
   

  

Kuopion Reipas, kuukausitiedote syys-lokakuu 2021 
 

Yleisurheilukoulujen syksy on käynnissä 
 
Syyskausi käynnistyi 6.9. ja harjoitukset jatkuivat Väinölänniemellä. Koulujen saleihin siirtyivät Naperot, 
Perheliikunta, Urheilukoulu Hiltulanlahti ja Jynkkä. Lokakuun alusta alkaen Väinölänniemen ryhmät siirtyvät 
Kuopio-halliin. Moniin ryhmiin mahtuu vielä mukaan, joten viettehän viestiä monipuolisesta harrastuksesta 
eteenpäin koulussa, töissä ja ystäväpiirissä.  
 
Laskutus tapahtuu syyskuun aikana sähköpostilla. Kannattaa vilkaista myös roskapostikansiosta, jostain syystä 
lähettämämme posti saattaa päätyä suoraan sinne! Mikäli laskua ei ala kuulua olkaa yhteydessä 
toimisto@kuopionreipas.fi  
 

Lisenssien osto on siirtynyt 22.9.2021 Suomisporttiin  
Seura on luonut Suomisporttiin jokaiselle lisenssiryhmälle oman tapahtuman, johon kaikkien seuran lisenssin 
tarvitsevien tulee käydä ilmoittautumassa. Ilmoittautumisten pohjalta pääsemme ostamaan lisenssit (+ 
vakuutukset). 
 
Ilmoittautuessaan tapahtumaan henkilö luo itselleen tilin ilmoittautumista varten, mikäli sellaista ei löydy jo 
ennestään. Jos kyseessä on vanhempi hän luo ensin tilin itselleen. Myöhemmässä vaiheessa luodaan tili 
huollettavalle tai huollettavan voi liittää oman tilin alle oman sporttitilin kautta. 
 
Alla tapahtumien linkit ikäryhmittäin, josta pääsette myös luomaan tilin: 

• 2015 ja myöhemmin syntyneet (sis. Sporttiturvan) https://www.suomisport.fi/events/56e612c1-bd43-
4afa-8b7f-35fafbc084a8  

• 2009–2014 aikana syntyneet (sis. Sporttiturvan) https://www.suomisport.fi/events/84b5118c-7186-
4e4c-aa91-a40ebeb1c813  

• 2008 tai aiemmin syntyneet (HUOM! ei sisällä Sporttiturvaa) 
https://www.suomisport.fi/events/2d72a026-b061-451e-b5f8-55c70809dd0e  

 
Huom!  
Edeltävä yleisurheilukausi päättyy virallisesti syyskuun lopussa, joten lunastamme lisenssit (+ vakuutukset) 
uusille ja vanhoille osallistujille 1.10.2021 alkaen.  
2008 ja aiemmin syntyneille: Lisenssi ei sisällä vakuutusta, vakuutuksen voi ostaa erikseen. 
https://www.suomisport.fi/purchase (HUOM! osta vain vakuutus, koska seura lunastaa lisenssit) 
 

Aikuisten yleisurheilukoulu 

Aikuisten yleisurheilukoulussa on vielä tilaa uusille harrastajille. Yleisurheilu on monipuolinen ja tehokas 
kuntoilumuoto, missä koordinaatio, liikkuvuus, tasapaino ja kestävyys kehittyvät. Samalla opit lisää lajista, mikäli 
lapsesikin harrastaa yleisurheilua. Ilmoittaudu mukaan: https://www.kuopionreipas.fi/kuntoliikunta-
juoksukoulu/aikuisten-yleisurheilukoulu/ 
 

Nuorisovalmennus ja Urheilijat 

Kuopion Reippaan Urheilijat menestyivät hienosti kesän Nuorten SM-kisoissa ja Kalevan kisoissa.  
Eevert Happonen juoksi Pronssille P14 800 m:llä. Minttu Turunen heitti Pronssia N17 keihäässä.  
Eveliina Rouvali sijoittui toiseksi N kuulantyönnössä, ja Pirskasen Juho juoksi neljänneksi M 400 m:llä. 

mailto:toimisto@kuopionreipas.fi
https://www.suomisport.fi/events/56e612c1-bd43-4afa-8b7f-35fafbc084a8
https://www.suomisport.fi/events/56e612c1-bd43-4afa-8b7f-35fafbc084a8
https://www.suomisport.fi/events/84b5118c-7186-4e4c-aa91-a40ebeb1c813
https://www.suomisport.fi/events/84b5118c-7186-4e4c-aa91-a40ebeb1c813
https://www.suomisport.fi/events/2d72a026-b061-451e-b5f8-55c70809dd0e
https://www.suomisport.fi/purchase


   

  

Myös Taneli Juutinen heitti sijalle 7. M keihäässä. Sijalle 8. urheilivat Pihla Hokkanen N 3000 m estejuoksussa ja 
Ilpo Kantanen M 3-loikassa. 
 
Kuopion Reippaan Nuorisovalmennusryhmät aloittavat harjoittelun viimeistään lokakuun alussa.  
Jos olet kiinnostunut tavoitteellisesta yleisurheilu valmennustoiminnasta, ole yhteydessä  
Seura Valmentaja Matti Haataiseen matti.haatainen(a)kuopionreipas.fi  

 
Kuopion Reippaan syyskokous 
Tervetuloa Kuopion Reipas ry:n syyskokoukseen Kuopio-hallille (kokoushuone 1) tiistaina 28.9.2021 klo 17.00 
alkaen. Ilmoitathan tulostasi etukäteen seuran toimistolle toimisto(a)kuopionreipas.fi, jotta voimme varautua 
tilajärjestelyihin liittyviin yksityiskohtiin. 
Syyskokouksessa valitsemme uuden johtokunnan ja seuramme etsiikin uusia vanhempia mukaan 
seuratoimintaan sekä johtokuntaan. Mikäli yleisurheilu kiinnostaa ja olet kiinnostunut kehittämään seuraa 
eteenpäin, tämä on sinulle hieno tilaisuus päästä mukaan toimintaan! 
Halutessasi mukaan seuran toimintaan johtokunnan jäseneksi, varajäseneksi tai talkooavuksi laita viestiä 
toimisto(a)kuopionreipas.fi tai soita Jonnalle 050 3612596 

 
Anna palautetta ja voita tuotepalkinto 
Pyytäisimme jäsenistöä käymään antamassa palautetta kesän/ syksyn aikaisesta toiminnasta alla olevasta 
linkistä. Kiitos. Vastanneiden kesken arvomme tuotepalkinnon. 

https://docs.google.com/forms/d/1Vw-
tbamLMs9J8jmi0kPDqHAbdWCYxjfYPmXTGwbD_yk/viewform?edit_requested=true  
 
Seuraa meitä somessa, tutustu yhteistyökumppaneihimme 
Seuraa Reipasta Facebookissa ja Instassa, ja pysyt ajan tasalla seuramme tulevista asioista ja  
tapahtumista.  
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 https: 
//www.kuopionreipas.fi/jasenedut/  
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