
   

 

Kuopion Reipas, kuukausitiedote syys-lokakuu 2019 
 

Syyskuu on #seurasydän -kuukausi 
 
Seurasydän-kampanja liputtaa seuratoiminnan yhteisöllisyyttä ja nyt tarvitaan yhteisöllisyyttä enemmän kuin 
koskaan. Mikäpä olisi parempi yhteisöllisyyden esikuva kuin suomalainen urheiluseura?  Suomalainen 
urheiluseuratoiminta on maailmanlaajuisesti täysin ainutlaatuinen. Seuroissa on yli 1,2 miljoonaa liikkujaa, 
urheilijaa ja toimijaa. 
 
Seurasydän on nimi ja teema kampanjalle, jonka tarkoituksena on innostaa seuroissa toimivia ihmisiä 
levittämään seurassa vallitsevia yhteisöllisyyden arvoja ympärilleen niin sosiaalisessa mediassa kuin omassa 
toiminnassaan. 
 
Seurapaita-päivä 24.9. värittää päivän Reippaan väreillä 
#Seurasydän-kampanjan yhtenä seuratoiminnan näkyvyyttä nostattavana toimenpiteenä vietetään tiistaina 
24.9. Seurapaita-päivää. Tavoitteena on, että kaikki seuratoiminnassa mukana olevat ja olleet pukevat oman 
seuran paidan tai verkkaritakin päälle ja lähtevät töihin, kouluun, päiväkotiin - kuka minnekin. Tägää sinäkin 
somessa #seurasydän #kuopionreipas #munseura ja vie eteenpäin sanomaa Reippaasta meiningistä! 
 
Puetaan kaikki Reippaan värit päälle syyskuun lopussa! Yleisurheilukoululaisille kuuluvat t-paidat ovat 
noudettavissa sovitusti seuran toimistolta ja niitä on myös jaossa ohjaajilla, kun ilmoitatte tarvittavan paidan 
koon heille. Aikuisten paitoja sekä muita seuratuotteita (lippikset kahdessa eri mallissa, tuubihuivit, 
jumppapussit sekä seura-asujen hajakoot) ovat myynnissä Reippaan toimistolla. 
 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurasydan/ 
  
https://www.kuopionreipas.fi/seura/seura-asut/seuran-toimistolla-myynnissa-ole2/ 

 
Kultajousi Running Matkuksessa lauantaina 28.9. 
 
Tule mukaan hyvän mielen juoksutapahtumaan lauantaina 28.9. Reippaan ja Kultajousen yhteinen 
juoksutapahtuma Kultajousi Running juostaan ensimmäisen kerran tänä syksynä, Matkuksen ja Hiltulanlahden 
ympäristössä. Kisamatkoina ovat 5 ja 10 km, kisa käynnistyy yhteislähtönä klo 11 kauppakeskus Matkuksen 
pihasta. Ilmoittautumaan pääset https://www.kuopionreipas.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/kultajousi-running/ 
(ilmoittautumislomake sivun lopussa) tai lisenssin omaavat juoksijat www.kilpailukalenteri.fi kautta.  
 
Hyödynnä ilmoittautuessa SYKETTÄ-tarraasi ja myös kaverin kanssa juoksemaan tullessa yhteishinnoittelu. 

 
Yleisurheilukoulujen syksy on käynnissä 
 
Syyskausi käynnistyi 2.9. ja harjoitukset jatkuivat Väinölänniemellä. Koulujen saleihin siirtyivät Naperot, 
Perheliikunta ja Urheilukoulu Hiltulanlahti. Lokakuun alusta alkaen Väinölänniemen ryhmät siirtyvät Kuopio-
halliin. Moniin ryhmiin mahtuu vielä mukaan, joten viettehän viestiä monipuolisesta harrastuksesta eteenpäin 
koulussa, töissä ja ystäväpiirissä.  
 

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurasydan/
https://www.kuopionreipas.fi/seura/seura-asut/seuran-toimistolla-myynnissa-ole2/
https://www.kuopionreipas.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/kultajousi-running/
http://www.kilpailukalenteri.fi/


   

 

Lisäksi Reipas on mukana Lasten Liike iltapäivässä ja järjestämme kerhotoimintaa Snellmanin koululla Kuopion 
keskustassa ja Vehmersalmen koululla. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydätte Reippaan nettisivuilta 
kohdasta Yleisurheilukoulut ja sieltä Lasten Liike –kerhot. Lisäinfoa myös https://www.lastenliikeiltapaiva.fi/ 
 
Laskutus tapahtuu syyskuun aikana sähköpostilla yleisurheilun seurarekisterin kautta. Kannattaa vilkaista myös 
roskapostikansiosta, jostain syystä lähettämämme posti saattaa päätyä suoraan sinne!  
Huom! Yleisurheilukausi päättyy syyskuun lopussa, joten lunastamme lisenssit uusille ja vanhoille osallistujille 
1.10.2019 alkaen. 14–vuotiaat ja sitä vanhemmat urheilijat: Lisenssi ei sisällä vakuutusta, vakuutuksen voi 
ostaa erikseen. https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/  
 
 

Kehonkunnostusta aikuisille: YUfit – voimaa keholle ja mielelle  
 
Aikuisten liikuntaryhmä etsii uusia osallistujia! 

 
Aktiivisuutta arkeen, tehoa työhön ja poispääsy passiivisuudesta. YUfit ohjaa liikkujat viikoittain monipuolisen 
liikunnan maailmaan, jossa yleisurheilusta tutuin harjoittein kunnostetaan ja kehitetään kehoa. "Tosielämän 
crossfitissä" hyödynnetään elementtejä myös palloilulajeista, kestävyysurheilusta ja voimailulajeista. 
Osallistumalla ryhmään pääset parantamaan kestävyyttäsi, voimaasi, nopeuttasi, kehonhallintaasi ja 
liikkuvuuttasi. Ryhmä kokoontuu Väinölänniemellä ja vaihtelevilla liikuntapaikoilla kerran viikossa. Lue lisää 
Reippaan nettisivuilta Kuntoliikunta-välilehden alta. https://www.kuopionreipas.fi/kuntoliikunta/yufit-
kehonkunnostusta-monipuoli/ 

 
Jäsenedut https://www.kuopionreipas.fi/jasenedut/ 
 
Reippaan yhteistyökumppanit ovat mukana seuramme arjessa aktiivisesti ja kannattaa ehdottomasti hyödyntää 
heidän tarjoamiaan etuja. Reippaan jäsenkortin voit noutaa seuran toimistolta (Haapaniemenkatu 10 A) tai 
pyytää yleisurheilukoulujen ohjaajilta. Katso tarkemmat edut ja yhteystiedot Reippaan nettisivuilta. 
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Reipasta tukemassa seuraavat yritykset ja yhteisöt: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


