Jäsenkirje 1/2020

Jäsenedut Iisalmen Visan jäsenille 2020
Jäsenedut saat esittämällä Iisalmen Visan jäsenkortin. Jäsenkortin saat toimistolta esittämällä
jäsenmaksukuitin.







IISALMEN FYSIOPISTE (-5%) fysioterapia ja hieronta
KELLO & KULTA LYYTIKÄINEN (-10%) ei kello- eikä kultatyöt
KESPORT (-15%)
POHJOLANKADUN NESTE (-25%) auton pikapesu
WANHA KUKKAKAUPPA (-10%)
PIENI SILMÄLASIKAUPPA OPTIMO OY(-25%) normaalihintaiset silmä- ja aurinkolasit

Olethan huomioinut, että Iisalmen Visan jäsenyys tarjoaa monien muiden etujen ohella
käyttöösi huippuedulliseen hintaan koko vuodeksi myös

Visan kuntosalin ja harjoitteluhallin 24/7
periaatteella
Tammikuun alussa alkaa jälleen uusi varauskausi. Hanki lupa käyttöösi ja käytä etu
hyväksesi! Ota yhteyttä Juha Kumpulaiseen, puh. 040-7637496.

Mikäli tiedoissanne on tapahtunut muutoksia tai haluatte siirtyä sähköpostilaskutukseen,
ilmoittakaa siitä sähköpostitse kisatoimisto@iisalmenvisa.com tai toimiston aukioloaikana
puhelimitse 0440 820 621,

IISALMEN VISA
Riistakatu 11, 74100 IISALMI • puh. 0440 820 621
kisatoimisto@iisalmenvisa.com • www.iisalmenvisa.com
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Jäsenmaksut
Jäsenmaksu-laskujen lähetys sähköposteihin alkanut. Mikäli et saanut laskua tai saamastasi laskusta on
kysyttävää, ota yhteyttä kisatoimisto@iisalmenvisa.com tai toimiston aukioloaikana soittamalla
numeroon 0440 820 621. Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Mikäli tiedossamme ei ole
sähköpostiosoitettasi tai et ole antanut suostumusta sähköpostilaskutukseen saat laskun lähiviikkoina
postiosoitteeseesi.
Henkilöjäsenmaksu 25 € / hlö
Perhejäsenmaksu 40 € / perhe (sisältää vanhemmat ja alle 18v. lapset)
Edustusurheilijat 10 € / hlö (kilpailee säännöllisesti Visan nimissä ja on maksanut lisenssin)
Alaikäiset 10€ / hlö
Kuntosalimaksu 180 € / vuosi + jäsenmaksu (VAIN Visan jäsenille)
Jäsenyyden perumiset: ottamalla yhteyttä toimistoon. Laskun maksamatta jättäminen ei ole
jäsenyyden perumista. Siitä aiheutuu paljon vain paljon turhaa työtä.

Yleisurheilu
Yleisurheilukoulut alkavat 7.1.2020
Yleisurheilukoulujen laskut on lähetetty sähköposteihin. Mikäli laskusta on kysyttävää ota yhteyttä
toimistoon kisatoimisto@iisalmenvisa.com tai soittamalla toimiston aukioloaikana puh. 0440 820 621. Jos
saat maksumuistutuksen, mutta olet maksanut laskun, niin ota yhteyttä toimistoon, koska maksusta voi
puuttua yksilöinti tiedot, joten se roikkuu kasassa: XX maksanut, ei tietoa kenestä.
__
Yleisurheilukoulu ryhmiin mahtuu vielä urheilijoita. Ilmoittautuminen sähköisesti Visan nettisivujen kautta.
https://www.iisalmenvisa.com/fi/yleisurheilu/yleisurheilukoulut/yleisurheilukoulu-ilmoittautuminen/

Suunnistus
Venlojen ja Jukolan Viesti suunnistetaan Rovaniemellä 13.6. - 14.6.2020. Jos olet kiinnostunut
lähtemään mukaan, ilmoittaudu Hannulle, hannu.viitala@gmail.com. Bussikuljetus lähtee Iisalmesta
lauantaiaamuna. Viestiin osallistuminen ja kuljetus ovat Visan jäsenille ilmaiset. Kysy tarvittaessa
lisätietoja Hannulta tai muilta Visan suunnistajilta.

Pyöräily- ja triathlon
Maastopyöräily:
Maastopyörälenkkejä ajetaan, vakioaikaa ei ole. Voit "huudella" lenkkikavereita Whatsapp-ryhmässä!
Ryhmään pääset laittamalla viestiä 0406757123 tai 0443284664
Uinti:
Uinnin ratavuoro jatkuu Iisalmen uimahallissa torstaisin klo 19-20.30. Tekniikkaopetus on päättynyt ja
nyt uidaan matkaohjelmia. Oman ohjelman tuonti suotavaa. Tekniikan ohjausmaksut on lähetetty niihin
osallistuneille. Muistakaa maksaa!

Visalan toimisto, Riistakatu 11
Toimiston aukioloajat:
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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

