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Kävelykierrokset Kuopiossa

Kuopion Oppaat ry
Kesto: Kävelykierrosten kesto on 2h
Hinnat: 10 €/hlö käteinen tai verkkokaupasta
Verkkokauppa » fi.doerz.com/kuopionoppaat
Kierrokset toteutuvat yhdelläkin osallistujalla.

UUTTA JA VANHAA KUOPIOTA
Kierroksella nähdään ja kuullaan, mitä ennen
tapahtui Kuopiossa, miten kaupunki on kehittynyt
ja mitä uutta kaupungissa on nyt. Rauhallisesti
kävellen edetään keskustan vehreissä puistoissa ja
tutustutaan koko ajan kehittyvään matkustajasataman alueeseen, missä on ollut vilkasta liike-elämän
toimintaa jo 1800-luvulta alkaen. Alue on edelleen Kuopion torin ohella yksi kesäisen Kuopion
matkailutoiminnan keskuksia. Kierroksen varrelle
sijoittuvat kohteet tarjoavat puitteet tarinoille
entisaikojen elämästä ja tuovat esille uuden ja
vanhan yhdistymisen toisiinsa. Uusinta uutta keskustassa edustaa vuosi sitten avattu Kantti, joka on
kaupungin sydämessä sykkivä tiedon, tarinoiden
ja ihmisten kohtaamispaikka. Kierroksen pituus on
3,5 km.

VIEHÄTTÄVÄ VALKEINEN
JA HURMAAVA HATSALA
Valkeisenlammen ranta-alue muodostaa viehättävän Valkeisenpuiston, jonka vanha historiallinen
sairaala-alue on muuttumassa asuinkäyttöön.
Hatsalan tunnetuin alue on valtakunnallisestikin
merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin
kuuluva kasarmialue. Kierroksen lopuksi tutustumme Sankaripuistoon, missä lepäävät sotiemme
sankarit sekä vanhaan hautausmaahan leposijansa
saaneet useat kaupungin kehitykseen vaikuttaneet

henkilöt. Kierroksen pituus on n. 2,5 km.
Ajalla: 7.6.-13.9.2022 tiistaisin klo 18.00-20.00.
Lähtö: Kauppatorilta Siskotyttö-patsaalta ja päättyen torille.
ti 07.6. Uutta ja vanhaa Kuopiota
ti 14.6. Viehättävä Valkeinen ja Hurmaava Hatsala
ti 05.7. Uutta ja vanhaa Kuopiota
ti 19.7. Viehättävä Valkeinen ja Hurmaava Hatsala
ti 26.7. Uutta ja vanhaa Kuopiota
ti 02.8. Viehättävä Valkeinen ja Hurmaava Hatsala
ti 16.8. Uutta ja vanhaa Kuopiota
ti 30.8. Viehättävä Valkeinen ja Hurmaava Hatsala
ti 13.9. Uutta ja vanhaa Kuopiota

Uutuus! RÖTÖSTEN KUOPIO
Kuopion kaduilla ja kulmilla on nähty ajan saatossa
rötös jos toinenkin. Miksi aina kannattaa katsoa konepellin alle ennen auton ostoa tai missä
tapahtui Suomen ensimmäinen Amerikan tyyliin
tehty kultaryöstö? Tällä kävelykierroksella pääset
kuulemaan niitä mieleenpainuvimpia ja välillä
huvittaviakin tempauksia, joita Kuopion kulmilla
on ajan saatossa tapahtunut. Aika: 23.08.2022 klo
18.00-20.00. Lähtö: Kauppatorilta Siskotyttö-patsaalta päättyen torille. Kierroksen pituus on n. 3
km.

Uutuus!
VÄINÖLÄNNIEMEN KIERROS
Hurmaava ja viihtyisä Väinölänniemi on ilahduttanut kuopiolaisia virkistys-, kulttuuri- ja urheilualueena vuosikymmenten ajan. Kävelykierroksella
tutustutaan vehreisiin Väinölänniemen maisemiin

ja kuullaan samalla, miten autourheilu, eläintarha
ja vanha hautausmaa liittyvät alueen värikkääseen
historiaan. Aika: 18.8.2022 klo 18.00-20.00.
Lähtö: Piispanpuiston aukiolta päättyen Väinölänniemelle Cafe Väinöön. Kierroksen pituus n. 2,5
km.

Kuopion oppaat ovat ammattitaitoisia Kuopion alueen historiaan, tähän päivään ja tulevaisuuteen perehtyneitä oppaita. Kerromme
asioista kansantajuisesti. Olemme yksi Suomen
vanhimmista opasyhteisöistä, perustettu 1976 ja
nykyään meillä on 30 auktorisoitua opasta.

VAAJASALON RISTEILYKIERROS
KALLAVEDELLÄ

Tutustu ja varaa

Kierroksella tutustutaan Kallaveden kauniisiin
saaristomaisemiin ja kuullaan tarinoita Karhonsaaresta, Vaajasalosta, Kortejoesta ja Säyneensalosta niin historian näkökulmasta kuin nykyisestä
elämänmenostakin.
Opas kertoo Suomen sodasta Toivalansalmeen
liittyen, Kallaveden ja sen nimen synnystä, sen kaloista ja siellä kalastamisesta. Kierroksella kuullaan
myös laivaliikenteen kehittymisestä sekä Kuopion
kansallisesta kaupunkipuistosta.
Lähtö Matkustajasatamasta, Kauppakatu 1
maanantaisin 4.7., 11.7., 18.7., 25.7. ja 1.8. klo 17.
Risteily kestää kaksi tuntia ja toteutetaan yhteistyössä Kuopion Roll Risteilyjen kanssa.
Aluksena on m/s Queen R, rekisteröity matkustajamäärä 180 henkilöä. Risteilyn aikana laivan
kahvilasta löytyy pientä syötävä ja juotavaa A-oikeuksin.
Risteilyn hinta on 22 €/hlö, 11 €/lapset 5-16v.
Risteilylippu ei sisällä tarjoilua.
Ennakkoilmoittautuminen:
Sähköpostilla info@roll.fi, puh: 044 026 6330.
Risteily toteutuu, jos lähtijöitä on vähintään 10.

Verkkosivu: www.kuopionoppaat.com
Verkkokauppa: fi.doerz.com/kuopionoppaat
FB Kuopion Oppaat IG @kuopionoppaat
Tapahtumakalenterit
» kuopiotahko.fi/tapahtumat
» savonsanomat.menoinfo.fi

Kuopion opastetut
kierrokset
T U T U S T U K U O P I O N K A U P U N K I I N E R I L AI S T E N T E E M O J E N K A U T TA

Esitteen kuvat: Kuopion kaupunki / Vicente Serra ja Soile
Nevalainen, Rouva Musta / Tiina Haring, Anna-Maria
Hokkanen, Marc Sabat, Wille Markkanen, Koivumäen
Kartano, Itä-Suomen ProAgria ja Maa- ja kotitalousnaiset - European Region of Gastronomy Kuopio kumppaniyritykset.

TILATTAVAT KIERTOAJELUT
JA KÄVELYKIERROKSET
Kuopion Oppaat ry:ltä voi tilata opastuksen
kiertoajelulle, kävelykierroksille tai Kallaveden
risteilyille.
Asiakas voi esittää oman toiveensa kierroksen
reitistä ja mahdollisista käyntikohteista sen aikana
tai suosittelemme reittiä käytettävissä olevan ajan
mukaan.
Kuopion Oppaat ry:n opastuksia välittää Minnagent ky / Minna Heikkinen. Voit varata opastuksen
sähköpostilla minna.heikkinen@minnagent.fi.
Lisätietoa opastuksista Puh. 0500 965 761.

Kuopion Oppaat / Guides Kuopio www.kuopionoppaat.com Puh. / Tel. +358 44 244 3899 Email guideskuopio@gmail.com Verkkokauppa / Online Store »fi.doerz.com/kuopionoppaat FB Kuopion Oppaat IG @kuopionoppaat

E X P L O R E T H E C I T Y O F K U O P I O T H R O U G H VAR I O U S T H E M E S

Ruokakierrokset Kuopiossa

the city centre. The main course has to be chosen
in advance, whilst booking. For dessert there
will be coffee / tea, with a blueberry cake at the
traditional Puijon Maja at the Puijo Hill.
Finally, you can enter the Puijo tower to enjoy
the magnificent views of Kuopio, surrounded by
lakes. Our professional guide introduces the destinations and talks and tells stories about Kuopio
and Northern Savonia during the tour.

TASTING KUOPIO CITY WALK
Wednesdays 10.8.2022 and 17.8.2022 at 16.30.
Duration three hours. Meeting point at Siskotyttö Statue, 16.30 (at the Western end of the
Market Hall building).
The walk will take place, if there are min. 5 persons
and bookings have been done by the preceding
Monday by 12.00.
The participation fee includes the non-alcoholic
Willimaku sparkling drink at the Market Hall,
which is celebrating its 120th anniversary.

MAISTELLEN KUOPIOTA
-RUOKAKÄVELY

MAISTELLEN KUOPIOTA
-RUOKAKIERTOAJELU

KUOPION MAKUJA
- KÄVELYKIERROS

Suomeksi keskiviikkoisin 18.5., 15.6., 6.7., 13.7.,
20.7., 3.8. ja 7.9. Englanniksi keskiviikkoisin 10.8.
ja 17.8. Kesto klo 16.30-19.30.

Suomeksi torstaisin 12.5., 9.6., 7.7., 28.7., 11.8. ja
25.8. Englanniksi torstaina 4.8. Kesto klo 12.0016.30.

Tilauksesta toukokuusta syyskuuhun.

Lähtö Siskotyttö-patsaalta kauppatorilla,
päättyy Kahvila Kaneliin torin kulmalla.

Lähtö Maljalahdenkadulta kaupungintalon takaa,
minne myös paluu.

Kesto 1,5 tuntia.

Osallistumismaksu 77 €/hlö.

Osallistumismaksu 98 €/hlö.

Ruokakävely toteutuu, mikäli edeltävään
maanantaihin klo 12 mennessä on vähintään
viisi ilmoittautunutta.

Ruokakiertoajelu toteutuu, mikäli edeltävään
tiistaihin klo 12 mennessä on vähintään
10 ilmoittautunutta.

Hinnat
59 € / hlö, jos 2-4 osallistujaa
44 € / hlö, jos min. 5 osallistujaa

Maistellen Kuopiota -ruokakävely tehdään
Kuopion ydinkeskustassa. Osallistumismaksuun kuuluu alkoholiton Willimaku-kuohujuoma
120-vuotisjuhlavuottaan juhlivan kauppahallin
Lähiruoka Tullin Tuvassa, savolaiset tapakset
perinteikkäässä Ravintola Kummisedässä, Kallaveden kuhaa suositussa Ravintola Isä Camillossa
sekä jälkiruoka ja kahvi tunnelmallisessa Kahvila
Kanelissa.

Maistellen Kuopiota -ruokakiertoajelulla nähdään
monipuolisesti kaunista Kuopiota. Osallistumismaksuun kuuluu alkoholiton Finna Lakka -kuohujuoma ja kalalautanen viehättävässä Ravintola
Wanha Satamassa, tehdaskierros ja maistiainen
170-vuotisjuhlavuottaan juhlivalla Oy Gust. Ranin, Lignell & Piispasella. Koivumäen Kartanossa
pääruoaksi valitaan ennakkoon naudan etuselkää
tai lämminsavustettua kirjolohta. Jälkiruoaksi
kahvin kera mustikkakukkoa perinteikkäällä
Puijon Majalla. Lopuksi Kuopion upeat maisemat
Puijon tornista. Ammattitaitoinen oppaamme
esittelee kohteet ja kertoo kiertoajelun aikana
Kuopiosta ja Pohjois-Savosta.

Ammattitaitoinen oppaamme johdattelee kävelyä ja kertoo tarinoita kävelyn aikana ja ruokailujen lomassa.

Opastuskielet: suomi, englanti, saksa ja ruotsi.

Lähtö Siskotyttö-patsaalta kauppatorilla ja päättyy Kuopion keskustan kahvilaan. Kävely voidaan
toteuttaa min. kahdelle henkilölle.
Käynti Kuopion kauppahallissa, joka on valittu
Suomen kauneimmaksi kauppahalliksi v. 2020.
Kauppahallin myyntikojuista maistelemme
alkoholitonta Willimaku-kuohujuomaa, paikallista herkkua kalakukkoa ja kylmäsavustettua- ja
graavikalaa tuoreen leivän kera.
Kävely torilla maistellen marjoja sesongin mukaan. Käymme torin kupeessa kahvilassa kupposella kahvia / teetä, jonka nautimme herkullisen
leivonnaisen kera. Ammattitaitoinen oppaamme
johdattelee kävelyä ja kertoo tarinoita kävelyn
aikana.

Palkitusti Euroopan maukkain
Kuopion alue, Pohjois-Savo on saanut
ensimmäisenä alueena Suomessa European
Region of Gastronomy -tunnustuksen,
jota voi verrata tunnetumpaan
Kulttuuripääkaupunki-titteliin.
Lisätietoa, herkullsia hetkiä ja
maukkaita retkiä ryhmille
www.tastesavo.fi

VAR AUKSET JA TIEDUSTELUT:
Sähköposti: guideskuopio@gmail.com
Puh. 044 244 3899.
Huom. ilmoitettava myös mahdolliset erityisruokavaliot. Ohjeet osallistumismaksun maksamisesta
lähetetään sähköpostilla.

VERKKOKAUPPA
» fi.doerz.com/kuopionoppaat
Mikäli ruokakiertoajelu ei toteudu,
osallistumismaksu palautetaan.
Ruokailuihin ei kuulu alkoholijuomia.

Kuopion Oppaat / Guides Kuopio www.kuopionoppaat.com Puh. / Tel. +358 44 244 3899 Email guideskuopio@gmail.com Verkkokauppa / Online Store »fi.doerz.com/kuopionoppaat FB Kuopion Oppaat IG @kuopionoppaat

The Savo style tapas are served in the traditional
Restaurant Kummisetä for the main course there
is the Kallavesi pikeperch in the popular Restaurant Isä Camillo and the dessert and coffee /
tea will be in the atmospheric Café Kaneli at the
corner of the Market Square. Our professional
guide introduces the destinations during the walk
and talks and tell stories about Kuopio.
Price 77 € per person. Meals do not include
alcoholic beverages, but wine, beer etc., can be
purchased separately.

TASTING KUOPIO
SIGHTSEEING TOUR
Thursday 4.8.2022 at noon. Duration 4.5
hours. Meeting point behind the Kuopio City
Hall, Maljalahdenkatu.

Price 98 € per person. Meals do not include
alcoholic beverages, but wine, beer etc., can be
purchased separately. In case the Tasting Kuopio
City Walk or the Tasting Kuopio Sightseeing Tour
do not take place, the participation fee will be
refunded.

THE CITY WALK OF KUOPIO TASTES
Availability: May - September 2022. Duration:
1,5 hours. Departure: at Siskotyttö Statue (at
the Western end of the Market Hall). Guiding languages: English, German, Swedish and Finnish.
Visit the Kuopio Market Hall, which was chosen as
the most beautiful market hall in Finland in 2020.
There we’ll taste the Willimaku non-alcoholic
sparkling drink, made of new growth buds of
spruce, the traditional local delicacy Kalakukko
a fish loaf, made from small fish baked inside a
loaf of rye bread and cold smoked and salt cured
fish on local bread. Tour around the Kuopio
Market Square, where we’ll taste local berries or
berry product of the season. We’ll sit down for a
coffee or tea served with a cake of season in the
Kuopio’s local coffee shop. Guiding and stories by
the Kuopio’s authorised guides.
Price 59 € / pers, if 2-4 participants.
44 € / pers, if min 5 participants.

Bookings and enquiries
Kuopio Tourist Guides

Instructions for payment will be given at registration.

The tour will take place, if there are min. 10 persons
and bookings have been done by the preceding
Tuesday by 12.00.

Email: guideskuopio@gmail.com
Tel: +358 44 244 3899
Website www.kuopionoppaat.fi
Online shop » fi.doerz.com/kuopionoppaat

The participation fee includes the non-alcoholic
Finna Lakka sparkling drink and a fish plate in
the charming Restaurant Wanha Satama in the
Kuopio harbour area, a factory tour and a drink
tasting at Lignell & Piispanen Distillery, which
is celebrating its 170th anniversary. The main
course, which is beef tenderloin or warm-smoked
salmon, is served at Koivumäki Manor outside

The Kuopio Region & North Savo, is the first region in
Finland to receive the European Region of Gastronomy
award, which can be compared to the better known the
Capital of Culture title. Tasty travels for groups and more
info www.tastesavo.fi.

