
   

 

Kuopion Reipas, kuukausitiedote maaliskuu 2021 
 
Viikolla 10 vietämme hiihtolomaa ja harjoitukset ovat tauolla. Harjoitukset jatkuvat 
normaalisti taas viikosta 11 eteenpäin huomioiden voimassa olevat korona rajoitukset.  
 
Seura järjestää PeeÄssän salikisasarjan keväällä 2021! 
PeeÄssä kisojen tarkoitus on järjestää matalan kynnyksen tapahtumia, missä innostetaan lapsia 
liikkumaan ja oppimaan, miten kisoissa toimitaan. Bonuksena lapset saavat tulokset, mitä voidaan 
vertailla seuraavissa tapahtumissa tai kisoissa. Tämä ei ole vakavamielinen kisa, vaan harjoitusten 
lomassa suoritetaan eri tehtäviä. 
Vanhemmat eivät valitettavasti voi osallistua kilpailuihin koronarajoitusten takia. Toimitsijoilla on 
hengitysmaskit ja käsihygieniasta huolehditaan. Turvavälejä noudatetaan mahdollisuuksien mukaan. 
Ensimmäinen PeeÄssä kisa on 2.3. Tiistaina klo: 17–18, 6-vuotiaat ja klo:18–19, 7-vuotiaat. 
6–7-vuotiaiden lajeina on pituushyppy, 40 m juoksu ja temppurata juoksu. 
 
Kisaan voi osallistua vain Kuopion Reippaan 6–7-vuotiaiden ryhmissä olevat yleisurheilukoululaiset. 
Tulokset julkaistaan Kuopion Reippaan nettisivuilla ja tapahtumasta otetaan kuvia, joita käytetään 
some mainostukseen ja tiedotukseen. 
Seuraavista PeeÄssä kisoista tiedotetaan seuran sivuilla. 
 

Reippaalle mitali SM-halleista 
Eveliina Rouvali – SM-kultaa, SM-hallit Jyväskylä  
 

Lajiperjantait 
Lajiperjantait on tarkoitettu 10–15-vuotiaille Reippaan urheilijoille. 
Harjoitukset ovat keväällä perjantaisin Reippaan vuorolla klo 17.00–18.30. Laji ja valmentaja vaihtelee. 
Tarkoituksena on saada urheilijoille monipuolista harjoittelua sekä lisätä lajiharjoittelun määrää. 
Harjoitus on maksuton seuran jäsenille.  
Vaikka oma päälaji olisikin juoksu, suosittelemme käymään myös heittolajien harjoituksissa ja 
päinvastoin!  
Harjoituksiin pitää ilmoittautua etukäteen nettisivuilta ja ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneita 
pitää olla vähintään kolme. Lisätiedot https://www.kuopionreipas.fi/valmennus/lasten-ja-nuorten-
valmennus/lajiperjantait/  
Mikäli et pääse harjoituksiin, tulee osallistuminen perua viimeistään edellisenä päivänä tai perimme 
perumattomasta ilmoittautumisesta 10 €.  

 
Intersportin seurakauppa  
Seuralle on perustettu Intersportin seurakauppa sivuille oma sivusto seuran tuotteille. 
Seurakaupan idea on, että Intersportilla on ko. tuotteita varastossa ja se toimii samalla tavalla kuin 
mikä tahansa verkkokauppa. Seurakaupassa tarjolla mm. juomapulloja, Adidaksen huppareita ja t-
paitoja yms. Seurakauppa löytyy osoitteesta 
https://seurakauppa.intersport.fi/seura/kuopion-reipas-yleisurheilu/  
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Joulukuussa tilatuista seura-asuista suurin osa on saapunut ja ne siirtyvät seuraavaksi painatukseen. 
Ilmoitamme heti kun asut ovat valmiita noudettaviksi. 
 

SM-hallit 2022 
Kuopion Reipas järjestää SM-hallit 2022 Kuopio-hallissa. YLE tulee kuvaamaan kilpailut ja lähettää 
kisoista suoraa lähetystä molempina kisapäivinä. Kisojen järjestäminen vaatii seuralta ponnistuksia ja 
suurta määrää toimitsijoita. Tarjolla on monipuolinen kattaus erilaisia tehtäviä, joihin tarvitaan 
tekijöitä. Tulemme järjestämään kuluvan vuoden aikana koulutuksia tehtäviin.  
Lisätietoja kisoista ja halukkuudesta tulla mukaan kisaorganisaatioon saa seuran toiminnanjohtajalta. 
Toimitsijaksi kisoihin pääsee ilmoittautumaan seuran sivuilta 
https://www.kuopionreipas.fi/vapaaehtoiseksi/ 

 
Youth Athletics Games ilmoittautuminen aukeaa 
https://youthathleticsgames.fi/ 
Nuorisoyleisurheilun kisatapahtuma YAG 23.-25.7.2021 Lappeenrannassa. Mitä aikaisemmin 
ilmoittaudut, sitä edullisemmin pääset mukaan! Ilmoittautuminen aukeaa 15.3. ja on auki 8.7.2021 
asti. Hintaporras 1. sulkeutuu 10.5.2021, hintaporras 2. sulkeutuu 8.7.2021.   

 
JOUPET PESULA ja Reipas yhteistyöhön 
JOUPET PESULA on uusi Autopesula Kuopiossa. 
Palvelemme ammattitaidolla asiakkaitamme kaikissa autopuhdistukseen / fiksaukseen liittyvissä 
asioissa. Tarjoamme Kuopion Reippaan jäsenkorttia näyttämällä normaalihintaiset palvelut -20 % 
www.joupetpesula.com  
Puh. 045 321 3042, info@joupetpesula.com, Lemminkäisenkatu 1, 70500 Kuopio 
 

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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