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Kesän avovesiuintikausi alkaa maanantaina 13.6. klo 18 ja sen jälkeen aina maanantaisin samaan 
aikaan. Ensimmäisellä kerralla kokoonnutaan Makkaralahden uimarannalle Suistamonkatu 78, 
jossa käydään läpi vesiturvallisuutta ja vedestä pelastamista. Tämä kerta on tärkeä kaikille, jotka 
aiotte kesän aikana ottaa osaa yhteisuintiharjoituksiin. Ottakaa mukaan märkäpuvut ja uintipoijut. 
Jos on neopreenihanskoja tai -tossuja, ottakaa myös ne, jos vesi on vielä viileää.  
 
Urheilijat eivät ole harjoituksissa vakuutettuja seuran puolesta, vaan jokainen hankkii itse oman va-
kuutusturvansa. Harjoituksissa uidaan omalla vastuulla ja jokainen valitsee uintimatkansa oman 
kunto- ja taitotasonsa mukaan. 
 
Nähdään rannalla! 
 

 
Kesän Yleisurheilukoulut alkaneet Sankariniemen kentällä! Ryhmiä kaikenikäisille, myös aikui-
sille! Uutena maksuton vanhempi-lapsi -ryhmä alle 4 vuotiaille. Kaikkiin ikäluokkiin mahtuu li-
sää harrastajia! Lisätietoja ilmoittautumisesta ja hinnastosta löytyy täältä: https://www.iisalmen-
visa.com/fi/yleisurheilu/yleisurheilukoulut/kesakausi-2022/ 
 
Kesän kilpailut Sankariniemellä: 
13.6. Kesport Lasten kisat 
22.6. PM-viestit 
  5.7. Kesport Lasten kisat 
26.7. Kesport Lasten kisat 
16.8. Hippo-Kisat 
 
Toimitsijoita tarvitaan kilpailuihin! 

 
Iisalmen Visan lentopallojaosto järjestää Iisalmessa Kangaslammen biitsikentillä Viikkobiitsit 
kesällä 2022. Viikkobiitsi on kaikille avoin kisa, jossa kerätään henkilökohtaisia rankingpisteitä. 
Systeemi takaa sen, että lohkoihin tulee samantasoisia pelaajia, joten päivän kunto ratkaisee 
kuka pärjää. Viikkobiitsiin osallistutaan yksilöinä. Lohkossa pelataan vuoron perään erä kol-
men muun samaan lohkoon sijoitetun kanssa eli yhteensä kolme erää. Seuraavalla kierrok-
sella pelaajat jaetaan jälleen rankingpisteiden mukaisesti neljän hengen lohkoihin ja niin edel-
leen, kunnes kymmenen osakilpailun jälkeen selviää lopulliset rankingsijoitukset. Lopuksi pela-
taan Queen/King of the beach –turnaus, jossa kruunataan kuninkaalliset ja palkitaan parhaat. 
Viikkobiitsiin osallistuminen on kaikille mahdollista eikä vaadi mitään lisenssejä tai seuraan si-
toutumista. Jokainen pelaa omalla vastuullaan ja huolehtii vakuutusturvastaan itse. Viikkobiit-
siin ei ole osallistumismaksua! 
 
Pelit pelataan tiistaisin klo 17.30 alkaen Kangaslammen biitsikentillä kesäkuun alusta elokuun 
puoleenväliin. Katso ilmoittautumisohjeet Iisalmen Viikkobiitsin sivuilta! 

Jäsenkirje 04/2022 
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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 
 


