja: yleisurheilu Sanna Kouvalainen puh. 040 741 5480, kouvalainen.sanna@hotmail.com 
 
Sovitusasut ovat Visan toimistolla, Riistakatu 11 sovitettavissa seuraavina päivinä: 
maanantaina 27.3.  klo 17:00–18:30  
keskiviikkona 29.3.  klo 8:00–14:00 
torstaina 30.3.   klo 8:00–14:00 
perjantaina 31.3.  klo 8:00–14:00 
maanantaina 3.4.  klo 17:00–18:30 
Lisää iltasovitusaikoja voi tarvittaessa sopia Sanna Kouvalaisen kanssa. 
 
Mikäli et tarvitse sovitusta, niin voit jättää asutilauksen sähköpostilla: kouvalainen.sanna@hotmail.com 
 
Visan asujen kuvasto liitteenä.  
 
Kuvastoon erikseen merkityissä asuissa tilaukset toteutuvat, jos tilausmäärä on vähintään 5 kpl/tuote. 
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Iisalmen Visan suunnistusjaosto hakee kesäohjaajaa 2 viikon työajalle, joka voidaan sopia koko kesän ajalle 
tarpeen mukaan. Tehtäviin kuuluu alkukesän Hippo-suunnistuskoulun ohjaus, harjoitusten valmistelu ja 
rastien kerääminen muiden ohjaajien kanssa yhteistyössä, sekä erikseen sovittavat tehtävät, mm. iltarastien 
yhteydessä.  
 
Sinulta toivotaan suunnistuksen harrastuneisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja sekä tarvittavia digitaitoja. 
Tehtäviin saat perehdytystä, eikä sinun tarvitse toimia yksin.  
 
Osuuspankin sivuilla on hakuohjeet: www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin 
 
Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja tarjoaa tuhansille 15–17-vuotiaille nuorille kesätyön. 
 
#kesäduuniOPnpiikkiin 
 
Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostilla kisatoimisto@iisalmenvisa.com 14.4. mennessä. Kiitos! 

    
 

 
Uinti 
 

Uusi uimahalli on avautumassa, mutta seuramme ratavuorosta ei ole vielä tietoa. Ilmoitamme jaoston 
WhatsApp-ryhmässä, kun ratavuoron päivä ja kellonaika selviävät. 
 
 
Kilpaileminen 
 

Kilpailutoimintaa tukeva yhteinen toiminta, mitä se voisi olla? Ota yhteyttä Markukseen 044 335 5725 
jos kilpaileminen ja itsesi haastaminen kiinnostaa. Koetetaan ainakin muutamalle nuorelle saada yhteinen 
lenkki tai muu toiminta tukemaan tavoitteellista urheilua, kunhan lumet on sulaneet. 
 
Triathlonliitto on julkaissut tulevalle kilpailukaudelle nuorten Suomen Cupin, osakilpailut ja säännöt linkistä 
Suomen Cup | Suomen Triathlonliitto https://www.triathlon.fi/tapahtumat2/suomen-cup/ 
 
Pyöräilyn kilpailukalenteri: Kilpailukalenteri - Suomen Pyöräily https://pyoraily.fi/kalenteri/ 
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Tervehdys juniorilentopalloilijat! 

Kevätkauden 2023 lentopalloharjoitusvuorot seuraavasti: 

Torstai klo 17:00–18:00 toukokuun loppuun saakka 

Harjoitukset järjestetään Kangaslammen koululla. 

 
Meille Iisalmen Visassa on kunnia-asiana pitää osallistumismaksut alhaisina, jotta kaikilla halukkailla on 
mahdollisuus tulla toimintaan mukaan. Toivomme, että suoritatte osallistumismaksut pikimmiten, viimeis-
tään 31.3. ohjeen mukaisesti. Tilinumero FI73 4600 0010 4925 73 / Iisalmen Visa, lentopallo. Viestikenttään 
lapsen nimi kokonaan, osoite ja syntymäaika. Maksu on Visan jäsenmaksu 10 € + kausimaksu 35 €. 
Jos Visan jäsenmaksu jo maksettu, niin kausimaksun maksaminen riittää.  
 
Kaksi ensimmäistä harjoituskertaa ovat uusille osallistujille maksuttomia tutustumiskäyntejä. 
 
Palloiluterveisin, 
Tiina-Liisa Liukkonen 0415054779 
Mikko Kumpulainen 0503213314 
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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 
 


