
   

 

Kuopion Reipas kuukausitiedote marras- joulukuu 2019 
 

Kauden 2018–2019 päätöstilaisuus torstaina 14.11. 
 
Juhlistamme kulunutta kautta 2018–2019 Ramin konditoriassa, kauppakeskus Sektorissa, torstaina 14.11. klo 17 
alkaen. Tilaisuudessa palkitsemme yleisurheilukoululaisia ja Reippaan eri-ikäisiä urheilijoita sekä seuratoimijoita. 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jonka vuoksi pyydämme osallistujia ilmoittautumaan alla olevan linkin kautta 
viimeistään torstaihin 7.11 mennessä. Tervetuloa!  
https://www.kuopionreipas.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/kauden-paattajaiset/ 
 

Vanhempien iltakahvit 20.11. 
 
Järjestämme keskiviikkona 20.11. klo 17–18.30 yleisurheilukoululaisten ja nuorisovalmennettavien vanhemmille 
iltakahvit Kuopio-hallilla, kokoushuone 1. Käsittelemme yleisesti Reippaan seuratoimintaa ja urheilijanpolkua. 
Illan vieraaksi saamme fysioterapeutti Riikka Sabatin Element Studiolta, joka tulee puhumaan ja keskustelemaan 
aiheesta Terve ja urheileva lapsi.  
 
Ilmoittauduttehan ennakkoon 15.11. mennessä 
https://www.kuopionreipas.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/vanhempien-iltakahvit/  

 

Itsenäisyysmaraton 6.12.2019 
 
Maratonin lähtö tapahtuu 6.12. Väinölänniemeltä klo 10.00, maratonin kuntosarja starttaa klo 9.00. Maratoniin 
voit ilmoittautua alla olevasta linkistä: 
https://www.kuopionreipas.fi/kilpailut-ja-tapahtumat/itsenaisyysmaraton-6-12-2019/ 
 
Jos olet halukas juoksemisen sijasta osallistumaan tapahtumaan talkoolaisena, voit ilmoittautua 
Matti Haataiselle p. 050 358 3608 (voit ilmoittautua viestillä tai soittamalla) 

 

Syventävää lajiharjoittelua tarjolla keihäs- ja seiväskouluissa 
 
Lajikoulut ovat erinomainen tapa tutustua yleisurheilulajiin syvällisemmin. Marraskuussa 15.11. 
Kuopiossa alkaa tasokas keihäskoulu, jossa hyvät kouluttajat vievät nuoret urheilijat lajin sisälle 
viimeisen päälle tehokkaasti. Keihäskoulu on tarkoitettu kaikille 9-18-vuotiaille keihäänheitosta 
kiinnostuneille lapsille ja nuorille. Vanhemmat ovat myös tervetulleita seuraamaan harjoituksia. 
Lajitekniikkaa ja hyviä oheisharjoituksia on tarjolla! Tämän sähköpostiviestin liitteistä löytyy 
keihäskoulun esite, joka sisältää myös hakuohjeet. 
 
Lisäksi Kuopio-hallissa pyörii seiväskoulu, joka sopii 11 vuotta täyttäneille. Aikaisempaa kokemusta 
seiväshypystä ei tarvita, innostus oppia uutta riittää. Seiväskoulu kokoontuu 10 kertaa keskiviikkoisin. 
Hinta 100 € (10 harjoitusta + Itä-Suomen seiväspankin hyppyseipäät käytössä harjoituksissa). 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen seiväskouluun: Pasi Pitkänen p. 0505482723 / pasi.pitkanen@kaavi.fi 
https://psy.sporttisaitti.com/koulutustoiminta/lajikoulut/  
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Kehonkunnostusta aikuisille: YUfit – voimaa keholle ja mielelle  
 
Tule mukaan aikuisille suunnattuun kuntoliikuntaryhmään, jossa sinut perehdytetään 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/ 
 

Yleisurheilulisenssit ja vakuutus 
 
Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston päätöksellä lisenssi on pakollinen kilpailulupa kaikissa virallisissa 
yleisurheilukilpailuissa.  
Reipas lunastaa yleisurheilukoululaisille, nuorisovalmennettaville ja urheilijoille lisenssin, eli kilpailuluvan 
kaudelle 2019–2020. Yli 14- vuotiaiden lisenssi ei sisällä vakuutusta, joten suosittelemme hankkimaan 
vakuutuksen itse. SUL ry:n ja Pohjola Vakuutuksen yhteistyössä tarjoama Sporttiturva on yksi järkevä vaihtoehto 
vakuutukseksi. Halutessanne lunastaa Sporttiturvan otattehan yhteyttä Reippaan toimistoon. 

 
Sporttiturvan hinnat kaudelle 2020 ovat 1.10.2019 alkaen 2006 ja aiemmin syntyneille 

Sporttiturva 2006–2003-syntyneet 20 euroa (C-vakuutus) 
Sporttiturva 2002–2001-syntyneet 29 euroa (B-vakuutus) 
Sporttiturva 2000 ja aiemmin synt. 120 euroa (A-vakuutus) 

Voimassaoloaika 
Yleisurheilulisenssi ja Sporttiturva ovat voimassa 1.10.2019 – 30.09.2020. 
Alla olevasta linkistä voit tutustua aiheeseen lisää: 
https://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit/ 
 
 
 
 
 
 

Varustepörssi 
 
Kierrätä pieneksi jääneet piikkarit ja puristavat juoksutrikoot Reippaan Varustepörssissä. Voit lisätä sinne myös 
ostoilmoituksen ja tavoitella sitä kautta Reippaan seura-asuja ja hyväkuntoisia varusteita.  
https://www.kuopionreipas.fi/seura/varusteporssi/ 
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Ajankohtaisia tiedotteita yhteistyökumppaneiltamme: 
 
Urheiluhieroja Ilari Sivonen haluaa jäsenillemme tarjota loppuvuoden etuna lahjakorttitarjouksia hierontaan. 
Tarjoukset ovat voimassa 23.12.2019 asti seuran jäsenille, joten tästäpä vaikka lahja isänpäiväksi tai 
joululahjaidea läheiselle. 
Lahjakortin ostamista varten (alennettuun hintaan) tarvitset mukaasi Kuopion Reippaan jäsenkortin. Jäsen kortin 
voit noutaa sovitusti toimistolta tai yleisurheilukoululaisten ja NV-ryhmien urheilijat pyydättehän korttinen 
ohjaajilta tai valmentajilta. 
 
Tarjoukset: 
2 x 50 min lahjakortti – 60 € (norm. 80 €) 
1 x 80 min lahjakortti – 45 € (norm. 55 €) 
Alla olevasta linkistä voi tutustua lisää Ilarin toimintaan ja palveluihin: 
http://ilarisivonen.com/ 

 
 
Kuopion Eläinpuisto tiedottaa: 
Eläinpuisto on joulukuussa avoinna viikonloppuisin. Puisto sijaitsee idyllisessä Vehmasmäen maalaismiljöössä. 
Eläinpuistossa on monenkirjava joukko iloisia ja onnellisia eläinystäviä. 

- Vierailu puistossa Kuopion Reippaan jäsenillemme hintaan 6€/hlö! 
Kuopion Eläinpuisto vuokraa myös Purolan Pirttiä yrityksille ja ryhmille läpi vuoden.  
Alla olevasta linkistä voit tutustua lisää Eläinpuiston toimintaan ja sen eläimiin: 
https://www.kuopionelainpuisto.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisää jäsenetuja löydät seuraavasta osoitteesta: 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. 
 

  

 

http://ilarisivonen.com/
https://www.kuopionelainpuisto.com/
https://www.kuopionreipas.fi/jasenedut/


   

 

Reipasta tukemassa myös seuraavat yritykset ja yhteisöt: 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


