
NILSIÄN MENOVINKIT 8. – 14.8.2019 
ILLUUSIOTEATTERI TAIKAVUOREN TAIKANÄYTÖS ”TUHAT JA YKSI IHMETTÄ” to 8.8. klo 17, Lusperinkuja 11 
Maailmankuulun koko perheen taikanäytös ”Tuhat ja yksi ihmettä” ainutlaatuisessa taikateatterissa. Kansainvälisesti 
tunnettu taikuripari Jorma ja Aino Airaksinen (Finn Aspen) ja valkeat kyyhkyset sekä villakoira Tara. Nilsiän kaupungin 
kulttuuripalkinto v. 2011. Opaste ”Simola” Tokmannin ja paloaseman risteyksestä ja siitä 1 km ”Taikavuori” Lusperiku-
jan alussa. Näytöksen kesto 1 tunti. Liput 20/15 € (ei maksukortteja). Perhelippu 55 € (2 lasta ja 2 aikuista), kolmas 
lapsi 15 €. Tilausnäytöksiä järjestetään ympäri vuoden pienryhmille Huom! liput varattava viimeistään 3 tuntia ennen 
esitystä. puh. 050 525 8167, 050 383 1668 tai jorma.airaksinen@taikavuori.fi. Järj. Finn Aspen Jorma ja Aino Airaksi-
nen, www.taikavuori.fi  

MIESTEN NELOSEN JALKAPALLO-OTTELU: to 8.8. klo 18.30 NP-H-Tou/2, Kankaisen kenttä, Kirkonmäentie 3,  

FINNTRIATHLON TAHKO la 10.8.  alkaen klo 8 
Katsojille tapahtuma tarjoaa mielenkiintoista seurattavaa niin uintiosuudella, vaihtoalueelle kuin alueella kiemurtele-
van juoksureitinkin varrella sekä tietenkin tapahtuman polttopisteessä, Piazzan edustalle sijoittuvalla maalialueella. 
Uintiosuus lähtee Tahkon sillalta selälle päin, päättyen tarvittavan uintimatkan jälkeen sillan alitse Tahkolahden uima-
rannalle, jossa kilpailijat vaihtavat pyörään. Pyöräilyreitti lähtee Tahkolta maantietä pitkin ensin Varpaisjärven ja sieltä 
Nilsiän suuntaan palaten vaihtoalueelle, josta matka jatkuu Tahkon alueella kiemurtelevalle juoksureitille. Lisätietoja: 
www.finntriathlon.fi/tahko   

KOKO PERHEEN KALAILTA la 10.8. alkaen klo 17 Pajulahden ranta, Saarikyläntie 45, Pajulahti 
Tapahtumassa rannalta onkimiskilpailu ja illan lopuksi klo 18 päästään nauttimaan lohikeitosta 
Järj. Pajulahden Kylä, https://pajulahdenkylayhdistys.yhdistysavain.fi/ 

YLEINEN LAITURIPILKKI CUP 1. su 11.8. alkaen klo 10 Nilsiän Satama, Ukko-Paavontie 1 
Paikkojen arvonta klo 9.30. Järj. Nilsiän Pilkkijät 

KUNTORASTIT ti 13.8. Luontopolun P-paikalta 
Opastus: Valkeiskylän risteyksestä Varpaisjärventieltä 
Järj. Nilsiän Nujakka/Säyneisen Salpa/Ylä-Savon Rasti, tied. kuntorastivastaavat Pertti Hartikainen, puh. 044 291 4509, 
Jari Leskinen puh. 044 082 6182. www.nilsiannujakka.com 
 
NILSIÄN MUSEO JA MUSEOKAHVILA, avoinna 25.6.-9.8., ti-pe klo 11-15 Simolantie 41 
Tilauksesta ryhmille puh. 040 528 9319. Holvikellarissa esillä historiaa pöytäviirien kertomana. 
www.nilsiankotiseutukeskus.fi  

”IMPRESSIONI – VAIKUTELMIA” –VESIVÄRINÄYTTELY 2. – 29.8. Nilsiän kirjasto, Ukko-Paavontie 15 
Anne Pesosen vesiväritöitä esillä. Italiassa asuneen Pesosen töistä löytyy sekä kotimaisia, että välimerellisiä vaikutel-
mia ja teemoja. 

AHOLANSAARI: 
Saari avoinna kesä-elokuussa joka päivä klo 8-20, Paavo Ruotsalaisen kotimuseoon pääsee tutustumaan Saaren auki-
oloaikoina 
Kahvila, myyntipalvelu ja vastaanotto Saaren Veräjä kesä-elokuussa joka päivä klo 10-19.30 
3.6.-11.8. lounasristeilyt joka päivä, lounas katettu seisovaan pöytään klo 12-14 
tied. 010 337 0660, aholansaari@aholansaari.fi  www.aholansaari.fi  

TAHKON MAISEMAHISSI 27.6. – 9.8. to-la klo 10-16 (säävaraus) 
Matkusta huipulle vaivattomasti ja näe samalla Tahkon upeat maisemat ilmasta käsin. Hissi ei pyöri kovalla tuulella tai 
ukkosella. Viimeinen hissinousu 15 minuuttia ennen hissi sulkemisaikaa. Lipunmyynti hissin ala-asemalla. www.tah-
konrinteet.fi  
 
SUPERCORNER TAHKO, Keitaankatu 1 
SuperCorner Tahko on kaiken ikäisten liikunnallinen sisäaktiviteetti puisto, josta löydät hauskimmat huvit ja liikutta-
vimmat elämykset ympäri vuoden ja säällä kuin säällä, lisätietoja: 045 104 3160, info@supercorner.fi   www.super-
park.fi  

TAHKO FARMI OY, Koivulantie 2B 
Tahko Farmilla pääset tutustumaan, silittelemään ja ruokkimaan ihania farmieläimiä omatoimisella farmikierroksella. 
Farmilta voit varata itsellesi myös sinulle sopivan ratsastussafarin Farmin kauniiseen lähiluontoon, tai käydä ihan 
vain kokeilemassa ratsastuksen saloja lyhyellä talutusratsastuksella. Lisäksi pääset halutessasi ajamaan Farmin 
minimönkijöillä! Lisätietoja ja varaukset: farmimyynti@puustila.com tai 045 131 2770. Ajankohtaiset aukioloajat 
ja hinnasto: www.tahkofarmi.fi. 
 
Kuopion kaupunki/Nilsiän asiakaspalvelu 
Ukko-Paavontie 15, puh. 017 482 220 
asiakaspalvelu.nilsia@kuopio.fi  
Puhelinvaihde 017 182 111 
Avoinna: ma-to klo 8-15, pe klo 8-14 
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