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         Jäsenkirje 4/2020 

 

 
 

Sääntömääräinen kevätkokous 
 

Iisalmen Visa ry:n 
Sääntömääräinen 
KEVÄTKOKOUS 
pidetään vallitsevan  
tilanteen vuoksi 
poikkeuksellisesti  
vasta su 7.6.2020,  
klo 18.00 Visalassa. 
 
Johtokunta 

 

 

Koronatilanne 

Valtioneuvoston tekemien poikkeusololinjausten mukaisesti Iisalmen Visa ry  joutuu sul-
kemaan myös luolalla olevat harjoitustilat 17.3. alkaen. Samoin harjoitustoiminnan kes-
keytystä jatketaan 13.5. saakka. Visalan toimisto toimii etänä ja kaikki siellä tapahtuvat 
kokoontumiset perutaan tai siirretään. Seuran asioiden hoitamisen kannalta välttämättö-
mät tapaamiset pyritään pitämään etänä tai korkeintaan muutaman henkilön ryhmissä. 
Rajoitukset ovat voimassa 13.5. saakka tai kunnes toisin ilmoitetaan. Iisalmen Visa kan-
nustaa jäseniään ulkoiluun ja itsenäiseen harjoitteluun poikkeusolojen aikana.  
 
Iisalmen Visa, 
Johtokunta 

 

 

Koulutettu hieroja ja urheiluhieroja Oskari Rissanen 

Koulutettu hieroja ja urheiluhieroja Oskari Rissanen tekee Visan kanssa yhteistyötä. Visan jä-
senille seuraavat alennukset: 
1 kerta  -10% 
5 kertaa -15% 
10 kertaa -20% 

 Lisätietoja täältä. 
 

  

http://www.iisalmenvisa.com/
https://www.hierontaelix.fi/
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Toimiston aukioloajat 

Toimisto on suljettu Korona-viruksen takia 13.5. saakka. Toimistoon voi kuitenkin ottaa 
yhteyttä puhelimitse ja sähköpostilla. 
 

 
Yleisurheilu 
 
Koronaviruksen leviämisen vuoksi olemme päättäneet THL: n ohjeistuksen mukaisesti 
keskeyttää Iisalmen Visan yleisurheilukoulut loppukauden ajaksi. Kesäkauden yu-koulujen 
alkamisesta tiedotamme myöhemmin. Ne alkavat vasta koronatilanteen väistyttyä ja kun 
hallitukselta tulee lupa aloitella ryhmätoimintoja. Seuraathan Visan internet-sivuja sekä some-
kanaviamme. 
 
Myös luolan kuntosalin käyttö on toistaiseksi kielletty, ainakin 13.5. saakka. 
Lisätietoja: Tilojen ja palvelujen käytössä on muutoksia. 

 
Suunnistus 
 
Iisalmen Visa haluavaa auttaa lähialueen kouluja, perheitä sekä kuntoilijoita. Seuramme 
innokkaat suunnistusjaoston jäsenet ovat tehneet kaikille perheille, kouluille ja lapsille 
omatoimirastit käytettäväksi silloin, kun se omaan ohjelmaan sopii. Ensimmäiset rastiliput 
löytyvät Lippuniemestä kaupunkialueelta. Kartta on ladattavissa linkistä täysin ilmaiseksi 
omaan käyttöön. Suunnistaa voi myös puhelimessa näkyvän kartan avulla. Punavalkeat 
rastiliput ovat (ja toivottavasti myös pysyvät paikoillaan) vappuun saakka. Sen jälkeen 
jätämme rastille kuitunauhan, jossa on rastinumero. Viemme lisää omatoimirasteja maastoihin, 
kunhan metsä sulaa. Lisätietoja suunnistuksen sivulla omatoimirastit. 
 

 
Pyöräily- ja triathlon 
 
Pyöräily- ja triathlonjaoston yhteisharjoitukset jatkuvat, kun korona-aika on ohi. 

http://www.iisalmenvisa.com/
https://www.iisalmi.fi/news/Hairiotilanteiden-johtoryhma-aloittaa-kokoontumiset-ja-tilojen-ja-palvelujen-kaytossa-on-muutoksia/u3gjje1n/c2870af6-c1ac-4bda-aee9-095bd1fb7e89
https://www.iisalmenvisa.com/fi/suunnistus/omatoimirastit/

