
   

 

Kuopion Reipas, kuukausitiedote marras-joulukuu 2020 
 
Ajankohtaista ja kalenteriin kirjattavaa 

• Tukea harrastamiseen voi hakea 30.11. asti vapaamuotoisella hakemuksella 
https://www.kuopionreipas.fi/yleisurheilukoulut/tukea-harrastamiseen/  

• Kevätkaudelle 2021 ilmoittautuminen avautuu 4.12.2020 

• Reippaan syyskausi päättyy viikolla 51 

• Nuorten valmennusleiri II järjestetään 11.–12.12. Leiri tarkoitettu 10–15-vuotiaille 
yleisurheilijoille. Lisäinfoa seuran somessa ja kotisivuilla. Ilmoittautumiset 
iida.elomaa(a)kuopionreipas.fi  

 
Kaudenpäättäjäiset etänä 
Perinteisiä kaudenpäättäjäisiä ei juhlita marraskuussa 2020. Järjestämme lyhyen live-lähetyksen seuran 
somessa ja tiedotamme palkitut kotisivuillamme. Toivottavasti voimme järjestää alkukesästä yhtä aikaa 
Reippaan 10-vuotissynttärit, kauden 2020 päättäjäiset ja kauden 2021 avajaiset! 
 
Reipas yhteistyöhön Intersport Kuopion kanssa 

 
Kaksi paikallista yhdisti voimansa, kun Reipas aloitti yhteistyön Intersport Kuopion kanssa. Yhteistyö 
Intersportin kanssa tuo lisää elementtejä seura-asujen hankintaan. Pian pääset mm. tilaamaan Reipas-
tuotteita seura-asukaupasta. 
Intersport Kuopio tarjoaa Reippaan jäsenille etuja, jotka saat jäsenkorttia näyttämällä 

• -10 % alennus kaikista tuoteryhmistä (pois lukien sykemittarit ja polkupyörät). Ale myös 
tarjoushinnoista. 

• Laji- ja seuratuotteiden osalta erillinen seurahinnasto. 
Sinun ja perheesi Adidas-ostoista kerrytät bonusta koko seuralle! Hyödynnä yhteistyön uudet tuulet ja 
kipaise ostoksille Interiin, jonka löydät kaupungin ”parraatipaekalta” Haapaniemenkadulta. 
 
InBody-mittauksia Intersportissa 
Kuopion Reippaan jäsenille on myönnetty etuhinta Intersport Kuopion ja InBody Suomen (Tervetec Oy) 
yhteistyössä toteuttamaan InBody-kehonkoostumusmittauspisteeseen. Seuran jäsenet saavat 
mittauksen alennettuun hintaan Reippaan jäsenkorttia näyttämällä. Etuhinta on voimassa 01/2021 
loppuun saakka. Mittauspiste sijaitsee Intersport Kuopion myymälässä, osoitteessa Haapaniemenkatu 
32, 70110 Kuopio. 
Lisätietoja ja valmistautumisohjeet löydätte täältä:   
https://www.inbody.fi/inter/   
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Lounaskahvila Hilima mukaan Reippaan tiimiin 

 
Toinen uusi yhteistyökumppanimme on Lounaskahvila Hilima Asemakadulla. Hilimasta monipuolinen ja 
herkullinen lounas 8,50 € Reippaan jäsenhintaan. Hilimasta myös catering-palvelut ja tilat perhejuhlien 
järjestämiseen. Kysy lisää info@hilima.fi.  
 
Yhteistyötä kanssamme kaudella 2020–2021 jatkavat 
Autotalo Laakkonen, Tilintarkastustoimisto Juha Tissari, Kuopion Energia sekä muut 
yhteistyökumppanit, jotka löydät kotisivuiltamme https://www.kuopionreipas.fi/jasenedut/ . 
 
Tapahtuman peruutus: Kultajousi Running ja Itsenäisyysmaraton 
Covid 19-pandemian siirryttyä Kuopiossa kiihtymisvaiheeseen päädyimme perumaan 6.12. 
juoksutapahtuman. Kultajousi Running ja Itsenäisyysmaraton siirtyvät ensi vuodelle. Väinölänniemen 
puitteet eivät mahdollista turvallisen juoksutapahtuman järjestämistä. Reipas haluaa toimia 
vastuullisesti niin juoksijoita kuin talkoolaisia kohtaan, emmekä halua riskeerata kenenkään 
kanssaliikkujan terveyttä.  
 
Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä sähköpostilla. Osallistumisoikeus siirtyy automaattisesti ensi 
vuodelle. 
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Muista yhteistyökumppanimme ja heidän tarjoamat jäsenedut! 
 

 
 

  

     
  

           

         
 

    
 

   


