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AVOIMIEN TOIMINTAKESKUSTEN 
TAPAHTUMIA 
Toimintakeskuksissa järjestetään avoimia tapahtumia, esimerkiksi yhteis-
laulutilaisuuksia ja päivätansseja. Lisätietoja tapahtumista saa toimintakes-
kusten ilmoitustauluilta, toiminnanohjaajilta sekä kaupungin internetsivulta 
https://www.kuopio.fi/ikaihmisten-toimintakeskuspalvelut

Leväsen toimintakeskus
Leväsentie 27
70780 Kuopio
toiminnanohjaaja  
puh. 044 718 3633

Melankadun toimintakeskus
Melankatu 10 B
70500 Kuopio
toiminnanohjaaja  
puh. 044 718 3707

Mäntylän toimintakeskus
Untamonkatu 5
70500 Kuopio

toiminnanohjaaja  
puh. 044 718 3707

Puijonlaakson toimintakeskus
Sammakkolammentie 12
70200 Kuopio
toiminnanohjaaja  
puh. 044 718 3645

Pyörön toimintakeskus
Pyörönkaari 28
70820 Kuopio
toiminnanohjaaja  
puh. 044 718 3633
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Suokadun toimintakeskus
Suokatu 6
70100 Kuopio
toiminnanohjaaja  
puh. 044 718 3611

Juankoski / Kotihoito
Terveystie 11
73500 Juankoski
toiminnanohjaaja  
puh. 044 718 848
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KULTTUURILUOTSI
Kaveriksi kulttuuririentoihin

Kuopion kaupunkialueella asuva ikäihminen, haluaisitko osallistua kulttuuri-
rientoihin, mutta tunnet tarvitsevasi siihen avustajaa?

Vapaaehtoistyötä tekevä kulttuuriluotsi voi tulla hakemaan sinut kotoasi. 
Hän voi olla kaverinasi kulttuuritapahtumassa sekä saattaa Sinut turvalli-
sesti takaisin kotiisi.

Kulttuuririkkaassa kaupungissamme on tarjolla monenlaisia mielenkiin-
toisia näyttelyitä, esityksiä ja tapahtumia. Voitte vierailla vaikka teatteris-
sa, kaupunginkirjastossa, kaupungin museoissa ja kaupunginorkesterin 
tai Kuopion konservatorion konserteissa.

Lisätietoja:
Yhteisö- ja toimintakeskus- 
palvelut/ toiminnanohjaaja  
Riitta Oksanen
puh. 044 718 3611
riitta.oksanen(at)kuopio.fi

toiminnanohjaaja  
Maarit Patama
puh. 044 718 3633
maarit.patama(at)kuopio.fi
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KULTTUURIKAHVILA 60+
Kino Kuvakukko  
(Huom! muuttunut paikka) 
Vuorikatu 27, 70100 Kuopio

To 10.1. klo 14-15.30  
Elokuva
Tervetuloa Kuvakukkoon ja eloku-
van maailmaan. 

To 7.2. klo 14-15.30  
Hiihto ja laskiainen
Kuopiolaisen hiihdon historia ja 
laskiaisen perinteet.

To 21.3. klo 14-15.30  
Karaoke
Tarinoita laulun voimasta. Kara-
okessa jokainen laulaja on vuorol-
laan sen hetken esiintyvä taiteilija.

To 11.4. klo 14-15.30  
Kaupunginosahistoria
Kuopion työläisasuinalueiden  
historiaa. 

To 9.5. klo 14-15.30  
Puistot ja puutarhat
Suomalainen ja paikallinen puutar-
haperinne ja puistot osana raken-
nettua kulttuuriperintöämme.

Muutokset mahdollisia!
Järj. Kuopion kaupungin Kulttuuri 
vanhustyön tukena –työryhmä. 
VAPAA PÄÄSY
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Äidinmaa-musikaali 
Minna-näyttämö, 18.5. saakka
Kiehtova ja tunteisiin vetoava mu-
sikaali rakkaudesta ja yhden suvun 
vahvoista naisista sekä heidän vai-
keista valinnoistaan. LIPUT 39,50 / 
36,50 / 33,50 € * 

Minna & Maria 
Kantaesitys Maria-näyttämöllä 
30.1.2019
Kahden Ämmän paluu! Hykerryttävä 
tutkimusmatka 1800-luvulta tähän 
päivään. Kuopion kuuluisat kirjailijat 
saapuvat kaupunkiin vielä kerran. 
Naiset palaavat omia kynänjälkiään 
teostensa maailmaan ilakoimaan. 
Mustan mekon alla sykkii vielä into-
himoinen ja rohkea sydän. Estradilla 

Seija Pitkänen ja Annukka Blomberg.
LIPUT 22 €, hinta sisältää kahvin ja 
kahvileivän *
 
Don Quijote 
Kuopion ensi-ilta Maria- 
näyttämöllä 16.2.2019
Red Nose Companyn huippukoo-
mikot Timo Ruuskanen ja Tuukka 
Vasama vievät katsojat Espanjaan 
seuraamaan Don Quijoten ja hänen 
aseenkantajansa Sancho Panzan 
seikkailuja. Veijaritarinan tunnel-
maa siivittää livemusiikki.
LIPUT 32,50 / 29,50 / 27,50 € * 

Onnennumerot 
Ensi-ilta Maria-näyttämöllä 
2.4.2019

KUOPION KAUPUNGINTEATTERI
www.kuopionkaupunginteatteri.fi
Niiralankatu 2, 70600 Kuopio
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Hulvattoman hauska komedia ka-
donneen lottokupongin ja paremman 
elämän metsästyksestä sekä Senni-
mummon valikoivasta muistista.
LIPUT 29,50 / 26,50 / 24,50 € *

Bernarda Alban talo 
Ensi-ilta Minna-näyttämöllä 
10.4.2019
Fridan ohjaaja uusin teos Kuopioon! 
Tämä visuaalisesti vahva ja liikkeel-
linen näytelmä kertoo matriarkasta, 
joka leskeksi jäätyään sulkee traa-
gisin seurauksin viisi 20–40-vuoti-
asta tytärtään taloonsa viettämään 
suruaikaa ja pitämään heidät eros-
sa maailman ja etenkin miesten 
houkutuksilta. Koreografiasta 
vastaa Kaari Martin, mukana myös 
muusikko Teho Majamäki.

LIPUT 39,50 / 36,50 / 33,50 € *
* Hinnat sisältävät teatterin palve-
lumaksun 3,50 € per lippu. Palve-

lumaksut vaihtelevat ostopaikasta 
riippuen. Naulakkomaksu sisältyy 
pääsylipun hintaan.

Lipunmyynti  
www.kuopionkaupunginteatteri.fi ja 
www.lippu.fi
Kuopio Info ma klo 9–17, ti–to klo 
9–16 ja pe klo 9–15 | Teatterin lippu-
kassa la klo 12–18 sekä kaksi tuntia 
ennen esitystä | Lippupisteen myyn-
tipisteet ja R-kioskit kautta maan, 
mm. Kuopion Sokos-tavaratalon 
neuvonta kaupan aukioloaikoina | 
Teatterin palvelunumero 0600 413 
143 (1,98 €/ min+pvm/ mvm) ma–la 
klo 9–19 | Ryhmämyyntinumero (yli 
20 hlöä) 044 718 2414 ma–la klo 
9–19 tai ryhmat.teatteri@kuopio.fi 
Sotaveteraanit ja lotat pääsevät 
ilmaiseksi teatterin omiin esityk-
siin. Liput Kuopio Infosta, teatterin 
lippukassalta tai Kuopion Musiikki-
keskuksesta.
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KUOPION KAUPUNGINORKESTERI 
JA KUOPION MUSIIKKIKESKUS
www.kuopionmusiikkikeskus.fi
www.kuopionkaupunginorkesteri.fi
Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio

Kaikki laulaa! Yhteislaulukonsertti 
kehitysvammaisille
14.2. klo 12 Konserttisali 
Kuopion kaupunginorkesteri, kapel-
limestari Rauno Tikkanen 
Kuopion konservatorion ja Savo-
nia-ammattikorkeakoulun musiikin 
opiskelijat
Ystävänpäivänä lauletaan yhdessä 
tuttuja lauluja vuosikymmenten 
varrelta. Moni kehitysvammainen 
kokee musiikin voimakkaasti – täs-
sä tilaisuudessa saa ilmaista ilonsa 
ja laulaa mukana! Kesto noin tunti, 
ei väliaikaa. 
LIPUT: 4,50 € / Ohjaajat veloituk-
setta

It’s all about music 
29.3. klo 19 Konserttisali 
Kuopion kaupunginorkesteri 
Orkesterin Creative Music Making 
-viikko huipentuu konserttiin, jossa 
esitetään orkesterimuusikoiden 
itsensä luomaa musiikkia. Lisäksi 
kuullaan kolme arabialaista laulu-
sarjaa sinfoniaorkesterin muusikoi-
den säestämänä. Vapaa pääsy.

Hiljaisen viikon konsertit

Kuopion kaupunginorkesteri 
16.4. klo 19 Muuruveden kirkko & 
17.4. klo 18 Maaningan kirkko
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Mozart: Divertimento KV 137 – Vi-
valdi: Konsertto oboelle ja viululle 
– Holst: St Paul’s Suite op. 29 nro 
2 – Mendelssohn-Bartholdy: Jousi-
sinfonia nro 2 
Järj. Kuopion kaupunginorkeste-
ri yhteistyössä Järvi-Kuopion ja 
Kallaveden seurakuntien kanssa. 
LIPUT: 20 € / konsertti 

Suvisoitto – Kesäkauden  
avajaiset
24.5. klo 18 Peräniemen kasino
Kuopion kaupunginorkesteri,  
kapellimestari Atso Almila 
Vapaa pääsy
 
Kaupunginorkesterin avoimet 
harjoitukset Konserttisalissa:
28.2. klo 12  
Johannes Gustavsson, kapellimestari
14.3. klo 12  
Eugene Tzigane, kapellimestari 

11.4. ja 16.5. klo 12  
Jaakko Kuusisto, kapellimestari 
Avoimiin harjoituksiin vapaa pääsy.
Ravintola Oodin lounas klo 11-14 
Valohallissa, hinta 10 €. 

Kaupunginorkesterin 
Kamarisarja:

Rakkaudella, Italiasta 
17.2. klo 15 Kuopion kaupungin-
talon juhlasali
Enigma-sekstetti. Verdi: Jousikvar-
tetto e-molli – Tšaikovski: Jousi-
sekstetto op. 70 ”Firenzen muistoja”

Tunteiden tulkit 
17.3. klo 15  
Eelim-temppelin sali
Fauré: Elegia alttoviululle ja pia-
nolle op. 24 – Debussy: Sonaatti 
viululle ja pianolle - de Sarasate: 
Navarra kahdelle viululle ja pianolle 
– Fauré: Pianokvartetto nro 1 
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Sotilaan tarina
28.4. klo 15 Konserttisali 
Igor Stravinski: Sotilaan tarina

Äidille 
12.5. klo 15 Valohalli 
Kallakvartetti. 
Ohjelmassa mm. Mozartia ja Dvo-
rakia. Iltapäiväkahvin menu: Briossi 
ja aprikoosihilloa | Minikolmioleipiä 
| Mini-Napoleonleivos | Macaron | 
Haudutettua teetä.

Kamarisarjan kausikortti, sis. 4 
konserttia: 66 / 47 / 22 €. Hinnat 
(sis. 4 konserttia ja 12.5. tarjoilu): 

81 / 62 / 35 €. Myynti 15.2.19 asti. 
Kertaliput: 20 / 15 / 11 €. Hinnat 
(sis. 12.5. tarjoilu): 35 / 30 / 24 €. 
Myynti 12.5.19 asti.

KUOPION MUSIIKKIKESKUKSEN 
LIPUNMYYNTI: Palvelunumero 0600 
96100 (1,98 €/min. + pvm) musiikki-
keskus@kuopio.fi
Avoinna ma-pe klo 12-17 tai esi-
tyksen alkuun, la-su tunti ennen 
esitystä. Ovimyynti muissa kon-
serttipaikoissa tunti ennen esitystä.
Myynti myös: Kuopio Info, Kuopion 
kaupunginteatteri ja Lippupiste (eLi-
put www.lippu.fi).
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KUOPION MUSEO 
http://kuopionmuseo.fi

Kuopion museo on suljettu.  
Peruskorjauksen ja uudisrakenta-
misen vuoksi museo on kiinni noin 
kolme vuotta. Remontin etenemis-
tä voi seurata sivulla  
http://kuopionmuseo.fi/
 
Kuopion kulttuurihistoriallisen mu-
seon kuva-arkisto avoinna ke - pe 
klo 10-15 vain ajanvarauksella, 
muina aikoina puh. 044-7182617 
sp-osoite: kuva-arkisto@kuopio.fi. 
Kuopion kaupungin pääkirjastossa 
(Maaherrankatu 12).

Lainattavia materiaaleja  
Kiinnostavatko talvilinnut, perin-
teen keruu tai vaikkapa esihistoria? 
Museolla on seitsemän erilaista 
lainattavaa materiaalipakettia viri-

keaineistoiksi. Varaukset: http://kuo-
pionmuseo.fi/lainattavat-materiaalit 
sekä https://kuopionseina.fi/kulttuuri-
menot - Lainaamo. 

Viikon luontohavainnot
Luonnontieteellinen museo jul-
kaisee viikoittain ajankohtaisen 
luontohavainnon. Talvella voi bon-
gata vaikkapa haurasta hiusjäätä 
tai huhuilevan huuhkajan. https://
kuopionluonnontieteellinenmuseo.
fi/tag/viikon-luontohavainnot/

Kaupunkipelejä mobiililaitteella
Peleihin pääset googlaamalla!
1. Mene sivulle: seppo.io 
2. Kirjaudu peliin > Kirjaudu pelaajana 
> Anna pelin pin-koodi. Keksi joukku-
eellenne/itsellesi nimi 
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4. Ota talteen joukkueen salasana 
esim. kuvakaappauksena tai kirjoita 
se ylös, sen avulla pääset kirjautu-
maan takaisin peliin 
5. Aloita peli avaamalla joku rasteista 
ja jatka loppuun saakka

Kuopion kauppatorin historiakierros 
Lähde pelaamaan seitsemän ras-
tin leikkimielistä historiakierrosta 
Kuopion torilla. Pin-koodi 3B6020.

Pirtti 20-vuotta –mobiilipeli
Pelin avulla tutustut Pirtin ja Peto-
sen alueen historiaan, maamerk-
keihin ja palveluihin. Pin-koodi 
047D3F. 

Kuopio 1700-luvulta suomen  
sodan aikaan –peli. 
Pelissä on 10 mobiilipelirastia ja 
16 tietorastia Kuopion kaupungin 
historiasta Snellmanin puiston tie-
noilla. Pin-koodi 3D6946.
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Upside Down ja muita teoksia 
Saastamoisen säätiön 
kokoelmasta 
3.2.2019 saakka
Esillä 2010-luvun hankintoja Saasta-
moisen säätiön kokoelmasta. Espoon 
modernin taiteen museon EMMA:n 
tuottama näyttely. Sunnuntaisin ylei-
söopastus näyttelyyn klo 13.

Yhteen hiileen 
16.2.-12.5.2019
Kolmen kuopiolaistaiteilijan yh-
teisnäyttely. Mukana ovat Jouni 
Airaksinen, Antti Rönkä ja Arto Väi-
sänen. Taidevartit maalis- ja huhti-
kuun ajan keskiviikkoisin klo 13.

Liikkuvat muodot 
25.5.-1.9.2019 
Näyttely taidemuseon omien koko-
elmien teoksista, joiden teemana 
on liike.

LISÄTIETOJA: 017 182 633
Liput 8/5€, alle 18-vuotiaat ilmai-
seksi, keskiviikkoisin Veikkaus-
kortilla ilmaiseksi 
Taidemuseo avoinna tiistaista sun-
nuntaihin klo 10-17.
Muutokset mahdollisia!

Kansainvälisenä museopäivänä 
18.5. vapaa pääsy klo 10-17!

KUOPION TAIDEMUSEO
https://kuopiontaidemuseo.fi/
Kauppakatu 35, 70100 Kuopio
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Askeleeni – käsintehtyjä  
kenkiä -näyttely 
esillä 10.3.2019 saakka
Korttelivarteilla tavattavissa ken-
gäntekijä, muotoilija Tytti Porvari. 
Pääsymaksuun sisältyvät Kortte-
livartit Askeleeni-näyttelyssä: ke 
9.1. klo 14, su 27.1. klo 14 ja ke 6.2. 
klo 14.

Suomen supernaisia – Minna!
esillä 10.3.2019 saakka
Sanna Pelliccionin ja Leena Vir-
tasen kuvakirjaan ”Minna! Minna 
Canthin uskomaton elämä ja vai-
kuttavat teot” perustuva kuvitus-
näyttely.

Minna Canthin Kuopio
8.5.–3.11.2019 
Minna Canthin ja tasa-arvon päivä-
nä, tiistaina 19.3. Korttelimuseoon 
on vapaa pääsy klo 10–17. Minna 
Canthin salongin opastukset klo 
11, 13 ja 15, lämpimästi tervetu-
loa!

Kansainvälinen museopäivä
18.5. vapaa pääsy klo 10–17.
p. 017 182 625,  
korttelimuseo@kuopio.fi

Lisätietoja: Pääsymaksut 6 €, eläke-
läiset 4 €. Sotaveteraanit ja saattajat 
maksutta. Veikkaus-kortilla vapaa 
pääsy keskiviikkoisin. Opastusmaksu 
28 €, opastusvaraukset etukäteen. 

KUOPION KORTTELIMUSEO
www.kuopionkorttelimuseo.fi
Kirkkokatu 22, 70100 Kuopio
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Museossa on liikkumista rajoittavia 
portaita ja kynnyksiä. Pyörätuolilla 
pääsee vaihtuvien näyttelyiden ra-
kennukseen, pääsymaksu pyörätuo-
lilla liikkuvalle 1 €, saattaja maksutta. 
Muutokset mahdollisia.

Avoinna: ti–su klo 10–17,  
ma suljettu
Museoalueella toimii seppä Matti 
Mattssonin KierrätysTaide -työpa-
ja, joka on avoinna ke–su pääsään-
töisesti museon aukioloaikoina.

J. V. SNELLMANIN KOTIMUSEO 
www.snellmaninkotimuseo.fi  
Snellmaninkatu 19, 70100 Kuopio

Ainutlaatuisessa kotimuseossa voi 
tutustua Johan Vilhelm Snellmanin 
perheen elämään 1840-luvun Kuo-
piossa.
Lisätietoja: Korttelimuseon lipun-
myynnin puh. 017 182 625, kortte-
limuseo@kuopio.fi
Liput: 6 €, sotaveteraanit, saattajat, 
opintoryhmät ja alle 18-vuotiaat 
maksutta. Opastusmaksu 28 €, 
asiantuntijaopastus 60 €.

Avoinna: Museo on avoinna tilauk-
sesta ryhmille, joissa on vähintään 
viisi maksavaa aikuista. Varaukset 
etukäteen Kuopion korttelimuseosta.
J. V. Snellmanin ja suomalaisuuden 
päivänä, sunnuntaina 12.5. on  
J. V. Snellmanin kotimuseoon vapaa 
pääsy klo 10–17. Opastetut kierrok-
set klo 11, 13 ja 15, sydämellisesti 
tervetuloa!
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Tervetuloa Riuttalaan nauttimaan 
menneiden aikojen aitoa savolaista 
maalaistalon tunnelmaa. Riuttalan 
Talonpoikaismuseon yli 20 raken-
nuksen kokonaisuudesta löytyy 
laajasti maatalouden esineistöä 
sekä rakennuksia kuten eloaitta, 
tuulimylly ja Suomen suurimmak-
sikin tituleerattu riihi. Pihapiirin 
savusaunan lisäksi rannasta löytyy 
mm. nuottakota ja konevaja. Alu-
eella museovierailta palvelee kah-
vila Katrin Kammarj.

Lisätietoja: 050 5954 183,  
info@riuttala.fi

Liput: 8 € aikuiset ja ryhmät sopi-
muksen mukaan

Avoinna: Museo on avoinna 22.6-
17.8.2019 pe-su sekä tilauksesta 
ryhmille 19.5 - 19.10.

Tiedustelut ja varaukset  
info@riuttala.fi tai puh.  
050-5954 183. Muistathan tie-
dustella sopivaa aikaa ryhmällenne 
hyvissä ajoin. 
https://www.facebook.com/
Riuttalan-talonpoikaismu-
seo-357962999127/

 
 
 

RIUTTALAN TALONPOIKAISMUSEO
www.riuttala.fi
Riuttalantie 719, 72100 Karttula
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Pysyvät näyttelyt:
Rintamaelämää 1939–45
Kuopiolaista kotirintamaa 1939–45
Kuopio sotanäyttämönä ja 
varuskuntakaupunkina  
1808–1963

Tiedustelut ja tilaukset  
p. 017 2811130 to klo 9 – 13, 
muulloin sähköpostilla: 
kuopion.sotaveteraanit@dnainte-
rnet.net – otsikoksi ”Museokäyn-
titilaus”.

KUOPION SOTAVETERAANIMUSEO
www.osoite.fi
Tulliportinkatu 37 D, 70100 Kuopio

VB-VALOKUVAKESKUS
www.vb-valokuvakeskus.fi
Kuninkaankatu 14-16, 70100 Kuopio

Kenbam & Saves 
18.1.-17.3.2019
Yhdistelmänäyttely koostuu valoku-
vaaja Seppo Saveksen valokuvista 
uran varhaisvuosilta ja nuoren ku-
vaajan KENBAMIN kaksi kuvasarjaa 

(Lions Among Us ja Flowers). Sa-
vesin kuvat kertovat tarinan hänen 
matkastaan vuonna 1962 Uuteen-
Guineaan. Lions Among Us esittelee 
afrikkalaisia kuninkaita heidän elä-
mänsä merkittävässä siirtymisvai-
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heessa, juuri heidän suoritettuaan 
rituaalit astuakseen tehtäväänsä. 
Flowers kokoelma muotokuvia 
Pohjois-Thaimaassa asuvan Shan-
klaanin pojista heidän siirtymäriitis-
sään, jonka myötä he astuvat yhden 
askeleen lähemmäs aikuisuutta. 

Värinä – Manual 
22.3.-26.5.2019
Manual -näyttely on ainutlaatuinen 
yhteistyöprojekti kymmenen eri 
valokuvaajan kesken, jonka myötä 
katsoja pääsee tutustumaan valo-
kuvaajan omaan työmiljööseen ja 
-tapoihin heidän työnsä tuloksien 

kautta. Esiin nousee valokuvaa-
jan työn voimakas kietoutuminen 
heidän muuhun elämäänsä. Sa-
moin valokuvien kehitysprosessi 
ja niiden esillepano ympäristöön 
nähden ovat voimakkaana teema-
na. Näyttely on järjestetty Värinä-
osuuskunnan jäsenten keskeisen 
yhteistyön tuloksena.

Pääsymaksut: Aikuiset 8 €, opiske-
lijat, eläkeläiset, työttömät 6 €, alle 
12v ilmaiseksi 
Avoinna: 1.1.-26.5. ti-su 12-18, ma 
suljettu
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HUOM! Minimi toimii Kuopion kau-
punginteatterin Maria-näyttämöllä 
1.1.2019 alkaen!

POE! - Edgar Allan and the 
Psychobilly Ravens 
8.3.-3.5. Maria-näyttämö
Yhteistuotanto Tanssiteatteri  
Minimi, Näyttämö 3T ja Riihimäen 
Teatteri 
Ohj. Samuli Reunanen
Näyttämöteos POE! on musiikkite-
atteriesitys, joka perustuu runoilija 
Edgar Allan Poen teksteihin. Luvassa 
on liikutuksen ja järkytyksen het-
kiä - julmuutta ja lyyristä kauneutta 
monipuolisena kerronnallisena ver-
kostona.
Liput: 24 € / 18 € / 12 €* 

One Next To Me 
10.-11.5. Maria-näyttämö 
Konsepti ja kor. Milla Koistinen
Tanssiteos käsittelee hellyyden ja 
väkivallan välistä suhdetta, niiden 
fyysistä ilmentymistä ihmiskehossa 
ja sitä kuinka ne välittyvät kehosta 
toiseen erilaisissa tilanteissa. Kes-
kiössä ovat kehon reaktiot; kuinka 
hellyys ilmenee liikkeissä, mitä 
kehossa tapahtuu sen kohdatessa 
väkivaltaa?
Liput: 21,50 € / 18 € / 12 €*

TANSSITEATTERI MINIMI
www.minimi.fi / www.kuopionkaupunginteatteri.fi
Kuopion Kaupunginteatteri, Maria-näyttämö
Niiralankatu 2, 70600 Kuopio
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Race Horse Company:  
Chevalier (Koko Perheen Kikatus-
lauantai) 
8.6.2019 Maria-näyttämö
Konsepti ja kor. Kalle Lehto  
Chevalier on nykysirkussoolo, jonka 
ideat pohjautuvat perinteisten he-
vossirkusten toimintaan. Esityksen 
sirkusnumerot esitetään keppihe-
vosilla, ja lavalla nähdään moni-
puolisesti perinteisiä sirkuslajeja 
kuten akrobatiaa, jongleerausta, 
tasapainoilua ja klovneriaa. 
Liput: 19,50 € / 9,50 €*

Kevään 2019 
Kulttuurikeitot 

1.2.2019 Kettusen Tyyne  
ja Elämän Tarkoitus 
15.3.2019 Routa  
Company: Keväin 

26.4.2019 Illallinen yhdelle 
Minimin perinteiset Kulttuurikeitot 
jatkuvat keväällä teatterin yläau-
lassa. Kulttuurikeitto on tunnin 
mittainen lounastapahtuma, jossa 
keittolounaan lisäksi nautitaan 
myös tanssi- tai teatteriesitys. Ta-
pahtuma alkaa aina klo 12.00. 

Liput: 18,50 € / 11,50 €*
*Huom! Hintoihin lisätään palvelu-
maksu  

Liput: www.minimi.fi / www.lippu.
fi. Lippuja saa myös Teatterin lip-
pukassasta, Kuopio Infosta, Mu-
siikkikeskukselta sekä Lippupisteen 
myyntipisteistä kautta maan

Tiedustelut ja ryhmämyynti:  
minimi@minimi.fi 
044 066 7338
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Ima Iduozee:  
The Body of Work
14.3. klo 19.00
 Ima Iduozeen sooloteos The Body 
Of Work on saanut innoituksensa 
Oliver Sacksin kirjasta The Man 
Who Mistook His Wife for a Hat 
poimituista tapauskertomuksista. 
Esityksen päähenkilö luo omaa 
historiaansa nykyhetkestä käsin. 
Pysyvästä identiteetistä vapaa 
ja toisaalta historiattomuutensa 
vangiksi jäänyt William Thompson 
maalaa muotokuvaansa tekstin, 
liikkeen ja teatterin keinoin.

Tiitinen - Tolvanen - Väisänen:  
Slave for you
16.5., 17.5. ja 18.5. klo 19.00
Slave for You on tanssitaiteilija An-
na-Maria Väisäsen, tanssitaiteilija 
Eevi Tolvasen ja äänitaiteilija Ilmari 
Tiitisen uusin teos, joka tutkii van-
keutta monesta eri näkökulmasta; 
yhteiskunnan aiheuttamasta tilas-
ta jossa ei viihdy, mutta ei uskalla 
tehdä muutoksia ympäröivän pai-
neen vuoksi. Elämästä omien aja-
tuksien tai kehon vankina. Elämäs-
tä, jossa oma itseys on hämärtynyt 
ympäröivän todellisuuden varjoon. 

Liput: 18/10€, ennakkoon  
www.itak.fi
 

ITÄ-SUOMEN TANSSIN 
ALUEKESKUS
www.itak.fi
Sotku-teatteri, Suokatu 24/2, 70110 Kuopio
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RIISA – SUOMEN ORTODOKSINEN 
KIRKKOMUSEO
riisa.fi
Karjalankatu 1, 70110 Kuopio

Pyhyyden portailla
Kokoelmanäyttely tarjoaa välähdyk-
siä vuosituhantiseen bysanttilai-
seen traditioon ja kansalliseen kult-
tuuriperintöön. Kullalla ja jalokivillä 
koristellut ikonit ja sakraaliesineet 
sekä taidokkaasti koristellut tekstii-
lit kertovat tarinaa, jossa kauneus, 
kädentaidot ja historia kietoutuvat 
elämykselliseksi kokonaisuudeksi.

Valtakunnan salaisuudet
2.2. saakka
Näyttely tuo päivänvaloon Uudessa 
testamentissa esiintyviä Kristuk-
sen opetuksia ja vertauksia. Kerto-
mukset ovat tuttuja kuvia arkisesta 
elämästä sisältäen viittauksia 

syvempään, näkymättömään. Val-
takunnan salaisuudet -näyttelyyn 
valikoidut vertaukset on kuvittanut 
taiteilija, ikonimaalari Eeva Zitting. 
Näyttelyssä on 31 munatempera-
tekniikalla maalattua ikonia.

Mysteerien äärellä
19.2. – 30.3.
Ortodoksisia sakramentteja nuoren 
valokuvaajan silmin -näyttely kertoo 
valokuvin ortodoksisen kulttuurin 
seitsemästä yleisimmästä mystee-
ristä. Valokuvat tuovat esille aidon 
hetken, tilanteita ja asioita, joita kirk-
kokansa ei välttämättä normaalisti 
näe. Valokuvanäyttelyn teokset on 
kuvannut valokuvaaja Juuso Jonninen.
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Petros sasaki – mestari japanista
12.4. – 31.8.
Vuonna 2019 ikonimaalari Petros 
Sasakin (1939–1999) syntymästä 
tulee kuluneeksi 80 ja kuolemasta 
20 vuotta. RIISA juhlistaa tätä japa-
nilaissyntyistä mestaria esittelemäl-
lä monipuolisesti taiteilijan tuotan-
toa ja taidokkuutta.

Ohjatut kierrokset 
Kuukauden ensimmäisenä keskiviik-
kona RIISAssa järjestetään ohjattuja 
kierroksia klo 12 ja 16.30. Opastus 
sisältyy pääsylipun hintaan. 

Monitoimitila mosaiikki 
Monitoimitila Mosaiikki mahdollistaa 
tekemisen ja kokemisen: yksin, yh-
dessä, ohjatusti ja itsenäisesti. RIISA 
tarjoaa mm. Elämäntarinoita-sa-
dutusta. Tarinaa hatusta ja Evakko-
laukun tarinoita -muistelulaukkujen 
esineistö johdattaa menneisyyteen 
ja elämän tärkeisiin tilanteisiin. Vara-
ukset asiakaspalvelusta. 

Lisätietoa ja ryhmävaraukset: p. 
0206 100 266, info@riisa.fi
Pääsymaksut: 10 €; eläkeläiset, 
opiskelijat ja yli 10 hengen ryhmät 
8 €. Sotaveteraanit ja alle 18-vuo-
tiaat ilmaiseksi.
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Täyttä elämää eläkkeellä –eläke-
valmennus B, 
21.-28.1.2019 ma,  
ke klo 17-20.15 
Minun tarinani, 
6.2.-20.3.2019 ke klo 14-15.30
Mielenterveyden ensiapu 1, 
13.-14.4.2019 la-su klo 10-17

Luentosarjat:

Luentotarjonnassa on luentoja, joista 
osa välitetään samanaikaisina etälu-
entoina opistoalueella, naapuriopis-
toihin tai kuulijan kotiin saakka. Etä-
luennoille ennakkoilmoittautuminen: 
opistopalvelut.fi/kuopio tai puh. 017 
184 711. Vapaa pääsy, tervetuloa!
Luentopaikka: Puistokartano, Puis-
tokatu 20, Kuopio

to 17.1.2019 klo 18.15-19.30 Soiva 
luento: Romanilaulut Suomessa
ti 22.1.2019 klo 18.30-20.00 
Voimaa ja terveyttä ravinnosta
ti 5.2.2019 klo 18.00-19.30 
Katutaide osana visuaalista 
kulttuuriamme  
ti 19.2.2019 klo 18.30-20.00 
Yskätutkimus Itä-Suomessa
ti 12.3.2019 klo 18.30-20.00 
Suolistosyövän leikkaus- ja 
lääkehoito 
ti 19.3.2019 klo 18.30-
20.00 Parempaa uniapnean 
diagnostiikkaa
ti 9.4.2019 klo 18.30-20.00
Lasten hengitysvaikeuksien 
tunnistaminen älypuhelimella
ti 7.5.2019 klo 18.30-20.00  
Perheet liikkumaan 

KUOPION KANSALAISOPISTO
http://kansalaisopisto.kuopio.fi
Puistokatu 20, 70110 Kuopio
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Lisäksi lukuisia kursseja koko lu-
kuvuoden ajan, jotka sopivat myös 
senioreille. Lisätietoja kursseista ja 

ilmoittautumisesta kotisivuillamme 
kansalaisopisto.kuopio.fi

KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO
Maaherrankatu 12
https://kuopio.finna.fi/

Runotuokio 
ti 15.1. klo 17.30.
Runoja oman polun etsimisestä ja 
löytämisestä. Tule lausumaan itse 
tekemäsi runo rohkeudesta kulkea 
omia teitä. Voit myös vain kuunnella.

Klassikkolukupiiri 
ma klo 17.30–18.30  
28.1., 25.2., 25.3., 29.4.

Kirja eläväksi 
-kirjallisuustapahtumat 
ti klo 17.30 
5.2., 5.3., 2.4., 2.5.

Lahjoita lukuhetki – kohtaamisia 
kirjojen äärellä
Olisiko sinulla aikaa lahjoittaa luku-
hetki palvelutalossa asuvalle ikäih-
miselle, joka ei pysty enää lukemaan 
itse, mutta kuuntelisi mielellään? 
Lukuhetki toteutetaan Kuopion 
kaupunginkirjaston, kirjaston asiak-
kaiden ja vanhuspalveluyksiköiden 
välisenä yhteistyönä.
LISÄTIEDOT:  
tuija.huuho@kuopio.fi tai  
Kuopion kaupunginkirjaston asia-
kaspalvelu 044 718 2339.
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Kirjoja kotiin –palvelu
Kirjoja kotiin –palvelu on tarkoi-
tettu kuopiolaisille, jotka eivät iän, 
sairauden tai liikuntaesteisyyden 
vuoksi pysty enää itse asioimaan 

kirjastossa. Palvelu on maksutonta.
LISÄTIEDOT: Sirpa Pohjalainen 044 
718 2304 tai  
kotipalvelu.kirjasto@kuopio.fi

HOPEATÄHTI – ”ELÄKELÄISTEN 
ELOKUVAKERHO” 
Kino Kuvakukko, Vuorikatu 27
www.isakry.fi  

Hopeatähti tarjoaa uutuuksia ja 
laatuelokuvia monipuolisen kau-
siohjelman puitteissa.  
Hopeatähti-elokuvasarja on kaikille 
avoin, mutta erityisesti seniorivä-
estölle suunnattu.  
Ei erillistä jäsenmaksua, maksat 
lipun vain niihin esityksiin joihin 
saavut.

Pieniä suuria valheita
ti 15.1. klo 13
Suomi 2018. Draamakomedia. Ohj. 
Matti Kinnunen. Pääos. Mikko Nou-
siainen, Niila Nousiainen, Heikki 
Nousiainen. 94 min. 7 €  
Koskettava ja humoristinen eloku-
va isistä ja pojista, lähimmäisen-
rakkaudesta ja luottamuksesta.
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Tuntematon mestari
ti 5.2. klo 13
Suomi 2019. Draama. Ohj. Klaus 
Härö. Uutuus, 95 min. S. 8 €
Hopeatähti-yleisön kestosuosikki 
ohjaaja Klaus Härön uutuus. Ikään-
tyvä taidekauppias Olavi (Heikki 
Nousiainen) päättää tehdä viimeiset 
isot taidekaupat ennen eläkkeelle 
jäämistä. 

Cannesin Kultainen Palmu 
2018- voittaja: Shoplifters – 
perhesalaisuuksia
ti 19.2. klo 13
Japani 2018. Draama Ohjaus: Hiro-
kazu Kore-eda. 121 min. 7 €
Japanilaisperhe tehtailee pikku-
rikoksia kolmessa polvessa hen-
kensä pitimiksi. Perheen sisäinen 
kiintymys on käsin kosketeltavaa – 
mutta jotain on vinossa. ”Kouraisee 
syvältä, vie sydämen”
 

The wife / Vaimo
ti 5.3. klo 13
Ruotsi, UK 2017. Draama, jännitys. 
Ohj. Björn Runge. Pääos. Glenn 
Close, Jonathan Pryce. 101 min. 7 €
Ylistetty avioliittodraama! Nobelin 
kirjallisuuden palkintogaalan ylle 
vyöryy uhka voittoisan kirjailijan 
perheen sisältä. Kertomus vallasta, 
rakkaudesta ja koko elämän kokoi-
sesta valheesta.

Canthin päivän, tasa-arvon päivän 
kunniaksi: Oikeuden perusteella 
19.3. klo 13 
USA 2019. Draama, biografia. Ohj. 
Mimi Leder. Pääos.Felicity Jones. 
120 min. 7 €
Uutuus (”On the Basis on Sex”)  his-
toriallisesta oikeusjutusta, jossa nuori 
Ruth Bader Ginsberg näytti kyntensä 
taistelussa tasa-arvon puolesta. Ny-
kyisin jo 85-vuotias Ginsberg toimii 
edelleen Yhdysvaltain korkeimman 
oikeuden tuomarina.
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Green book / Vihreä kirja 
ti 9.4. klo 13
USA 2018. Draama, komedia. Ohj.
Peter Farrelly. Pääos.Viggo Morten-
sen, Mahershala Ali. 130 min. 7 €
Tummaihoisen maailmanluokan pia-
nisti ja hänen valkoihoinen auton-
kuljettajansa tekevät keikkamatkan 
1960-luvulla Manhattanilta syvään 
Etelään. Matka on täynnä vaaroja 
ja yllätyksiä, mutta myös huumoria, 
ystävyyttä ja musiikin voimaa. 

Stan & Ollie 
ti 23.4. klo 13
UK,Kanada, USA 2018 (Suomen 
ensi-ilta v. 2019). Biografia, kome-
dia, draama. Ohj. Jon S. Baird. Pää-

os. Steve Coogan (Stan/Ohukainen) 
, John C. Reilly (Oliver/Paksukainen). 
97 min. 7 €
Tosipohjainen draama ”Ohukaisen 
& Paksukaisen” eli Stan Laurelin 
ja Oliver Hardyn viimeisestä kier-
tueesta 1950-luvun Britanniassa. 
Erikoislaatuisella ystävyydellä ja 
huikealla maailmanmenestyksellä 
oli myös hintansa. 

Liput à 7 €, jollei toisin mainita 
Lipunmyynti suoraan ovelta, n. 
½ tuntia ennen esityksen alkua. 
Ohjelmamuutokset mahdollisia. 
Kaikissa elokuvissa kieli: suomi / 
suomenkielinen tekstitys.
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SNELLMAN-KESÄYLIOPISTO
http://snellmankesayliopisto.fi/
Haapaniemenkatu 40 C 1, 70110 Kuopio

Luentosarja:  
Ajankohtaista Nyt!  
 
Poliittinen testamentti  
to 24.1. klo 13 
Seppo Kääriäinen 
Luentoja on tuttuun tapaan eri 
tieteenaloista ja monenlaisista 
mielenkiintoisista aiheista. Ke-
vään aiheita ovat mm. Savolainen 
humala- 100 vuotta kieltolain 
alkamisesta, Puretaanko torni? – 
Kehittyykö Puijo, Kaupunkiviljely 
Kuopiossa. Yksittäisen luennon 
hinta on 5 € ja koko luentosarja (7 
luentoa ja kaksi vierailua) on 30 €.

Opintoryhmiä ovat Kertomuksia 
elämästä, Kotiseutuni Kuopio – 
historiapiiri, Peliohjelmointikerho ja 
Rentoudu soittamalla. 

Sanomalehtikahvila 
9.1. alkaen joka kuukauden toinen 
keskiviikko 
Inkeri & Eeliksen tiloissa 
(Lapinlinnankatu 14)
 
Joko sinä saat Aktiivisten aikuisten 
uutiskirjeen sähköpostiisi? Uutiskirje 
lähetetään 3-4 kertaa vuodessa. 
Lisätiedot Snellman-kesäyliopiston 
sivulta. 
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KUOPION KONSERVATORIO
www.kuopionkonservatorio.fi
Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio

XV Talvikamari-festivaali 
 16.-22.2. Kuopiossa
Tarjolla on perinteisen 
kamarimusiikin lisäksi tyylilajien 
raja-aidat ylittävää musiikkia 
tanssilla terästettynä! 
Esityksiä on ympäri Kuopiota. 
Festivaalille on vapaa pääsy! 
Järj. Kuopion konservatorio, 
Savonia-ammattikorkeakoulun 
Musiikin ja tanssin yksikkö sekä 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 
Kuopion yksikkö. Tutustu 
ohjelmaan:  
www.kuopionkonservatorio.fi/
talvikamari

AmKo-Sinfonian konsertti 
16.4. klo 19 Kuopion 
Musiikkikeskuksen Konserttisali
Esiintymässä oppilaitosten yhtei-
nen sinfoniaorkesteri sekä piano-
solistit. Ohjelma: L. V. Beethoven: 
Coriolan op. 62, W. A. Mozart: Pia-
nokonsertto nro 23 K488, G. Bizet: 
Osia Carmen-orkesterisarjoista. 
Järj. Kuopion konservatorio ja 
Savonia-ammattikorkeakoulun 
Musiikin ja tanssin yksikkö.

Kuopion konservatorion 
tanssikoulun kevätnäytös 
4.5. klo 15 Kuopion 
Musiikkikeskuksen Konserttisali
Liput 17€ / 12€ (lapset alle 16v., 
opiskelijat, eläkeläiset) / 22€ perhe-
lippu (1 aikuinen + 1 lapsi). Järj.  
Kuopion konservatorion tanssikoulu
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Kuopion konservatorion  
Liekeissä!-festivaali 
13.-18.5. Ravintola Wanha Satama
Esiintymässä Kuopion konservatori-
on rytmimusiikkilinjan ammattiopis-
kelijat sekä musiikin perusopetuksen 
oppilaat. Tapahtuma on ikärajaton 
ma-ke, to-la K-18. Vapaa pääsy. Järj. 
Kuopion konservatorio

MUITA TAPAHTUMIA

Kuopion konservatorion pienten 
tanssijoiden kevätnäytös 
18.5. klo 10 ja 11.30 Kuopion 
Musiikkikeskuksen Valohalli 
Vapaa pääsy. Järj. Kuopion 
konservatorion tanssikoulu

Kuopiossa järjestetään ympäri 
vuoden paljon tapahtumia. Katso 
ajankohtaiset tiedot  
https://kuopionseina.fi

KUOPIO JUHLII 23.–25.8.
https://kuopionseina.fi/kuopio-juhlii/

KIELONPÄIVÄ 4.6.2019 
Kuopion musiikkikeskuksen 
konserttisali. Vapaa pääsy 

Järj. Kuopion vanhusneuvosto ja 
eläkeläisjärjestöt 
Tapahtuman alkamisaika 
tarkennetaan myöhemmin.

KUOPION TANSSII JA SOI 
12.-18.6.2019 
www.kuopiondancefestivals.fi 

Katso tapahtumia myös  
https://kuopio.fi/tapahtumat



Liput: eläkeläinen / 
avustaja

Induktio-
silmukka

Pyörätuoli-
paikat Hissi Inva-

pysäköinti
Inva-
WC

Kuopion Musiikkikeskus Lippujen hinnat vaihtelevat 
tilaisuuden mukaan. on konserttisalissa  

10 paikkaa 3 hissiä 4 paikkaa 3

Kuopion 
kaupunginteatteri

Lippujen hinnat vaihtelevat 
tilaisuuden mukaan. on 

Minna-näyttämö 
6 kpl
Maria-näyttämö 
4kpl

on on on

Kino Kuvakukko/ 
Hopeatähti 
Hopeatähdet

eläkeläinen/avustaja
6,50€ / ilmainen ei pääsee pyörätuolilla ei ei ei

Kuopion taidemuseo 4 € / ilmainen 
muutokset mahdollisia on

sisäänkäynti 
ja näyttelytilat 
esteettömät

on on (pihan 
puolella) 2

Kuopion  
museo - - - - - -

Kuopion korttelimuseo
4 € / ilmainen
pyörätuolilla 1 €,  
avustaja ilmaiseksi

- ramppi museon 
rakennukseen nro 1 - - on

Kuopion 
konservatorio

Lippujen hinnat 
vaihtelevat tilaisuuden 
mukaan.

ei
Järjestetään 
tarpeen 
mukaan.

on
Musiikki-
keskuksen 
Inva-paikat.

3

Sotku  
(ITAK ja Minimi)

Lippujen hinnat vaihtelevat 
tilaisuuden mukaan. -

1 pyörätuoliluiska 
pääsisäänkäynnin 
luona

- - on

VB-valokuvakeskus 6 € / ilmainen ei pyörätuoliluiska si-
vuovelle ja sisätilaan ei ei ei

Kuopion 
Sotaveteraanimuseo 2 € ei pyörätuoliluiska 

takaovessa ei ei on

Kansalaisopisto kurssimaksu / ilmainen on
sisäänkäynti 
ja opetustilat 
esteettömät

on on on

RIISA – Suomen 
ortodoksinen 
kirkkomuseo 8 € / ilmainen ei sisäänkäynti ja näyt-

telytilat esteettömät on on on

Riuttalan 
Talonpoikaismuseo

8 € aikuiset, 
avustaja ilmaiseksi.
Tapahtumakohtaisesti eri 
hinnoittelu.

-
ramppi kahvila-
ravintolan sisään-
käynnin yhteydessä

- - on



Osoite Avoinna Lisätiedot ja varaukset Kahvilan 
yhteystiedot

Kuopionlahdenkatu 
23, 70100 Kuopio

Kahvio avoinna arkisin klo 
9.30-15.30 sekä tapahtumien 
yhteydessä.

Lipunmyynti avoinna ma-pe klo 12-17 tai esityksen 
alkuun, la-su tunti ennen esitystä  
p. 0600 96100 (1,98 €/ min. + pvm)

045 187 4060, 
ravintolapalvelut-
kuopio@kanresta.fi

Niiralankatu 2, 70600 
Kuopio

Lippukassa avoinna 2 tuntia ennen 
esitystä. Kuopio Info avoinna ma 
klo 9–17, ti–to klo 9–16, pe klo 
9–15.

Palvelunumero 0600 413 143 (2 €/min+pvm/
mvm) ma–la klo 9–19. Ryhmämyyntinumero 044 
718 2414 (yli 20 hengen ryhmät) ma–la klo 9–19, 
ryhmat.teatteri@kuopio.fi

Kanresta Oy  
p.045-187 4060, 
ravintolapalvelut-
kuopio@kanresta.fi

Vuorikatu 27 1/2 h ennen elokuvan alkua
ISAK ry p. 050-338 3640  
saija.nissinen@kuopio.fi 
Kuvakukko p. 044 718 2470 

-

Kauppakatu 35 ti–la 10–17, 
su–ma suljettu

017 182 633 
taidemuseo@kuopio.fi

Itsepalvelukahvila
017 182 633

Kauppakatu 23, 
70100 Kuopio

suljettu remontin takia vuoteen 
2021 kuopionmuseo@kuopio.fi -

Kirkkokatu 22
70100 Kuopio

ti–su klo 10–17,  
ma suljettu,
muutokset mahdollisia

017 182 625 
korttelimuseo@kuopio.fi -

Kuopionlahdenkatu 
23 C, 70100 Kuopio

Lipunmyynti tapahtumapaikalla 
alkaa puoli tuntia ennen 
tapahtuman alkua

www.kuopionkonservatorio.fi
www.facebook.com/kuopionkonservatorio
anu.piispanen@kuopionkonservatorio.fi, 044 727 9216

Kanresta Oy, p. 045 
187 4060

Sotku, 
Suokatu 42/2

Puoli tuntia ennen  
esityksen alkua.

Liput:  
www.sotkuteatteri.fi 
p. 044 978 1039

-

Kuninkaankatu 14-16 1.1.-26.5. ti-su 12-18,  
ma suljettu

044 744 6424
info@vb-valokuvakeskus.fi -

Tulliportinkatu 37 D Ryhmille sopimuksen mukaan 017 281 1130 
kuopion.sotaveteraanit@dnainternet.net -

Puistokatu 20
70110 Kuopio

Asiakaspalvelu opetuskaudella 
ma–ti, to 10–14, ke 10–17.30, 
pe suljettu

Asiakaspalvelu 017 184 711 
kansalaisopisto@kuopio.fi -

Karjalankatu 1,  
70110 Kuopio RIISA avoinna ti - la 12 - 16 p. 0206 100 266, info@riisa.fi -

Riuttalantie 719, 
72100 Karttula

Kesäkautena 8.6. – 25.8.2018 
museo ja kahvila avoinna pe-ma 
klo 12-17. Ryhmille sovitusti 
ajalla 14.5. – 13.10.2018.

info@riuttala.fi, 
050-5954 183 -



Kulttuuri-
rohdot


