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MUSEOT 
 
NILSIÄN KOTISEUTUKESKUS JA MUSEO, Simolantie 41 
Kotiseutukeskus ja museo on avoinna 24.6. – 9.8.2019 ti-pe klo 11-15 
Tilauksesta ryhmille puh.  040 528 9319, Anne Willman 050 468 8928, museon puh. 050 468 
8928. Pääsymaksu: aikuiset 3 €, lapset 1 € www.nilsiankotiseutukeskus.fi    

Nilsiän Kotiseutukeskus on Nilsiän Perinne- ja kulttuuriyhdistys ry:n omistama ja ylläpitämä 
kotiseutukeskus Kuopion kaupungin Nilsiän kylässä. Nilsiän Perinne- ja kulttuuriyhdistyksen 
muodostavat Nilsiän Harrastajateatteri, Nilsiän Kotiseutuyhdistys, Nilsiän Martat ry sekä 
Kuopion kaupunki. 

Kotiseutukeskus käsittää päärakennuksessa sijaitsevan museon ja mm. kokouksien 
järjestämiseen soveltuvan kahvion sekä samassa pihapiirissä sijaitsevat, museon käytössä 
olevat aittarakennus, holvikellari sekä katettu kesäteatteri. 

Vuonna 2018 avattu Tahko 50 v. –näyttely. 
to 20.6. klo 14.30 Matti Töyräksen Nilsiän historian helmiä –kirjan julkaisu 
la 20.7. klo 9.30-16 Kotiseutuyhdistys 40 vuotta. Museo avoinna klo 9.30-12. Klo 12 Nilsiän 
Pussihousukerho esiintyy. Klo 14 Nilsiän Harrastajateatterin esitys ”Rompsun Irja”. 
Holvikellarin näyttely: 
Holvikellarissa esillä historiaa pöytäviirien kertomana. 

 

AHOLANSAARI, PAAVO RUOTSALAISEN KOTISAARI 
Aholansaari on nykyaikainen leiri- ja lomakeskus, mutta myös historiallinen saari. Aina Paavo 
Ruotsalaisen ajoista lähtien ihmiset on otettu Aholansaaressa sydämellisesti vastaan. Saaressa 
on pitkä perinteet ja näitä perinteitä haluamme kunnioittaa. Rantasaunassa voi väsynyt 
ruumis levähtää, majapaikoissa univelka maksetaan pois ja ravintola Hunajan Pisara tarjoaa 
evästä mahan täydeltä. Paavon pirtin hämärässä vietetty koruton jumalanpalvelus tai 
veisuuretki sopii hyvin suomalaiseen sielunmaisemaan. Paavo Ruotsalainen asui 
Aholansaaressa kahteen otteeseen. Ensin Soukan torpassa torppana 1817-20 ja toistamiseen 
talollisena vuodesta 1830 aina kuolemaansa 1852 asti. 

PAAVON PIRTTI: Paavo Ruotsalaisen kotimuseo 
LEIRIKIRKKO: kesäkäyttöinen kirkko, johon mahtuu 700 henkilöä 
LOUNASRAVINTOLA HUNAJAN PISARA: Kahvila- ja ruokalapalvelut, pitopalvelu 
SAAREN VERÄJÄ – KIOSKI PÄÄRAKENNUKSELLA: mm. Aholansaarituotteet, kortit, käsityöt 
sekä jäätelöt, makeiset ja limpparit. 

LAIVAVUOROT: 

Kesä-, heinä- elokuu (3.6. – 11.8.) maanantai-sunnuntai 
Sääskiniemestä Aholansaareen Aholansaaresta Sääskiniemeen 

   8.00    9.45 
 10.00  11.45 
 12.00  13.45 
 14.00  15.45 
 16.00  17.45 
 18.00  19.45 

 

  

http://www.nilsiankotiseutukeskus.fi/


Elo- syyskuu (12.8. – 29.9.) maanantai-perjantai 

Sääskiniemestä Aholansaareen Aholansaaresta Sääskiniemeen 

   8.00  11.45 
 12.00  15.45 

 
Lokakuu (1. – 28.10.) maanantai-perjantai 
Sääskiniemestä Aholansaareen Aholansaaresta Sääskiniemeen 

   8.00  15.45 
 

Edestakainen kuljetus maksaa 5 € henkilöltä, 4-11 v. -50 %. Muina aikoina ovat voimassa 
tapahtumakohtaiset aikataulut. Tarkempia tietoja laivaliikenteestä: pehtoori Tapani Nissinen, 
puh. 010 337 0664 ja talonmies Oskari Järvi, puh. 010 337 0665.  Puh. 010 370 660 
aholansaari@aholansaaari.fi   www.aholansaari.fi    

AHOLANSAAREN TAPAHTUMIA: 
3.6. – 11.8. Lounasristeilyt (joka päivä), lounas katettuna seisovaan pöytään klo 12-14 
11.6.  Paavon jalanjäljissä –retkipäivä 
21.-23.6.  Aholansaaren juhannus 
1.7.  Kleofas Hyvämäen syntymästä 145 vuotta 
25.7. Kleofas Hyvämäen kuolemasta 87 vuotta 
  

KINAHMIN TUVAT JA TARINA, Kinahmintie 711, Haluna 
Anttilan tilalla on säilytetty ja kunnostettu vanhaa rakennuskantaa. Tilan päärakennksen 
vanhin osa on rakennettu vuonna 1813 ja kivinavetta on vuodelta 1906. Aitat ovat myös 
1800-luvulta. Tilan museoaittakierrosilla voit tutustua perinteisiin maataloustyövälineisiin 
sekä kuulla mielenkiintoisia tarinoita entisajan elämästä. Anttilat  aitat ja tupakahvit –kierros 
järjestetään vain ryhmille ennakkotilauksesta, puh. 044 275 7331, 
info@kinahmintuvatjatarinat.fi   www.kinahmintuvatjatarinat.fi    

 

TAPAHTUMAT 

59. NILSIÄN MUSIIKKI- JA TANSSILEIRI 24. – 30.6.2019 
www.kuopio.fi/nilsian-musiikki-ja-tanssileiri  
Konserttiohjelma: 
ke 26.6. klo 19 Nilsiän satama Kauneimmat kesälaulut – lauletaan yhdessä, vapaa pääsy 
to 27.6. klo 19 Nilsiän kirkko, Sielun ääni! Sielussamme soi, Jussi Merikanto, Antti Nykänen, 
Masa Orpana ja Aleksis Liukko. Käsiohjelma 10 € 
to 27.6. klo 21 Bar Kaiku Jamit, K-18, liput 5 € 
pe 28.6. klo 17 Manttu, Aikuisten laulukurssin konsertti,  vapaa pääsy, käsiohjelma 2 € 
pe 28.6. klo 19 Nilsiän kirkko, Harmonikan taikaa. Harmonikkataiteilijat Pasi Horttanainen 
ja Heli Siekkinen, käsiohjelma 12 € 
la 29.6. klo 18 Nilsiän liikuntatalo, Bändikurssilaiset esiintyvät, käsiohjelma 2 € 
la 29.6. klo 16 Nilsiän kirkko, Matinea, leirin opiskelijat esiintyvät, käsiohjelma 2 € 
su 30.6.  klo 10 Nilsiän liikuntatalo, Muskarin ja lastentanssin päätöskonsertti vapaa pääsy 
su 30.6. klo 11 Nilsiän satama, Leirin opiskelijat esiintyvät, vapaa pääsy 
su 30.6. klo 14.30 Nilsiän liikuntatalo,  Leirin päätöskonsertti, käsitelma 2 € 
Viikolla 26 Open Stage Bar Kaikussa joka ilta 
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JARI SILLANPÄÄ la 15.6.2019 klo 19 Louhosareena, Pajujärventie 90b 
Liput alkaen 25 €.  www.facebook.com/louhosareena    

Konsertin ohjelma: klo 17.30 portit aukeaa, klo 17.30 Lipunmyynti ja sisäänpääsy alueelle alkaa. En-

nen ja jälkeen konserttia on alueella mahdollisuus ostaa virvokkeita ja pientä purtavaa, klo 18-18.50 

Livemusiikkia Ritvanen & Korhonen, piano ja viulu –duolta. klo 19 Jari Sillanpään konsertti. Konsertti 

loppuu n. klo 20.30 mennessä. Konsertin päätyttyä Ritvanen & Korhonen duo jatkaa livemusiikkia klo 

21.15 asti. klo 22 Louhoksen portit sulkeutuvat. 

TAHKO JUHANNUS 20. – 22.6.2019 
Mukana Apulanta, Ellinoora, Movetron, Gasellit, Ellips, Juha Tapio, Roope Salminen & Koirat, 
Teflon Brothers, Popeda, Vesala, Kaija Koo, SANNI, JVG, Reino Nordin, Evelina ja Pikku G. 
www.tahkojuhannus.fi  

PAJULAHDEN KYLÄYHDISTYKSEN JUHANNUSJUHLA pe 21.6.klo 19 
Pajulahden ranta, Saarikyläntie 45 
Ohjelmassa karaoketanssia, tikanheittokilpailu ja arvontaa. Juhannuskoko sytytetään n. klo 
21. Juhlissa perinteinen buffetti.  
 Järj. Pajulahden kyläyhdistys ry. www.pajulahdenkylayhdistys.yhdistysavain.fi     

PALONURMEN NUORISOSEURAN JUHANNUSJUHLA pe 21.6. klo 20 
Palonurmen Nuorisoseurantalo Poukama, Palonurmentie 646, 
Tanssit tahdittaa Markku Niiranen. Liput tansseihin 10 €. Kokko syttyy klo 21 (säävaraus). 
Kahvio auki kaikille, makkaranmyynti. 
Järj. Palonurmen Nuorisoseura ry. www.palonurmennuorisoseura.fi    

KANSANLAULUKIRKKO su 23.6.2019 klo 10, Louhosareena, Pajujärventie 90b 
Nilsiän upealla Louhosareenalla järjestetään toisena juhannuspäivänä ensimmäistä kertaa 
Kansanlaulukirkko. Kansanlaulukirkko rakentuu tuttujen kansanlaulujen sävelmistä, jotka 
Anna-Mari Kaskinen on sanoittanut uudelleen jumalanpalvelukäyttöön. Tapahtumaan on 
vapaa pääsy ja sen järjestää Nilsiän alueseurakunta. www.facebook.com/louhosareena 

LANTINHEITON MM-KILPAILUT JA NILSIÄN NOORAN 2019 VALINTA 
la 29.6.  Nilsiän satama ravintola Syvärin Helmi, Ukko-Paavontie 1 
Lantinheiton MM-kilpailut klo 16-18.30, Nilsiän Nooran 2019 valinta klo 17. Elävää musiikkia 
klo 19 alkaen. Järj. Nilsiän Pallo-Haukat ry. 

TAHKO MTB TAPAHTUMA pe- su 28. – 30.6.2019 Tahkolla 
Suomen Suurin MTB- tarjoaa tapahtuma vauhdikkaan viikonlopun Tahkolla. Vuosien varrella 
tapahtumasta on kasvanut Suomen suurin maastopyöräilytapahtuma, johon osallistuu 
vuosittain yli 2000 innokasta maastopyöräilijää. Viikon lopun aikana Tahkolla on tekemistä 
koko perheelle.  www.tahkomtb.fi  

SUOMEN HEVOSTEN VETOKISAT la 29.6.2019 klo 13-17 Tahko Event Park 
Perinteiset Koillis-Savolaiset suomenhevosten vetokilpailut tänä vuonna yhteistyössä Nilsiän 
Hevosystäväinseuran kanssa. Liput 5 €, alle 16-vuotiaat ilmaiseksi. Vetokilpailun lisäksi 
tarjolla on hevospuuhaa koko perheelle. Alueella on ostettavissa syötävää ja juotavaa sekä 
arpaiset. Tapahtumassa vain käteismaksu. Järj. Juankosken Hevosseura ry. ja Nilsiän 
Hevosystäväinseura ry. 

FIN5 SUUNNISTUSVIIKKO su – pe 14. – 19.7.2019 Tahkolla ja Rautavaaralla 
Suomen suunnistusviikko. Viikon aikana kisaillaan 4 metsäsuunnistusta ja 1 sprinttikilpailu 
Tahkon kylällä. Kansainväliseen tapahtumaan odotetaan 4000 luontoliikunnan ystävään 20 
eri maasta. Fin5-suunnistusviikko on yksi Suomen suosituimmista suunnistustapahtumista. 
Tuhansia kilpailijoita ja kuntoilijoita keräävä suunnistajien suvijuhla on järjestetty vuodesrta 
1984 lähtien. https://2019.fin5.fi/   

http://www.facebook.com/louhosareena
http://www.tahkojuhannus.fi/
http://www.pajulahdenkylayhdistys.yhdistysavain.fi/
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WATERCROSS –KILPAILU la 20.7.2019 klo 12 alkaen, Tahkolla 
Watercross on suljetulla vesialueella ajettava moottorikelkkakilpailu, jossa poijuin 
merkatuilla radalla ajaa 2-3 kuljettajaa kerrallaan. Tahkolla kilpailu ajetaan Tahkolahdella, 
uimarannan ja Tahkon sillan välisellä alueella. Watercross on viihtyttävää seurattavaa ja 
Tahkon kisassa yleisö pääseekin aivan aitiopaikoille. www.livesports.fi   

VETOUISTELUN SAVONIA-CUP la 20.7. klo 14-20 Nilsiän Satama, Ukko-Paavontie 1 
Tiedustelut Anssi Valtonen, puh. 050 529 8718, www.savoniacup.fi   

LAVATANSSIT su 28.7.2019 klo 15 Louhosareena, Pajujärventie 90b 
Virpi Piipon tahtiin. www.facebook.com/louhosareena 

SINIVALKOISET TANGOT -KONSERTTI la 3.8. klo 16 
Louhosareena, Pajujärventie 90b 
Konsertissa kuullaan suomalaisia tangoja aina 50-60 –luvuilta tähän päivään. Kalle Jussilan, 
Kauko Simosen sekä Iisalmen mieskuoron kanssa. Liput ennakkoon alk. 15 € puh. 040 740 
6354 (ma-su klo 10-20) R-kioskilta, www.lippu.fi tai tuntia ennen ovelta.  
www.facebook.com/louhosareena 

FINNTRIATHLON TAHKO 10.8.2019 
Finntriathlon Tahko tarjoaa laajan kattauksen eri matkavaihtoehtoja. Valikoimaan kuuluu 
Lasten Triathlon, savolainen perusmatka, puolimatka ja kuninkuusmatkana järjestettävä täy-
denmatkan kilpailu, joka on myös vuonna 2019 samalla SM-kilpailu. Tahkon puitteet hakevat 
vertaistaan maailmalta triathlontapahtuman näyttämönä. Laaja majoitus- ja palveluverkosto 
takaavat ainutlaatuisen elämyksen kaikille. http://finntriathlon.fi/tahko  

NILSIÄN TAITEIDEN JUHLA pe 23.8.2019 Nilsiän keskusta-alue 
Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

TAHKO OKTOBERFEST pe-la 27. - 28.9.2019 klo 18-01 
Piazzan ja Break Sokos Hotel Tahkon piha-alueella sijaisevassa jättiteltassa juhlitaan Tahkon 
perinteistä Oktoberfestistä jo 11. kertaa. Vuosi vuodelta suuremmaksi kasvaneessa, 
kaksipäiväisessä tapahtumassa tarjoillaan maukasta baijerilaisruokaa ja mallasjuomaa 
huippuesiintyjien kera. 
Esiintyjät pe 27.9. Jusba Humaljoki, Hovimuusikko Ilkka, Popeda 
Esiintyjät la 28.9. Jusba Humaljoki, Hovimuusikko Ilkka, Steve`n`Seagulls 
www.tahkooktoberfest.fi  

TAHKON VUORIJUOKSU la 19.10.2019 Tahkolla 
Huimaan suosioon noussut Vuorijuoksu järjestetään Tahkolla jälleen syyslomaviikonloppuna. 
Matkoina on 2 km pyrähdys Tahkonreinteiden päälle sekä 12 km, 21 km ja 42 km reitit 
todellisille Vuoripiälliköille ja Vuoristoneuvoksille. https://finntriathlon.fi/tahkovuorijuoksu  

TAHKO TANSSII pe – su 25. – 27.10.2019 Break Sokos Hotel Tahko 
Tahko tanssii on koko viikonlopun kestävä lavatanssiin painottuva tapahtuma.  
www.sokoshotels.fi/tahkovuori  

Järvi-Kuopion/Nilsiän alueseurakunnan tapahtumia: 
www.kuopionseurakunnat.fi    

Tiekirkko avoinna 24.6. – 9.8.2019 ma-pe klo 11-16 
ti 25.6. klo 18 Kankaisen hautausmaan kierros (Keskisentie 1b).  
Kunnan ja seurakunnan äitejä ja isiä. Oppaana Helena Liukkunen ja Raili Pursiainen. Kierros 
alkaa pääportilta. Kierroksen päätteeksi iltavirsi. 
to 27.6. klo 19, Körttivirsiaiheinen konsertti, Nilsiän kirkko 
Sielunääni –sielussamme soi –konsertti, Kirkossa kuullaan körttivirsä raikkain sovituksin 
superkokoonpanolla. Solistina toimii suomen kansallisoopperassa uraa tehty Jussi Merikento. 

http://www.livesports.fi/
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Yhtyeessä soittavat jazz-musiikin moniottelijat Masa Orpana (mm Anssi Tikanmäen orkesteri 
ja Honk) ja Euroopassa uraa tekemä huippupianisti Aleksi Liukko. Kapellimestarina toimii 
Antti Nykänen. Käsiohjelma 12 €, osa konsertin tuotosta ohjataan Kirkon ulkomaanavulle. 
pe 28.6. klo 19, Harmonikkakonsertti, Nilsiän kirkko 
Taiturillista harmonikkamusiikkia. Harmonikkataiteilijat Heli Siekkinen ja Pasi Horttanainen 
konsertoivat. Heli Siekkisen musiikillinen ansioluettelo on vakuuttava käsittäen mm. viisi 
Suomen mestaruutta ja maailmanmestaruuskisojen hopea- ja pronssisijat. Tulinen, mutta 
elegantti soittotyyli on saanut yleisöjä ihastumaan Helin soittoon ympäri maailmaa. 
Käsiohjelma 12 €, osa tuotosta ohjaan Kirkon ulkomaanapuun. 
ma 8.7. klo 19, Nosta pääsi –konsertti, Nilsiän kirkko 
Jaana Pöllänen, laulu, Ville Uusitalo, säestys, Vapaa pääsy, ohjelma 10 € 

TEATTERI 
 
NILSIÄN HARRASTAJATEATTERI ESITTÄÄ NÄYTELMÄN: ”ROMPSUN IRJA” 
Simolan kesäteatteri, Simolantie 41 
Ennakko to 27.6. klo 19 (liput 12 €), ensi-ilta la 29.6. klo 19, muut esitykset: su 30.6. klo 14, 
ke 3.7. klo 19, pe 5.7. klo 19, su 7.7. klo 14, pe 12.7. klo 19, su 14.7. klo 14, ke 17.7. klo 19, pe 
19.7. klo 19 ja la 20.7. klo 14.  Käsikirjoitus Marja-Kaarina Väänänen, ohjaus Antti Heikkinen ja 
Pekka Räsänen. Liput 15/12 €. Varaukset ja tiedustelut 050 409 9619 (klo 12-18) 
www.nilsianharrastajateatteri.fi  
Irjan tie vie aina eteenpäin. Matkan varrelle mahtuu raskaita taipaleita, mutta myös vauhdin 
hurmaa ja kauniita maisemia. Tien noustessa pystyyn kääriin Irja hihat, raivaa, korjaa, voittaa 
esteet ja hyppää rattiin kaasua polkaisten. Työnteko on paras lääke ja säilyy mottona 
vanhuuden päiviin asti (lainaus Marja-Kaarina Väänäsen kirjasta Elämän matka). 
Nilsiän Harrastajateatterin kesän 2019 näytelmässä nilsiäläinen voimanaisen ”Rompsun 
Irjan” elämää esitetään faktan ja fiktion keinoin, aikalaiskuvina ja lauluina. Iida Pirskanen, 
Hanna Pirskanen ja Kaija Parviainen ovat aikajärjestyksessä kolme Irjaa. Lisäksi 
näytelmässä vilahtaa monta Irjan tuttavaa. Ohjauksesta vastaavat tehotiimi Antti Heikkinen 
ja Pekka Räsänen. 

ILLUUSIOTEATTERI TAIKAVUOREN TAIKASHOW 
FinnAspen, Jorma ja Aino Airaksinen, Lusperinkuja 11, Nilsiä 
Tuhat ja yksi ihmettä. Väriä ja eksotiikka. Visuaalisia ja näyttäviä ihmeitä seuraa toinen 
toisiaan yhtenä sarjana. Ilotulitusta muistuttava ainutlaatuinen esitys, jossa katselijan 
mielenkiinto säilyy herpaantumattomana kokonaisen tunnin. Hellyttävinä vetonauloina 
tyhjästä ilmestyvät valkoiset kyyhkyset ja villakoira Tara. Esityksen erikoisluonteesta kertoo 
sekin, että jokainen esitys vaatii kahden tunnin esivalmistelut. Esityksessä lapset pääsevät 
osallistumaan taikatemppujen tekemiseen ja heidät palkitaan taikadiblomilla ja ihmekala –
tempulla. Mahdollisuus kuvauttaa maksutta lapsia kyyhkyjen ja villakoiran kanssa. 
Näytökset 2019: (näytökset alkavat klo 17) 
Kesäkuu: to 6.6., to 13.6., la 22.6. ja to 27.6. 
Heinäkuu: to 11.7., to 18.7. ja to 25.7. 
Elokuu: pe 2.8. ja to 8.8. 
Tilausnäytöksiä suoritetaan päivittäin aamusta iltaan. Oikeus ohjelman muutoksiin 
pidätetään. Näytöksen kesto 1 tunti. Liput 20/15 €, lapsilippu 3-14 v). Perhelippu 55 € (2 
lasta, 2 aikuista). Huom! käteismaksu, ei kortteja. Varaukset viimeistään kolme tuntia 
ennen esitystä puh. 050 525 8167, 050 383 1668, jorma.airaksinen@taikavuori.fi 
www.taikavuori.fi  
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FINNVITSIT – UHKA IDÄSTÄ? KESÄTEATTERISHOW, TahkoSpa Areenalla, Keitaankatu 1 
Esitykset: ti 9.7., ke 10.7., to 11.7., pe 12.7., la 13.7., ma 15.7. ja ti 16.7. esitykset alkavat klo 19. 
Kesto väliajalla n. 2 tuntia. Humoristinen sukellus viihteeseen, musiikkiin, rahaan ja maailman 
politiikkaan. Pieni suomalaiskylä, Kirkaskoski on jälleen kaiken huomion keskipisteenä, kun 
odotetaan vaikuttaako kylän rauhaa ja rakkautta uhkuva vesi. Rooleissa Antti Taipale, Jukka 
Laaksonen ja Juha Laitila. Liput: Tahko Span Hotellin myyntipalvelu puh. 0600 550 147, tai 
sales@tahkospa.fi, lisätietoa: www.tahkospa.fi  

 
LIIKUNTA JA URHEILU 
 
PUISTOJUMPPA 
3.6. – 29.7.2019  maanantaisin klo 18.30 – 19.30 Sataman kenttä, Vanhankirkontie 1a 
Sateen sattuessa alakoulun salissa. Kuopion kaupunki tarjoaa kaikille avoimia ja ilmaisia 
puistojumppia eri puolilla kaupunkia. Ryhmiin ei ole ennakkoilmoittautumista ja ohjaus on 
maksutonta..  Ohjaajina toimivat Kuopion kaupungin liikunnanohjaajat ja 
kesäliikuntaohjaajat. Järjestä pidättää oikeudet muutoksiin.  
Järj. Nilsiän Naisvoimistelijat ry ja Kuopion kaupungin hyvinvointipalvelut. 
www.kuntapalvelut.fi/kuopio.fi   www.ninv.sporttisaitti.com   

 
JUOKSU- JA YLEISURHEILUKOULU  
Juoksukoulu 3. – 13.6. ma 3.6., to 6.6., ma 10.6. ja to 13.6. (kisat) 
Maanantai Halssin kenttä (Valkeiskylä 4) ja torstai Kankaisen kenttä (Kirkonmäentie 3) klo 
16-17 
Yleisurheilukoulu 6.6. – 1.8. (kisat 13.6. ja 11.7.) 
Torstai Kankaisen kenttä (Kirkonmäentie 3) klo 16-17 (kenttä varattu 18.7. ei YU-koulua) 
Juoksukoulu painottuu juoksuharjoitteisiin. Yleisurheilukoulussa tutustuaan juoksemisen 
lisäksi eri yleisurheilulajeihin. Kesällä myös kisaillaan. 
Toiminta on tarkoitettu yli 6-vuotiaille. Yhteishinta kesän toiminnalle 40 € (käteinen). 
Erikseen juoksukoulu 20 € ja yleisurheilukoulu 30 €. (maksu sis. Nilsiän Nujakan 
nuorisojäsenmaksun 10 €, ei sisällä vakuutusta)  
Lisätiedot: korhonen.satu@hotmail.com   www.nilsiannujakka.com 

NILSIÄN PALLO-HAUKKOJEN NELOSEN KOTIOTTELUT 2019 
Kankaisen kenttä, Kirkonmäentie 3 
to 13.6. klo 18.30 NP-H-Raiku, to 20.6. klo 18.30 NP-H-LiPa, to 4.7. klo 18.30 NP-H-SaPa, to 
25.7. klo 18.30 NP-H-AFC Keltik, to 1.8. klo 18.30 NP-H-Zulimanit, to 8.8. klo 18.30 NP-H-
Tou/2, to 29.8. klo 18.00 NP-H-Kings SC Akater, la 14.9. klo 15.00 NP-H-Kuopion Elo.  Tied. 
040 821 3288, www.np-h.fi   
 
KUNTORASTIT 2019 
17.9. saakka tiistaisin klo 17-19 (poikkeavia aikoja voi olla) 
Radat: tavallisimmin A-rata 4-7 km (vaativa), AL-rata 4-5 km (vaativa), B-rata 3-6 km 
(helpohko), C-rata 1,5 – 3 km (helppo). Yllä olevat radat tavallisimmin tilanteen ja maaston 
mukaan. Annamme aloitteleville suunnistajille tarvittaessa opastusta yhdessä järjestäjien 
toimesta. Tiedotus: Opastus lähtöpaikalle viikoittain paikallislehdissä (Pitäjäläinen ja Koilli-
Savo) sekä  täältä nettisivulta.  Muuta: Radat piirretty valmiiksi karttoihin. Karttamaksu yli 16 
v. Oman seuran jäseniä 3 €/kartta, muista 5 €/kartta. Emit-kortin lainamaksu 2 €/kortti. 
Lisätietoja: Kuntorastivastaavat, Pertti Hartikainen puh. 044 291 4509, Jari Leskinen puh. 
044 082 6182.  Järj. Nilsiän Nujakka/Säyneisen Salpa/Ylä-Savon Rasti. 
www.nilsiannujakka.com  
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LASTEN LIIKUNTA JA LEIRIT 
VESIPEUHULAT 2019 NILSIÄSSÄ 
Kuopion kaupungin ohjatun liikunnan palvelut tarjoaa perinteisiä avorantojen vesipeuhuloita 
kesällä 2019. 
Vesipeuhuloissa tavoitteena on antaa lapselle valiudet uinnin oppimiselle ja mukavia yhteisiä 
leikkituokioita ryhmässä yhdessä toisten kanssa. Ensisijaisesti vesipeuhuloissa leikitään, 
totuttaudutaan veteen ja kastaudutaan. Vesipeuhulat ovat ensisijaisesti tarkoitettu 
uimataidottomille, mutta myös uimataitoiset ovat tervetulleita. 
Ryhmät kokoontuvat maanantaista perjantaihin 45 minuuttia kerrallaan. Alaikäraja 
vesipeuhuloihin on 5 vuotta (täytettävä kuluvan vuoden aikana). Ryhmät täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä ja mukaan otetaan max. 12 lasta/ryhmä. Ryhmät toteutuvat, jos 
ilmoittautuneita on vähintään 5 lasta/ryhmä. Vesipeuhulat ovat maksuttomia. 

Ilmoittautuminen vesipeuhuloihin alkaa maanantaina 3.6.2019 netissä osoitteessa: 
www.kuntapalvelut.fi/kuopio (voit ilmoittautua vain yhteen ryhmään). Lisätietoja 
liikunnanohjaja Hanna-Mari Leskinen, puh. 044 718 1303. 

Vesipeuhulat Nilsiässä  
22. – 26.7.2019 
* klo 10.00 – 10.45 Palonurmen uimaranta, Syvärinlahdentie 32 
* klo 12.30 – 13.15 Simolan uimaranta, Simolantie 19 
* klo 14.00 – 14.45 Pajulahden uimaranta, Saarikyläntie 45 

NILSIÄN PALLO-HAUKKOJEN JALKAPALLOKOULU 1. – 5.7.2019 
Kankaisen kentällä (Kirkonmäentie 3) päivittäin klo 12.30-13.30/13.30-14.30 
Ikäryhmät: pojat 2007 ja myöhemmin syntyneet, tytöt 2006 ja myöhemmin syntyneet 
Osallistumismaksu: 50 € (sisältää ohjauksen, pallon, paidan, pokaalin ja päättäjäiset). Maksu 
paikan päällä (tasaraha) 
Ilmoittautumiset: maanantaihin 24.6.2019 mennessä jomppe85@luukku.com tai puh. 
040 324 2431, tiedot: lapsen nimi, syntymävuosi ja huoltajan puhelinnumero 

 

LIIKUNTAPAIKAT 

TAHKO SPA HOTEL: kylpylä, keilahalli, kuntosali, Super Corner, Keitaankatu 1 
puh. 0600 550 148, www.tahkospa.fi  

TAHKON AKTIVITEETTIPUISTO 
Puisto sijaitsee keskeisellä paikalla aivan Tahko Span vieressä. Aktiviteettipuisto on 
suunniteltu siten, että siellä on tekemistä kaikenikäisille. Leikkikenttä ja pelialue on 
varustettu monipuolisilla välineillä vaijerikiikkuineen, pelikenttineen ja parkour-alueineen. 
Kuntoilulaitteita ja kenttiä on monenlaista. 

FRISBEEGOLF 
Tahkolta löytyy kaksi frisbeegolf –rataa: lähiliikuntapuistosta Tahko Disc Golf Park sekä 
rinteillä sijaitseva Tahkovuori Disc Golf Park. 
Tahko Disc Golf Parkista  löytyy 9-väyläinen ja aloittelijaystävällinen frisbeegolfrata. Sopiva 
ryhmäkoko on 3-5 pelaajaa ja radan kiertäminen kestää noin tunnin. Frisbeegolf-
kiekkopaketteja myynnissä Tahko SpaShopissa sekä Skimacissa. 
Tahkovuori Disc Golf Park. Tahkovuoren 18-väyläinen AA1-luokan frisbeegolfrata sijaitsee 
hiihtokeskuksen maastossa. Tällä haastavalla radalla piisaa korkeuseroja ja hienoja maisemia. 
Radalla on useita mahdollisia aloituskohtia. Autolla alueelle saapuva pääsee aloittamaan 
kolmen eri parkkipaikan kohdalta: Panorama Bar (1. väylä), Länsirinteiden parkkipaikka (3. 
väylä), Pehkubaari (10. väylä), Lisäksi Tahkonportaiden yläpäästä lähtee väylä 13. 
Radalle voi kesäaikaan saapua myös maisemahissillä. Lämmittelyä varten heittoverkko 1. 
väylän lähtöpaikan vieressä sekä puttikori Panorama Barin terassin alapuolella. Panorama 
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Barilta ykköstiin läheisyydessä löytyy vesipiste (myllykivilähde hanalla). 
https://www.tahko.com/fi/aktiviteetit/frisbeegolf/  
 

TAHKON PORTAAT 
Tahkon portaat valmistuivat syksyllä 2017. Ne ovat vapaasti käytettävissä lumettomana 
aikana ja sopivat niin kuntoilijoille, urheilijoille kuin myös retkeilijöille. Tahkon portita pitkin 
saavuttaa Tahkon huipun, josta on upeat näkymät Syvärin järvelle. Huipulta löytyy kaksi 
rinneravintolaa, Pehku ja Panorama Bar, jotka sijaitseva noin 500 m päässä portaiden 
yläpäästä. Rinnealueella on myös frisbeegolfrata. Portaiden juurelle pääsee sekä Ravintola 
Tirolin terassilta, että Tirolin oikealta puolelta Turistirinnettä pitkin, josta menee polku 
metsän siimekseen ja edelleen portaiden alkuun lukien. rinnettä pitkin nousua tulee noin 50 
m. Huipulta päin saavuttaessa portaiden ylätasanne sijaitsee päähissilinjan (hissit nro 1 ja 2) 
vieressä.  
Tahkon portaissa on 1054 porrasta, johon ei ole laskettu Ravintola Tirolin terassin portaita ja 
nousua tulee yhteensä noin 800 m. Jos nousee koko reitin portaiden kautta Tahkon laelle, 
tulee matkaa kilometri. Portaat on rakennettu puusta, joten nastakenkien ja sauvojen käyttö 
portaissa on kielletty. Portaissa ei ole talvikunnossapitoa.  
 
TAHKON PORTAAT/ohjattua toimintaa 26.6. – 3.8. (ei viikolla 28) 
Keskiviikkoisin ilmainen porraskävely lapsille klo 12. Torstaisin ohjattu porrastreeni (aloi-
tus-/keskitaso klo 17, hinta 7 €. Perjantaisin ohjattu porrastreeni (jatkotaso) klo 14, hinta 7 
€. Lauantaisin ohjattu porrastreeni (aloitus-/keskitaso, klo 12, hinta 7 €. Ilmoittautuminen 
edellisenä päivänä klo 14 mennessä: skischool@tahko.com tai 0400 681 792. Minimiosallistu-
jamäärä 3 henkilöä. Lisätietoja https://tahkonrinteet.fi/tahkon-portaat 

SUP viikko-ohjelma Tahkolla 25.6. – 3.8. (ei viikolla 28)  
2 tunnin SUP-retki tiistaisin klo 14 ja perjantaisin klo 11 (hinta 50€). Keskiviikkoisin SUP-
Workout klo 17 (hinta 25€). Lauantaisin SUP-Balance klo 10 (hinta 25€). Ilmoittautuminen 
edellisenä päivänä klo 14 mennessä: skischool@tahko.com tai 0400 681 792 tai paikan päällä 
SkiMac Promenadeen. Minimiosallistujamäärä 3 henkilöä ja maksimi 9 henkilöä.  Hinta sisäl-
tää kaikki tarvittavat varusteet. 
Lisätietoja: www.tahkonrinteet.fi/hiihtokoulu/tapahtumat  

HALSSIN TENNISKENTÄT: 
Kenttiä 2 kpl Halssin ulkoilualueella, Valkeiskylä 4. Kentät ovat vapaasti käytettävissä. 
Tied. liikuntapalveluesimies Juhani Savolainen, puh. 044 748 2364. 

GOLF 
Tahko Golf Club Oy, Klubitie 12, 73310 Tahkovuori, kaksi täysimittaista kenttä, tied. 0600 
550 740, www.tahkgolf.fi  
Golden Resort, Kultapallo 1, 73310 Tahkovuori, tied. 017 483 300, www.goldenresort.fi  

UIMARANNAT 
Yleiset uimarannat 
Uimaranta Uimarannan ylläpitäjä  Sijainti 
Tahkolahti Kuopion kaupunki  Tahkolaaksontie 5, Tahkovuori 
Simola Kuopion kaupunki  Simolantie 19, Nilsiä 
Kankainen Kuopion kaupunki  Kirkonmäentie 3, Nilsiä 
Lastukoski Lastukosken Kylät ry  Lastukoskentie 1247, Nilsiä  

Uimarannat, joissa ei ole säännöllistä hoitoa: (eivät ole kaupungin hoidossa) 
Pieksänkoski   Koskitie, Pieksänkoski 
Pappilan uimaranta  Pisantie, Nilsiä 
Petron uimaranta   Kinahmintie, Haluna 
Syvärinlahti   Keyrityntie, Palonurmi 
Vuotjärven uimaranta  Hipantie, Nilsiä 
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Kauppinen   Annamarintie, Sänkimäki 
Pajulahti   Saarikyläntie 45, Pajulahti 

PATIKOINTI 
Tahkon pyöräily- ja patikointireitit: 
Tahkolahden kierros 1,5 km (sininen) 
Helppo, ei nousuja eikä laskuja, kulku tiestöä+siltaa pitkin. Reitin kulku: lähtö Tahkolahdelta, 
lahdenkierto Sandels –sillan yli ja palautuu Tahkolahdelle. 
Rahasmäen kierros 20,1 km (musta) 
Vaativa, paljon nousuja ja laskuja. Reitin kulku: Tahkolahti, vanha tuolihissi, Hiekkoniemen 
kota. Rahasmäki-Välimäki, Nipasen kota, Taukotupa, Peipposharju, Korpipelto, Tahkolahti. 
Tahkomäen kierros 14,4 km (punainen) 
Suhteellisen vaativa, pitkähkö nousu Tahkomäelle ja laskeutuminen mäeltä alas. Reitin kulku: 
Tahkolahti, vanha tuolihissi, moottorikelkkareittiä pitkin Panorama Bar, Pehku, pyöräilijät: 
Pehkusta Pehkuntielle, josta pisto Nipasen kohdalle. patikoijat: Pehku, Huutavanholma, 
Nipasen kota, loppumatka sama reittipohja, Peipposharju, Korpipelto, Tahkolahti. 
Kettukankaan kierros 4,1 km (keltainen) 
Helpohko, jonkin verran nousua ja laskua. Kulku poluilla ja ulkoilureitistöpohjilla. Reitin 
kulku: Tahkolahti, Huutavanholma, Kettukangas, valaistulatu, Tahkolahti. 
Huutavanholman luonnonsuojelualue n. 1,8 km (vihreä) 
Helpohko kulku polulla Huutavanholman reitiltä yhteys Kettukankaan ja Tahkomäen 
kierroksille (patikoitsijat).  
Reitit on merkittyjä. Karttoihin merkitty reittien varrella olevat levähdyspaikat sekä alueen 
palvelut. 

Pisan retkailyreitit ja –polut 
Alueella on merkittyjä reittejä 8,5 km. Pisan kivikkoiset polut ovat vaativia, mutta 
jyrkkäreinteiselle Pisalle nousemista on helpotettu portailla ja levähdytasanteilla sekä 
kaiteilla. Muistathan, että vaativassa maastossa kulkeminen vie tavallista enemmän aikaa. 
Reitit on merkitty oranssilla renkaalla puihin. Reittien lähtöpisteet: Pisan laelle pääsee 
Lastupuodin, Lastukosken ja Salmenpellon pysäköintialueilta 
Lastukoski – Pisa, 3 km 
Palvelut; maastopöytä-penkki –yhdistelmä Pisan laella sekä Lastukosken pysäköintialueella 
kuivakäymälä (Kuopion kaupungin hoidossa). Nähtävää; näkötorni, Täyssinän rauhan 
rajamerkki, kämmenkivi ja rauhoitettu mänty.  Yhteys: Reitin alkuosasta on yhteys 
Lastupuodin pysäköintialueella (Kuopion kaupungin hoidossa). Nämä reitit ovat suurelta 
osalta yhtenäisiä. Lastupuodilta lähdettäessä matkaa Pisalle kertyy 4 km. 
Salmenpelto – Pisa, 2 km 
Palvelut: Maastopöytä-penkki –yhdistelmä Pisan laella sekä Salmenpellon pysäköintialueella 
kuivakäymälä ja jätepiste (Kuopion kaupungin hoidossa). Nähtävää: Näkötorni, Täyssinän 
Rauhan rajamerkki, kämmenkivi ja polun varrella näköalapaikka. 
Pisan näköalatorni – Pirunkellari, 1,3 km 
Palvelut: Maastopöytä-penkki –yhdistelmä. Nähtävää: Täyssinän rauhan rajamerkki, 
näkötorni ja pirunkellari. 
Pisan kierto, 8,5 km 
Kulkee ison Pisanlemman länsirannan kautta Pirunkellarille, josta noustaan näkötornille. 
suositeltava kulkusuunta on myötäpäivään. Ohjeellinen kiertoaika on non 3-5 tuntia. Palvelut: 
maastopöytä-penkki –yhdistelmä. Nähtävää: Täyssinän rauhan rajamerkki, näkötorni, 
kämmenkivi ja Pirunkellari. Lisätietoja: www.maastoon.fi/pisa.  
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NÄHTÄVYYDET 
NILSIÄN KIRKKO Kirkonmäentie 1 
Tiekirkko avoinna 24. 6.– 9.8. 2019 ma-pe klo 11-16. 
Josef Stenbäckin suunnittelema kivikirkko, ja se on vihitty käyttöön vuonna 1906. Tyyliltään 
kirkko on melko selväpiirteistä kansallisromantiikkaa, jossa on uusgoottilaisia piirteistä. 
Kirkon rakennusaine on kvartsiitti, joka on louhittu Nilsiän Tahkovuorelta. Kirkossa on 1.100 
istumapaikkaa. Kirkon pieneksi erikoisuudeksi voitaneen lasketa kivipintainen tornin huippu 
muun katon ollessa peltiä.  Juho Rissasella oli mallinaan paikallisia asukkaita hänen 
maalatessaan alttaritaulua Kristuksen meno Golgatalle. Ukko-Paavon muistomerkki, Ukko-
Paavon hauta ja sankaripuisto. Hiljentymistä ja tutustumista varten. Jumalanpalvelus joka 
sunnuntai klo 10 kirkossa. puh. 040 488 8680, www.tiekirkko.fi www.kuopionseurakunnat.fi   

 

VANHAN KIRKON PUISTO, Nilsiän  keskusta 
Ukko-Paavo Ruotsalaisen hauta, sotien sankarihaudat, nälkävuosina nälkään kuolleiden 
muistokivi vuodelta 1865-1867. Vieressä vanha kellotapuli, www.kuopionseurakunnat.fi  

PISA 
Pisa on ollut suosittu nähtävyyskohde jo oli sadan vuoden ajan. Ihmiset ovat tulleet sinne 
1800-luvulta lähtien ihailemaan koillis-savolaista maisemaa, jossa vuorottelevat niin järvet ja 
metsät kuin vaarat ja peltotilkutkin. Kävijöiden joukossa on ollut monia tunnettuja 
suomalaisia. Pisalta avautuvia näkymisä ikuisti esimerkiksi kuuluisa valokuvaaja I.K. Inha 
vuonna 1893. Retken kuvaus on I.K. Inhan teoksessa Suomen maisemia, joka 1. painos 
ilmestyi vuonna 1909. Inhan Pisalta ottamat valokuvat levisivät kansan keskuuteen myös 
postikortteina. Elias Lönnrot nousi Pisalle kesällä 1832, mutta yhtään runoa hän ei tallentanut 
Nilsiän matkallaan. Pisa kuitenkin mainitaan Kalevalassa. Nuori Joukahainen rehvastelee 
tiedoillaan Väinämöiselle: Tieän puut Pisan mäellä, hongat Hornan kalliolla: Pitkät on muut 
Pisanmaellä, hongat hornan kalliolla (Kalevala). Aluetta hoitaa metsähallitus, puh. 0206 39 
5654, www.luontoon.fi/pisa.  

 
LASTUKOSKEN KANAVA-ALUE 
10 km Nilsiän keskustasta Nurmeksen päin. Tahkon vesireitin yli 100 vuotta vanha, mutta 
edelleen toimiva sulkukanava Syvärin ja Vuotjärven välissä. Puistomaisella kanava-alueella on 
koskikalastuspaikka, turvalliset heittopaikat myös liikuntarajoitteisille. 
https://lastukoskenkylat.blogspot.com  

ILOISESTI ILMASTA KÄSIN – TAHKON MAISEMAT TUTUIKSI  
Panorama-tuolihissi pyörii maisemahissinä 27.6. – 9.8.2019 to-la klo 10-16. Lisäpäivät 28.9. 
sekä 12.-13.10.2019 (säävaraus). Liput aikuisilta 7 € ja lapsilta 7-12 v.  5 €, pyöräilijät 20 €, 
pyöräkausari 180 €. Viimeinen hissinousu 15 min. ennen sulkemista, säävaraus. 
Maisemahissin ala-asema sijaitsee Panorama –rinteen juurella eli järveltä päin katsottaessa 
aivan rinnealueen oikeassa reunassa. Mikäli saavut hissille Tahkon keskustasta, kävellään 
Piazzan nurkalta ensin Tahkon sillan yli ja käännytään oikealle, kulkien Tirolin ohi ja jatkaen 
rinteiden juurella kulkevaa tietä noin 750 m kunnes tie päättyy hissin ala-asemalle. Perille 
pääsee tarvittaessa myö autolla. Sovithan etukäteen mikäli olet saapumassa suuremman 
ryhmän tai esim. bussin kanssa. Tiedustelut puh. 017 481 200 sekä muuta aikoina 
tahkonrinteet@tahko.com. Puhelinpäivystyt arkisin klo 10-12 sekä tuolihissin aukioloaikoina. 
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HARRASTUKSET 
KUOPION KAUPUNGIN NILSIÄN ALUEKIRJASTO, Ukko-Paavontie 15 
Asiakaspalvelu (henkilökunta paikalla) ma ja to klo 10-19, ti, ke ja pe klo 10-16, aattoina klo 
10-16 
Omatoimikirjasto: ma-to klo 7-21, pe, la su klo 7-18, aattoina ja juhlapyhinä klo 7-18 alkaen. 
Tied. 044 748 2358, nilsia.kirjasto@kuopio.fi   http://kirjasto.kuopio.fi/nilsiankirjasto   

AKTIIVIKESKUS TAHKO FARMI, Koivulantie 2b 
Farmilla on ihania farmieläimiä, ratsastusta ja minimökijöitä. Farmikierroksella pääset itse 
silittelemään ja ruokkimaan eläimiämme. Vastaanotosta saat ohjeet ja ruuat eläimille. 
Talutusratsastus, farmin hevossafarit ja muut farmiohjelmat. Lisätietoja ja varaukset: 
tahkofarmi@puustila.fi, 045 111 0060. www.tahkofarmi.fi  

KALASTUSTA 
Lastukosken kalastuspaikka. Kalastuslupia voi ostaa Nilsiän Kesportista. Kalastusalueen 
hoidosta vastaa Tahko Outdoors. tied. 040 565 6274, info@tahkooutdoors.fi 
www.tahkooutdoors.fi  

KINAHMIN HEVOSTILA 
Kinahmin Hevostila on islanninhevosiin erikoistunut maalaistalli Nilsiässä, Pohjois-Savossa. 
Tarjoamme maastoretkiä ympärivuotisesti ihanilla islanninhevosilla kaikentasoisille ratsasta-
jille. Järjestämme myös kenttätunteja, talutusratsastusta, teemaratsastuksia ja luonto-&"tur-
paterapiaa". Kinahmintie 641, 73350 Haluna, puh. 040 585 8858, www.kinahminhevostila.fi  

LIINAMAA PALVELUT OY 
Opastetut pyörä- ja patikointiretket. Tarinoita Tahkon historiasta ja nykypäivästä. Retkillä 
myös mahdollisuus luontoruokailuun. Myös maastopyörien vuokraus. Myyntipalvelu puh. 
044 048 1488 www.pehku.fi  

RATSASTUSTALLI ONNENHUMMA 
Olemme kotoinen maalaistalli Nilsiän Raatilla. Hirvisalmentie 121a, Palonurmi 
Tarjoamme ratsastustuntitoimintaa kentällä, vaelluksia ja maastoretkiä, ajelutusta sekä järjes-
tämme leirejä kaiken ikäisille ja tasoisille ratsastajille. 
Tallillamme on kirjava joukko eri kokoisia ja tasoisia hevosia. Kaikki isot ja pienet hevoset 
ovat luotettavia ratsuja ja ihmisystävällisiä kavereita. 
Koko perhe on tervetullut viihtymään, kesäaikaan voi myös uida ja soudella. Tallillamme voi 
myös yöpyä leirikammarissa tallin ylisillä. 
Matkaa meille on Nilsiän keskustasta 20 km Nurmeksen suuntaan. Tahkolle on reilut 30 km 
Nilsiän kautta ajettuna ja talvella vajaat 30 km jäätietä pitkin Keyrityn ja Palonurmen kautta. 
puh. 050 352 6632 www.onnenhumma.fi   

SEIKKAILUT JA RYHMÄOHJELMAT 
Suunnistusretket, köysilaskeutuminen, korikiipeily, savolaiset olympialaiset, Painball, 
rantasaunat, mönkijä- ja vesijettisafarit, ampumarata, kalastustarvikkeet, menonta- ja 
moottoriveneretket, pu. 017 481 800 www.tahkosafarit.fi  

MÖNKIJÄ- JA MENONTASAFARIT 
Kalastus-, mönkijä- ja melontasafarit, painball, suunnistusseikkailut. Tiedustelut ja varaukset 
Ketunpolku Safarit ja Seikkailut, puh. 0400 604 404 www.ketunpolku.fi  

AMMUNTAA 
Ammunta on monille laji, jota pääsee harvoin kokeilemaan, mutta useita se kiinnostaa. Yritys 
järjestää myös muita ohjelmapalveluita Tahkolla. Kauttamme voi varata kalastus- ja 
mönkijäsafareita, patikointia, majoitusta ja savusaunan tai ruokapalvelut. Räätälöidyt 
ohjelmakokonaisuudet. Yhteydenotot ja tiedustelut: Savo Shot puh. 050 577 2760 
henry.kainulainen@savoshot.com    www.savoshot.com    

mailto:nilsia.kirjasto@kuopio.fi
http://kirjasto.kuopio.fi/nilsiankirjasto
mailto:tahkofarmi@puustila.fi
http://www.tahkofarmi.fi/
mailto:info@tahkooutdoors.fi
http://www.tahkooutdoors.fi/
http://www.kinahminhevostila.fi/
http://www.pehku.fi/
http://www.onnenhumma.fi/
http://www.tahkosafarit.fi/
http://www.ketunpolku.fi/
mailto:henry.kainulainen@savoshot.com
http://www.savoshot.com/


VESIREITIT 
Moni suuntaa Kuopiosta edelleen Juankosken ja Nilsiän kautta Tahkon matkailualueelle, jonne 
on matkaa 72 kilometrin verran. Tahkon vesireitti kulkee Karjalankosken ja Juankosken 
itsepalvelusulkujen sekä Lastukosken kanavan kautta. Tämä yksi Suomen kauneimmaista 
soveltuu myös melojille sekä vaikkapa kirkkoveneellä soutamiseen. Reitin varrella on 
suojaisia poukamia, joissa voi pitää taukoa tai yöpyä sekä vieraslaitureita, retkisatamia sekä 
varsinkin määränpäässä upeat matkailukeskuksen palvelut runsaan tapahtumatarjonnan 
kekra. Polttoainetta matkan varrella saa Juankoskelta sekä Nilsiästä, joka on viimeinen 
pysähdyspaikka ennen Tahkoa. Kuopiosta Tahkon Vesireitille on yhteys myös Vehmersalmen, 
Summan kanavan ja Riistaveden kautta. Vesireitin päätepiste on Varpaijärvellä. 
https://www.kuopiotahko.fi/tekemiset/aktiviteetit/veneily/  

KÄSITYÖMATKAILUPALVELUT TAITOLOMA 
Heikkilänniemi 37, Haluna 
Taitoloma tarjoaa ympäri vuoden käsityömatkailutuotteita erilaisille kohderyhmille, 
päätuotteina kaikille avoimet käsityölomat. Työyhteisöille järjestetään työkyvyn 
ylläpitämiseen tarkoitettuja päiviä. Taitolomia voi tilata omalle harrasteryhmälle, järjestölle, 
työyhteisöille tai ystäväporukalle. Tilat ja piha on suunniteltu ja rakennettu toimiviksi 
erilaisille käsityölomille ja tapahtumille mös liikuntaesteiset huomioiden. Kestävä kehitys ja 
kierrätyt ovat yrityksessä vahvoja teemoja kaikessa toiminnassa ja käsillä tekemisessä. 
Tied. taitoloma@taitoloma.fi tai Arja Koistinen, puh. 044 325 7214, www.taitoloma.fi  

OPASPALVELUT 
KOILLIS-SAVON OPPAAT 
Koillis-Savon Oppaat järjestävät tilauksesta opastettuja kiertoajeluja kunkin kunnan alueella 
ja teemapohjaisia viini, luostari- ja rauta-, kylä- ja sukujuhlakierroksia, joiden aikana 
tutustumme alueeseemme laajemmin. Kierrokset ovat kestoltaan yhdestä tunnista koko 
päivän retkiin. Opaskielet ovat suomi, englanti ja saksa. 
Tiedustelut: Helena Liukkunen, puh. 040 528 9319 h.liukkunen@suomi24.fi  
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