
   

 

Kuopion Reipas, kuukausitiedote maalis-huhtikuu 2020 
 

 
SM-maantiejuoksut ovat jo lähellä 
SM-maantiejuoksut kisataan Kallaveden kauniissa ympäristössä Väinölänniemellä lauantaina 18.4. Tule 
mukaan seuraamaan tapahtumaa ja kannustamaan kilpailijoita. https://www.kuopionreipas.fi/sm-
maantiejuoksu-2020/   Voit myös ilmoittautua tapahtumaan talkoolaiseksi seuran nettisivujen kautta 
tai ottamalla yhteyttä toimisto@kuopionreipas.fi. 
 

Ulkokausi avataan kuntoliikunnan merkeissä 
SM-maantiejuoksujen esikisana kisattava Kultajousi Running on suunnattu kaiken tasoisille 
kuntoliikkujille sekä tavoitteellisesti ja aktiivisesti harjoitteleville juoksijoille. Kultajousi Running 
juostaan SM-kisareitillä, juostavina matkoina ovat 5 ja 10 km yhteislähtönä. Startti Väinölänniemen 
stadionilta klo 9.30 (kisakanslia avautuu tunti ennen lähtöä). Huom! Aikataulun muutokset ovat 
mahdollisia johtuen saman päivän SM-kilpailusta. 
 
Kultajousi palkitsee jokaisen sarjan kolme 
parasta juoksijaa, minkä lisäksi kisaan 
osallistuneiden kesken arvotaan myös 
palkintoja. Ohjeet ilmoittautumiseen ja 
ilmoittautumislinkki löytyvät Reippaan 
sivuilta 
https://www.kuopionreipas.fi/kilpailut-ja-
tapahtumat/kultajousi-running/ ja 
www.kilpailukalenteri.fi-sivustolta. 

 
Reippaalta tukea harrastusmaksuihin 
Voit hakea tukea harrastusmaksuihin, mikäli perheen voimavarat ovat tiukoilla. Hae tukea rohkeasti ja 
tilanteita ennakoiden. Tuen tarkoitus on edistää vähävaraisten ja haastavissa tilanteissa olevien 
perheiden lasten- ja nuorten viikoittaista liikunnan perustoimintaa. Hakemisen perusteeksi riittää 
tiukka taloudellinen tilanne, joka voi johtua mm. perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten 
runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä. 
 
Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot tuen tarpeesta toimisto@kuopionreipas.fi. Hakemukset 
käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä hakijoiden nimet nouse esille yleisessä keskustelussa.  
Tuesta löydät lisää tietoa Kuopion Reippaan nettisivuilta alla olevan linkin kautta. 
https://www.kuopionreipas.fi/?x254363=374322  
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Reippaalle mitaleja SM-halleista 
Eveliina Rouvali – SM-hopeaa, SM-hallit Tampere 
Elias Sopo – SM-pronssia, nuorten SM-hallit Helsinki 
 
Aikuisurheilijoista Kuopioon mitaleja toivat: 
Jukka Kaukola 
Tomi Julkunen 
Jouni Hyvönen 
Kirsi Mykkänen 
Väinö Klemola 
Antero Markunsalo 
Heikki Pesonen 

 
Lanaatko hiekkaa, mittaatko heittoja, nostatko rimaa? Toimitsijakoulutus 22.4. Klassikalla 
Reipas järjestää keskiviikkona 22.4. yleisurheilukilpailuiden tuomari- ja toimitsijakoulutuksen. Koulutus 
pidetään Kuopion Klassillisen lukion tiloissa osoitteessa Opistotie 1, klo 17-19.30.  
 
Koulutus on avoin uusille lajitoimitsijoille sekä kokeneemmille osaamisen päivittämiseksi. Koulutus 
täydentää vapaaehtoisten toimitsijoiden lajikohtaista osaamista. Ilmoittaudu ennakkoon viimeistään 
15.4. mennessä. Laita sähköpostia toimisto@kuopionreipas.fi tai viesti 050 3612596. Reippaan 
nettisivuilta voit seurata ajankohtaisia tiedotteita aiheeseen liittyen. Tervetuloa mukaan.  

 
Youth Athletics Games ilmoittautuminen aukeaa 
https://youthathleticsgames.fi/ 
Nuorisoyleisurheilun kisatapahtuma YAG 12.-14.6.2020 Lappeenrannassa. Mitä aikaisemmin 
ilmoittaudut, sitä edullisemmin pääset mukaan! Ilmoittautuminen aukeaa 9.3. ja on auki 1.6.2020 asti. 
Hintaporras 1. sulkeutuu 28.4.2020, hintaporras 2. sulkeutuu 1.6.2020.  

City-Optiikka Synsam ja Reipas yhteistyöhön 
Kuopion liikkeessä asioidessasi saat Reippaan jäsenenä alennusta silmälasien ostosta. Jäsenkorttiamme 
näyttämällä saat -30% alennuksen silmälasien loppusummasta (sis. kehykset + linssit) sekä -25% 
alennuksen urheilu- ja aurinkolaseista (sis. kehykset + linssit).  
Synsamilta löydät myös muita hyviä etuuksia. Näönkorjausta tarvitseville 5-12- vuotiaille lapsille 
Synsam tarjoaa urheilulasit omilla voimakkuuksilla veloituksetta. Myös kaikki alle 14- vuotiaat lapset 
saavat silmälasit veloituksetta. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Synsamin nettisivuihin: 
https://www.synsam.fi/optikko/city-optiikka-synsam/378 
 
City-optiikka Synsam palvelee Kuopiossa osoitteessa Puijonkatu 19, kauppakeskus Vihtorissa. 
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Seuraa meitä somessa, tutustu yhteistyökumppaneihimme 
Seuraa Reipasta Facebookissa ja Instassa, ja pysyt ajan tasalla seuramme tulevista asioista ja 
tapahtumista.  
Mikäli sinulta puuttuu vielä jäsenkortti, voit noutaa kortin seuran toimistolta (Haapaniemenkatu 10 A) 
tai pyytää yleisurheilukoulujen ohjaajilta. Katso tarkemmat edut ja yhteystiedot 
https://www.kuopionreipas.fi/jasenedut/  
 
Reipasta tukemassa seuraavat yritykset ja yhteisöt: 
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