
 

 

 
 

 

 
 

 

Iskelmä Pikkujoulu 2019 tuo tähtiesiintyjät marraskuussa Tampereelle  
 
Iskelmä Pikkujoulu -konsertti järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen TähtiAreenalla 
perjantaina 22. marraskuuta 2019. Viime vuonna suuren suosion saavuttanut pikkujoulukonsertti tuo 
tänä vuonna estradille Kaija Koon ja Tuure Kilpeläisen & Kaihon Karavaanin. Kaksi muuta 
tähtiesiintyjää julkistetaan elokuussa. Iskelmä Pikkujoulun järjestävät Tampereen Messut Oy:n 
tapahtumatoimisto Finland Events ja Iskelmä. Liput tulevat myyntiin Tiketissä keskiviikkona 
12.6.2019 klo 9. 
 
– Iskelmä Pikkujoulu sai viime syksynä innostuneen vastaanoton pikkujoulukansalta, joten kuuntelimme 
yleisön toiveita ja päätimme toteuttaa tapahtuman Tampereen TähtiAreenalla tänä vuonna uudelleen. 
Iskelmä Pikkujoulu sai myös yrityksiltä paljon kiitosta, koska konsertin yhteydessä on erinomainen 
mahdollisuus järjestää omat pikkujoulut tai asiakastilaisuus. VIP-paketit myytiin viime vuonna loppuun 
ennätysnopeasti, joten tänä vuonna kannattaa olla liikkeellä jo hyvissä ajoin, kertoo Finland Eventsin 
tapahtumajohtaja Hannele Nuotio.  
 
– Iskelmä Pikkujouluissa juhlitaan Iskelmä Gaalassa helmikuussa vuoden viihdyttäjänä palkitun ja 
tämänhetkisen Iskelmän listan ykkösen Kaija Koon sekä Tuure Kilpeläisen & Kaihon Karavaanin tahdissa. 
Illan kaksi muuta esiintyjää julkistamme kesän jälkeen. Hienoa, että olemme saaneet luotua Tampereen 
tapahtumatarjontaan tällaiset kunnon pikkujoulubileet, jotka ei jätä ketään kylmäksi marraskuun harmauden 
keskellä. Tämän helpompaa ei myöskään omien pikkujoulujen toteuttaminen voi olla, sillä TähtiAreenalla 
huippuesiintyjät ja ruokailut on jo järjestetty valmiiksi eli ei tarvitse tuoda enää kuin oma väki juhlimaan, 
toteaa Iskelmän ohjelmajohtaja Ari Ojala.   
 
Yksin, yhdessä tai yritysporukalla – liput ja VIP-paketit myy Tiketti 
 
Iskelmä Pikkujoulu 2019 kutsuu viihtymään Tampereen TähtiAreenalle niin yksin, yhdessä kuin isommallakin 
porukalla. Lippuvaihtoehtoja ovat normaali bilelippu (ennakkoon 45 €, ovelta 55 €) sekä illallisen sisältävät 
Gold Dinner & Show -liput (ennakkoon 109 €, ovelta 119 €) ja Silver Dinner & Show -liput (ennakkoon 89 €, 
ovelta 99 €). Liput tulevat myyntiin Tiketissä keskiviikkona 12.6.2019 klo 9.00, www.tiketti.fi. VIP-lipuilla ovet 
avautuvat konserttiyleisölle klo 17.00 ja bilelipuilla klo 17.30. Showtime klo 18.30. Konsertti päättyy klo 
01.00. K-18. 
 
 
LISÄTIEDOT:  
#IskelmäPikkujoulu, iskelma.fi/tapahtumat, tahtiareena.fi 
 
Facebook: https://www.facebook.com/events/2231146346974183/ 
 
Finland Events / Tampereen Messut Oy, www.finlandevents.fi  
Hannele Nuotio, tapahtumajohtaja, p. 050 587 0133, hannele.nuotio(a)finlandevents.fi   
Tanja Järvensivu, viestintäjohtaja, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu(a)finlandevents.fi 
 
Iskelmä, www.iskelma.fi 
Ari Ojala, ohjelmajohtaja, p. 0500 750 272, ari.ojala(a)bauermedia.fi 
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