
NILSIÄN MENOVINKIT 1. – 7.8.2019 
ILLUUSIOTEATTERI TAIKAVUOREN TAIKANÄYTÖS ”TUHAT JA YKSI IHMETTÄ” pe 2.8. klo 17, Lusperin-
kuja 11 
Maailmankuulun koko perheen taikanäytös ”Tuhat ja yksi ihmettä” ainutlaatuisessa taikateatterissa. Kansainväli-
sesti tunnettu taikuripari Jorma ja Aino Airaksinen (Finn Aspen) ja valkeat kyyhkyset sekä villakoira Tara. Nil-
siän kaupungin kulttuuripalkinto v. 2011. 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 va-
rattava viimeistään 3 tuntia ennen esitystä. puh. 050 525 8167, 050 383 1668 tai jorma.airaksinen@taika-
vuori.fi. Järj. Finn Aspen Jorma ja Aino Airaksinen, www.taikavuori.fi  

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. www.facebook.com/louhosareena  

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

TAHKON PORTAAT 26.6. – 3.8.  
Keskiviikkoisin ilmainen porraskävely lapsille klo 12. Torstaisin ohjattu porrastreeni (aloitus-/keskitaso klo 17, 
hinta 7 €. Perjantaisin ohjattu porrastreeni (jatkotaso) klo 14, hinta 7 €. Lauantaisin ohjattu porrastreeni (aloi-
tus-/keskitaso, klo 12, hinta 7 €. Ilmoittautuminen edellisenä päivänä klo 14 mennessä: skischool@tahko.com tai 
0400 681 792. Minimiosallistujamäärä 3 henkilöä. Lisätietoja https://tahkonrinteet.fi/tahkon-portaat 

SUP viikko-ohjelma Tahkolla 25.6. – 3.8.   
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: ski-
school@tahko.com tai 0400 681 792 tai paikan päällä SkiMac Promenadeen. Minimiosallistujamäärä 3 henkilöä 
ja maksimi 9 henkilöä.  Hinta sisältää kaikki tarvittavat varusteet. 
Lisätietoja: www.tahkonrinteet.fi/hiihtokoulu/tapahtumat  

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.nilsianko-
tiseutukeskus.fi  

AHOLANSAARI: 
Saari avoinna kesä-elokuussa joka päivä klo 8-20, Paavo Ruotsalaisen kotimuseoon pääsee tutustumaan Saa-
ren aukioloaikoina 
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 tuu-
lella tai ukkosella. Viimeinen hissinousu 15 minuuttia ennen hissi sulkemisaikaa. Lipunmyynti hissin ala-asemalla. 

www.tahkonrinteet.fi  
 
SUPERCORNER TAHKO, Keitaankatu 1 
SuperCorner Tahko on kaiken ikäisten liikunnallinen sisäaktiviteetti puisto, josta löydät hauskimmat huvit ja lii-
kuttavimmat elämykset ympäri vuoden ja säällä kuin säällä, lisätietoja: 045 104 3160, info@supercorner.fi   
www.superpark.fi 
 
AKTIIVIKESKUS TAHKO FARMI, Koivulantie 2B 
Farmilla on ihania farmieläimiä, ratsastusta ja minimönkijöitä. Farmikierroksella pääset itse silittelemään ja 
ruokkimaan eläimiämme. Vastaanotosta saat ohjeet ja ruuat eläimille. Talutusratsastusta, farmin hevossafarit ja 
muut farmiohjelmat. Lisätietoja ja varaukset: tahkofarmi@puustila.com tai 045 111 0060, 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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