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Uutta kohti 
  
Jos olisin syksyllä 2009 Iisalmen Visan puheenjohtajaehdokkaaksi lupautuessani tiennyt, 
että jätän jäähyväisiä tälle tehtävälle nyt vuonna 2020, olisin ehkä päättänyt toisin. Kui-
tenkaan nyt kokonaiset 11 vuotta myöhemmin, en vaihtaisi päivääkään pois.  
  
On ollut etuoikeutettua päästä seuraamaan näköalapaikalta, kuinka te visalaiset yhtei-
seen hiileen puhaltaen ja talkootunteja laskematta, toteutatte Visan yli satavuotista tehtä-
vää liikuttaa meitä kaikkia iisalmelaisia ja yläsavolaisia. Yli tuhannen vuosittaisen harjoi-
tuskerran ja satojen kilpailuosallistumisten ohella vahvimpana osoituksena tästä todelli-
sesta ”Visan hengestä” ovat ne seitsemät erinomaisesti onnistuneet SM-tason kilpailut, 
jotka oman kauteni aikana olette yhdessä toteuttaneet. Niillä on ollut valtava merkitys niin 
seuralle kuin koko seutukunnalle. 
 
Perinteinen urheiluseuratoiminta on murroksessa myös meillä Iisalmessa, kun ihmisten 
arki on muuttunut lyhytjänteisemmäksi, lajitarjonta on monipuolistunut ja vapaaehtoistoi-
mintaan ei ole enää yhtä laajaa innokkuutta kuin ennen. On tärkeää, että myös Iisalmen 
Visan kaltaiset monilajiseurat pystyvät muuttumaan ja tarjoamaan uudenlaisia malleja toi-
minta-ajatuksensa toteuttamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Jätänkin seuran 
puheenjohtajuuden hyvillä mielin tietäen, että seurassamme perusasiat ovat kunnossa; 
Meillä on hyvät perustoiminnan mallit ja pelisäännöt, talous kunnossa sekä hyvä jaosto-
jen välinen yhteistyö, mikä tuo mitä parhaimmalla tavalla esiin monilajiseuran vahvuudet. 
Erityisen ilahtunut olen siitä, että saan luovuttaa puheenjohtajuuden henkilölle, joka tulee 
oman seuramme ulkopuolelta ja voi tuoda aivan uudenlaista, sopivan ulkopuolista näke-
mystä Visan asemointiin Iisalmen, Pohjois-Savon ja koko Suomenkin urheilukartalla. Nina 
Herdin vahva kokemus seuratoiminnan perusteista yhdistettynä Visan vakaaseen toimin-
nan perustaan mahdollistaa hänen täysipainoisen keskittymisensä itse seuratoiminnan 
kehittämiseen. Toivonkin saavamme paljon uutta energiaa seuran markkinointiin, jäsenyy-
den sisältöön sekä visalaisen urheilijan polun kehittämiseen urheilukouluista aikuisten kil-
pakentille – tai liikunnasta monipuolisesti nauttivaksi kuntoliikkujaksi. Iisalmen Visan 116 
vuotiselle matkalle on mahtunut useita merkittäviä yhteiskunnallisia mullistuksia, mutta 
Visa on aina selvinnyt. Niin nytkin. 
 
Oma kauteni on keskittynyt hyvin paljon seuramme yhteistyön, pelisääntöjen ja toiminnan 
perusteiden kehittämiseen. Olen iloinen, että voin jättää jälkeeni tämän työn kokoavan 
toiminnan käsikirjan, mikä tiivistää Iisalmen Visan tavan toimia ja ylläpitää vakaata ta-
loutta ja yhteistyötä. Toivon tämän käsikirjan auttavan tulevia sukupolvia pääsemään hel-
pommin sisälle seuran toiminnan perusteisiin ja keskittymään paremmin toiminta-ajatuk-
semme mukaisen toiminnan täysipainoiseen toteuttamiseen. Nykymuodossaan toiminnan 
käsikirja on runko, jota tulee aktiivisesti ylläpitää ja kehittää kunkin ajan hengen mukai-
sesti. 

  

Jäsenkirje 12/2020 
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Jättäessäni seuran vetovastuun tämän vuoden päättyessä toivon, että nykyiset ja tulevat 
seuraajani pitävät yllä Visan vahvaa asemaa kasvattajanseurana ja matalan kynnyksen 
liikuntamahdollisuuksien toteuttajana. Seurana, joka kykenee pitämään harrastamisen 
kustannukset alhaisina. Näen Iisalmen Visalla, alueen uraauurtavana urheiluseurana 
edelleen myös tärkeän roolin sillanrakentajana uusien lajien ja harrastusmahdollisuuksien 
tuomiseksi Iisalmeen. Monilajiseurana, joka kehittää seuran sisäistä yhteistyötä ja yhteyk-
siä alueen muiden seurojen kanssa niin, että se pystyy jatkossakin järjestämään laaduk-
kaita SM-tason kilpailuja ja sitä kautta tukemaan omia urheilijoitaan ja alueen liikunta-
mahdollisuuksia yhtä merkittävillä rahallisilla panostuksilla kuin viime vuosina.  Ammen-
namme ja arvostamme sitä vahvaa kokemusta mitä seuramme syvistä piireistä löytyy 
sekä kunnioitamme vuosikymmenten ajan seuramme hyväksi tehneiden työtä. Mutta sa-
malla otamme avoimesti vastaan uudet jäsenet ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai 
fyysisiin ja henkisiin rajoitteisiin katsomatta. Olemme yksi ja yhtenäinen Iisalmen Visa. 
 
Kiitän kaikkia Teitä visalaisia hyvästä yhteistyöstä ja halusta toteuttaa niitä kehitysaskelia, 
joita olemme ottaneet seuran perusasioiden hoidossa. Sekä erityisesti siitä suuresta tu-
esta ja kannustuksesta, jota olen saanut viimeisten vuosien aikana, kun omat voimavarat 
uusien asioiden eteenpäin viemiseksi ovat olleet rajalliset. Nyt jälkeenpäin ajateltuna ne-
kin vuodet ovat olleet tärkeitä ja toivat Visan tilanteeseen, jossa seuran vetovastuun ottaa 
Visan kannalta paras mahdollinen henkilö tukenaan johtokunta, jossa on sopivasti uutta 
ja vanhaa. Tästä on suunta vain ylöspäin. Toivotan uudelle puheenjohtajalle mielenkiintoi-
sia ja paljon antavia vuosia Visan peräsimessä sekä roppakaupalla positiivista Visan hen-
keä, terveyttä ja menestystä tuleville vuosille teille kaikille visalaisille!  
  
Iisalmessa 21.12.2020 
--Tommi Lähteinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hyvää joulua 
ja 

onnellista uutta 
vuotta 2021! 

 
Johtokunta 
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Jäsenmaksut ja jäsenedut vuodelle 2021 

Jäsenmaksut 2021 

Jäsenmaksumuodot € 

Alaikäiset (alle 18-vuotiaat) 10 

Henkilöjäsenmaksu (yli 18-vuotiaat) 25 

Perhejäsenmaksu 55 

 
Perhejäsenmaksulla voit maksaa kahden tai useamman perheesi jäsenen jäsenyyden. 
Urheilukoululaisilta jäsenmaksu peritään usein urheilukoulumaksun yhteydessä (esim. 
yleisurheilukoulu). Jäsenmaksun voi maksaa suoraan Iisalmen Visan tilille FI18 4600 
1020 0194 14.  
 
Jäsenmaksujen postitus aloitetaan 4.1.2021. Maksut toimitetaan sähköpostitse. Tark-
kaile siis sähköpostiasi heti vuoden vaihteen jälkeen. 
 

Jäsenedut 2021 
Visan jäsenetuja on muutama uusi ja vanhatkin edut jatkuvat samanlaisina. Tässä ensi 
vuoden jäsenedut: 
 

Kello & Kulta Lyytikäinen 10%, ei kello- ja kultatyöt 

Pieni Silmälasikauppa Optimo 25%, normaalihintaisista silmälaseista ja aurinkolaseista 

Kesport Iisalmi 15%, OVH-hinnoista 

Hieronta ELIX Hieronnasta 

10% 1 kerta 

15% 5 kertaa 

20% 10 kertaa 

Iisalmen Fysiopiste 5%, fysioterapiasta ja hieronnasta 

Pohjolankadun Neste 25%, auton pikapesusta 

Koulutettu hieroja ja urheiluhieroja Oskari Rissanen 
 

Koulutettu hieroja ja urheiluhieroja Oskari Rissanen 
tekee Visan kanssa yhteistyötä. 
Visan jäsenille seuraavat alennukset: 
1 kerta  -10% 
5 kertaa  -15% 
10 kertaa  -20% 
 
Lisätietoja https://www.hierontaelix.fi/. 

https://www.hierontaelix.fi/
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Wanha Kukkakauppa 10% 

Marituulet Oy 10% Marimekon normaalihintaisista tuotteista 

Timanttiset Kultamaailma 
Iisalmi 

VIP-asiakkuus: 

20% Normaalihintaiset kellot, korut ja muut tuotteet 

25% Kodin hopeat 

10% Polar ja Suunto 

Alennus lasketaan suositushinnoista. Alennus ei koske 
alennustuotteita, hyväntekeväisyyskoruja, kulta- ja 
kellosepän töitä tai varaosia.  

Lisätietoja Timanttiset Vip-asiakkuudesta löytyy täältä 

Eka-Erä 10% normaalihintaisista tuotteista, ei koske aseita, pat-
ruunoita tai puhelimia 
5% sukset ja tarvikkeet 

 
 
 

Yleisurheilu 
 

Yleisurheilukoulut 

Yu-koulut jatkuvat viikolla 2 (11.1.2021 alkaen). 
 

 

 

  

UUSIA! 

https://www.iisalmenvisa.com/userfiles/Etusivu/Jasenedut/TimanttisetVipAsiakkuus.pdf
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Suunnistus 
 
Pukki aikoo kuntoilla joulun ja vuodenvaihteen tienoilla 
omatoimirasteilla, sinäkin voit! Ensi kertaa talven Pukki-
rastit Lippuniemen korttelikartalla omatoimityyliin: 
Tulosta kartta nettisivuiltamme, rasteilla punavalko- lami-
noidut liput, ei leimausta. Rastit ovat paikoillaan sunnun-
taihin 17.1.2021 saakka.  
 
A-rata 
B-rata 
C-rata 
 

Puheenjohtaja vaihtuu 

Väistyvä jaoston puheenjohtaja Leena kiittää koko suunnistusporukkaa yhteistyöstä ja ku-
luneiden vuosien monista projekteista. Lassi Väänänen luotsaa jaostoa vuodenvaihteesta 
alkaen jämäkällä otteella eteenpäin. 
 
 

  

https://www.iisalmenvisa.com/userfiles/Suunnistus/Omatoimirastit/Kaisanet_Pukkirastit.A-RATA.pdf
https://www.iisalmenvisa.com/userfiles/Suunnistus/Omatoimirastit/Kaisanet_Pukkirastit_B-Rata.B-RATA.pdf
https://www.iisalmenvisa.com/userfiles/Suunnistus/Omatoimirastit/Kaisanet_Pukkirastit_C-Rata.C-RATA.pdf
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Pyöräily- ja triathlon 
 

Uimahallin ratavuoro 

Pyöräily- ja triathlonjaoston uintivuoro uimahallissa torstaisin klo 19.15-20.30. Tervetuloa 
ratavuorolle kaikentasoiset uimarit. 
 
Loppuvuonna ei ole enää uintivuoroja. Uuden vuoden ensimmäinen vuoro on to 
7.1.2021. 
 
 
 
 
 

Toimiston aukioloajat 
 
 

 
 


