
NILSIÄN MENOVINKIT 25.6. –1.7.2020 
LIITO-ORAVARETKI TAHKOLLA to 25.6. klo 15-17 

Tutustumme liito-oravan elämään sen elinympäristössä. Miksi liituri ihastuttaa ja vihastuttaa ja miten ihmistoiminnan ja 

luonnonsuojelun eri näkökulmat voidaan yhdistää? Kävelemme rauhallisesti noin 1,5 km paikoitellen mäkisessä maas-

tossa. Varustaudu hyvillä kävelykengillä. Tapaamme klo 15 Tahkolaaksontien eteläisemmän parkkialueen nro 33 kul-

malla. Retken kesto noin 1,5 tuntia. Lisätietoja puh. 044 718 2658. Retkellä ja tapahtumissa huomioidaan koronavi-

rusepidemian hillitsemiseksi tarkoitetut ohjeet ja rajoitukset. Huolehdithan turvaväleistä ja osallistujien enimmäismää-

rästä voimassa olevien ohjeiden mukaan. Muutokset ovat mahdollisia. Ethän tule sairaana retkelle. 

ILLUUSIOTEATTERI TAIKAVUOREN TAIKANÄYTÖS ”TUHAT JA YKSI IHMETTÄ” 

la 27.6. klo 17-18, Lusperinkuja 11 

Maailmankuulu koko perheen taikanäytös ”Tuhat ja yksi ihmettä” ainutlaatuisessa taikateatterissa. Kansainvälisesti tun-

nettu taikuripari Jorma ja Aino Airaksinen (Finn Aspen) ja valkeat kyyhkyset sekä villakoira Tara. Nilsiän kaupungin kult-

tuuripalkinto v. 2011. Teatteri toiminut lähes 15 vuotta, yli 700 näytöstä. Opaste ”Simola” Tokmannin ja paloaseman 

risteyksestä ja siitä 1 km ”Taikavuori” Lusperikujan 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.airaksi-

nen@taikavuori.fi. Järj. Finn Aspen Jorma ja Aino Airaksinen, www.taikavuori.fi 

PUISTOJUMPPA ma 29.6. klo 18.30-19.30 Sataman kenttä, Vanhankirkontie 1a 

Mukaan vesipullo sekä jumppamatto, jos löytyy. Tekonurmella on hyvin tilaa jumpata, joten huolehdithan turvaväleistä 

ja flunssaisena jäädään kotiin. Maksuton, säävaraus, sateella ei jumpata. 

Järj. Nilsiän Naisvoimistelijat. 

NILSIÄN PALLO-HAUKKOJEN JALKAPALLOKOULU 6.-10.7. Kankaisen kenttä, Kirkonmäentie 3 

Vuorot päivisin: klo 12-13/14-15, ikäryhmät: pojat 2009 ja myöhemmin syntyneet, tytöt 2008 ja myöhemmin synty-

neet, osallistumismaksu: 20 € (sisältää ohjauksen, pallon, paidan, pokaalin, juomapullon ja päättäjäiset), maksu paikan 

päällä (tasaraha). Ilmoittautumiset: keskiviikkoon 1.7.2020 mennessä pallohaukat1954@gmail.com tai puh. 040 324 

2431, tiedot: lapsen nimi, syntymävuosi ja huoltajan puhelinnumero.  www.np-h.fi  

NILSIÄN MUSEO JA MUSEOKAHVIO, AVOINNA 30.6.-31.7. Nilsiän Kotiseutukeskus, Simolantie 41 

Avoinna ti-pe klo 9-15, puh. 040 528 9319, 044 240 3364, nilsianmuseo@gmail.com, www.nilsiankotiseutukeskus.fi  

AHOLANSAARI AVOINNA 15.6.-14.8.2020 JOKA PÄIVÄ KLO 9-15 

Lounas katettuna joka päivä klo 12.30-14. Laivavuorot joka päivä: Sääskiniemestä Aholansaareen klo 8, 10, 12 ja 14, 

Aholansaaresta Sääskiniemeen klo 9.45, 11.45, 13.45 ja 15.45. Poikkeuksia laivavuoroihin: yksityistilaisuudet saaressa 

lauantaisin 27.6., 11.7., 18.7., 25.7. ja 1.8. Lisätietoja: puh. 010 337 0660, aholansaari@aholansaari.fi www.aholansaari.fi  

 

MAISEMAHISSI, HISSILLÄ TAHKON HUIPULLE maisemahissi pyörii 26.6.-1.8. pe ja la klo 10-16 

Matkusta huipulle vaivattomasti ja näe samalla Tahkon upeat maisemat ilmasta käsin. 

Maisemahissin ala-asema sijaitsee Panorama -rinteen juurella eli järveltä päin katsottaessa rinnealueen oikeassa reu-

nassa. Piazzan suunnalta saavuttaessa kävellään ensin Tahkon sillan yli ja käännytään oikealle, kulkien Tirolin ohi ja jat-

kaen rinteiden juurella kulkevaa tietä noin 750 m kunnes tie päättyy hissin ala-asemalle. erille pääsee tarvittaessa myös 

autolla. Lipunmyynti on hissi ala-asemalla. 

Hinnat: 7 €, 7-12 v. 5 €, pyöräilijät 20 €. Lipunmyynti hissin ala-asemalla. Lippu on voimassa koko päivän hissin auki-

oloaikojen mukaisesti. Viimeinen hissinousu 15 minuuttia ennen sulkemisaikaa. Ukonilmalla tai kovalla tuulella hissi ei 

pyöri, Tied. 029 170 7030 

 

Kuopion kaupunki/Nilsiän asiakaspalvelu 

Ukko-Paavontie 15, puh. 017 482 220 

asiakaspalvelu.nilsia@kuopio.fi  

Puhelinvaihde 017 182 111 

Avoinna: ma-to klo 8-11 ja 12-15, pe suljettu 
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