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 Tikkapikkujoulut 10 vuotta 27.-29.11.2015 

 

Tikkapikkujoulut täyttävät tänä vuonna 10 vuotta. Keski-Karjalan Luonto ry järjestää 

juhlatapahtuman yhteistyössä Kiteen Evankelisen kansanopiston kanssa. 

 

Tapahtuma sai alkunsa v. 2006 Joensuussa ja sen alkuperäinen idea oli saada maastovuoden 

päätteeksi saman pöydän ääreen valkoselkätikan suojelutyössä mukana olleet 

lintuharrastajat, koota yhteen vuoden mittaan saadut kokemukset ja suunnitella tulevaa 

vuotta. Harrastajien motivointi ja ”tsemppaaminen” pikkujoulutunnelmissa oli keskeinen 

tilaisuuden tarkoitus. Myöhemmin tikkapikkujouluista on tullut osittain yleisölle avoin 

kolmen maakunnan - Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon - lintuharrastajien 

suosittu yhteinen tilaisuus. 

 

Juhlatapahtuma järjestetään Kiteen keskustan tuntumassa (Opistontie 7) kansanopiston 

nykyaikaisissa ja tasokkaissa tiloissa www.kiteenkansanopisto.fi.  

 

Tikkapikkujoulujen järjestäjien lisäksi tapahtumaa tukevat: OK –opintokeskus, Pohjois-

Karjalan luonnonsuojelupiiri, PKLTY ry, EKLY ry, Oriolus ry ja Metsähallitus. 

 

Perjantai 27.11 

Yleisölle avoin Talvilintuilta klo 17.00 – 20.30  

Kansanopiston tervehdys  Pasi Pirinen  

Tikkapikkujoulujen avaus  Kari Antikainen 

Linnut harrastuksena  Hannu Lehtoranta 

Tikkapikkujouluista ja tikoista Kimmo Martiskainen 

 

 19.00 Kahvit 

 

Talvilinnut ja lintujen ruokinta Pertti Koskimies 

 

 

mailto:kimmartis@gmail.com
http://www.kiteenkansanopisto.fi/


Lauantai 28.11 

 

09.00 – 15.00 

 

Talvilintujen rengastusta ruokintapaikoilla Kiteellä ja mahdollisesti 

ympäristökunnissa. Yleisöllä on mahdollisuus seurata rengastusta Kansanopiston 

ruokintapaikalla, Tikkapikkujouluihin ilmoittautuneilla myös muilla ruokinnoilla. 

Tarkemmat tiedot ja ohjeistus perjantai-iltana tai soittamalla Kimmo Martiskaiselle 

(040 832 1951) tai Kari Antikaiselle (050 370 0024). 

 

 15.00 – 16.00    välipala rengastajille ja avustajille 

15.30 – 16.30    tiedotustilaisuus yleisölle ja medialle, Valkkari  Pohjois-Karjala 

16.30 – 18.00    sauna 

18.00 – 19.00    pikkujouluateria 

 

19.00 - 

    

Valkoselkätikan suojelu ja seuranta Suomessa Pekka Heikkilä, Metsähallitus 

Tikkametsien suojelu Pohjois-Karjalassa  Mika Pirinen, ELY 

Valkoselkätikan vuosi 2015  Kimmo Martiskainen 

Keskustelua 

 

Kansanopistolla on edullinen majoitus (15 €/henkilö/2 hh, 30 €/henkilö/ 1 hh). 

Keskitalossa on vapaana 27.-29.11.2015 9 kpl huoneita, näissä huoneissa on oma 

wc/suihku. Perätalossa on 2 kpl 3 huoneen soluja (huoneissa on 2-6 petipaikkaa). 

Molemmissa soluissa on oma wc/suihkutila. 

 

Yöpyjät maksavat majoituksen ja aamiaisen 4 €, muuten omavastuu osallistumisesta on 10 

€ sisältäen 23 €:n arvoisen pikkujouluaterian ja saunan (saunaosastolla kaksi 

pukuhuonetta, tavallinen sauna ja höyryrauna sekä uima-allas ja oleskelutila). 

 

Ilmoittautuminen Tikkapikkujouluun viimeistään pe 20.11. Kimmo Martiskaiselle 

mieluiten sähköpostilla kimmartis@gmail.com tai puh 040 832 1951, ilmoita 

samalla osallistumisesi majoitukseen ja ruokailuun! Kerro myös erikoisruokavaliosi 

ja haluatko yhden hengen huoneen. Valitse seuraavista vaihtoehdoista: 

 

1. Majoitus 2 yötä (pe-su) + jouluateria 

2. Majoitus 1 yö (pe-la) + jouluateria 

3. Majoitus 1 yö (la-su) + jouluateria 

4. Jouluateria 

 

Tervetuloa! 
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