
  
Taitavat tekijät valloittavat Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen ensi viikolla 
 
Euroopan suurin kuluttajille suunnattu käsi- ja taideteollisuusalan messutapahtuma Suomen Kädentaidot järjestetään 
välivuoden jälkeen 12.–14. marraskuuta 2021 Tampereella. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen hallit täyttyvät ensi 
viikolla taitavista tekijöistä, kun paikalle saapuu yli 600 alan näytteilleasettajaa. Vuonna 2021 Suomen Kädentaidot juhlii 
25-vuotisjuhlavuottaan. Vuoden kantavia teemoja ovat taito, taidokkuus ja taitavat tekijät.  
 
– Kahden vuoden odotus on ohi ja pääsemme vihdoin ihastelemaan kotimaisten tekijöiden uniikkeja tuotteita ja 
uskomatonta määrää mitä erilaisempia käsityöalan materiaaleja paikan päälle. Saamme olla ylpeitä, että Suomesta 
löytyy näin paljon upeita alan tekijöitä ja taitureita. Onneksi meillä Suomessa osataan vaalia ja arvostaa käsityöalan 
osaamista ja taidokkuutta, iloitsee Suomen Kädentaidot -messuista vastaava HR-johtaja Jasmin Saadetdin-Rikkinen 
Tampereen Messut -konsernista. 
 
Näppärät tekijät pärjäävät muutenkin 

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry esittelee toimintaansa Suomen Kädentaidot -messuilla. Heidän osastollaan saa maistiaisia 
tämän päivän käsityön opetuksesta. Puheenjohtaja Minna Hankala-Vuorisen mukaan koululaiset jakaantuvat kahtia: 
osa on todella kiinnostuneita käsitöistä ja sitten on heitä, joilla ne eivät jostain syystä suju lainkaan. Hän toivoo, että 
jokainen nuori oppisi käyttämään ompelukonetta eikä epäröisi esimerkiksi koneen langoituksen kanssa. 
 
– Sen pitäisi olla yhtä helppoa kuin tiskikoneen käytön. Kun nuori osaa toteuttaa itseään käsin, oli se sitten ruokaa tai 
käsitöitä, myös akateemisten aineiden opiskelu on helpompaa, hän muistuttaa. 
 
Tapahtumat ovat elintärkeitä käsityöyrittäjille 
 
House of Simonen pajalla Kangasalan Pikonlinnan vanhassa sairaalassa käy kova kuhina. Käsityöyrittäjä Pia Temisevä 
valmistaa kiireen vilkkaa nahkatuotteita messuille. Häntä ei kuitenkaan nähdä oman osastonsa tiskin takana, sillä 
Temisevä juontaa tänä vuonna messujen Muoti & Design -lavan ohjelman ja muotinäytökset. Kulunut syksy on näyttänyt 
yksinyrittäjälle valoisalta, mutta takana on rankka puolitoistavuotinen. Yrittäjän tulot romahtivat yhdessä yössä, kun 
hallitus otti valmiuslain käyttöön. Sulun yllättäessä verkosta ja jälleenmyyjistä tuli monen käsityöyrittäjän pelastus. 
 
– Vaikka verkkokauppa kuinka vetäisi, tapahtumat ja kivijalkakauppa ovat elintärkeitä, jotta yritys on olemassa. Myös 
asiakkailla on tarve päästä hypistelemään tuotteita. Odotan innolla Suomen Kädentaidot -messuja, Temisevä sanoo. 
 
Viikonloppu täynnä mielenkiintoista ohjelmaa 
 
Marraskuinen messuviikonloppu on pullollaan monipuolista ohjelmaa. Liput kannattaa ostaa ennakkoon, jotta saa 
varmistettua sisäänpääsynsä syksyn inspiroivimpaan tapahtumaan. Perjantaisissa avajaisissa julkistetaan Taito-
Finlandia-voittaja ja Suomen Kädentaidot Uutuustuote 2021. Taito-Finlandia-tunnustuspalkinnon arvo on 3 000 euroa ja 
sen lahjoittaa Forsman Tea. 
 
Kolme aloittelevaa yritystä pääsee testaamaan tuoteideoitaan suurelle yleisölle Suomen Kädentaitojen ja Taitoliiton 
lanseeraamassa Taito yrityslaboratoriossa. Mukana ovat alusvaatemerkki Bosat, koruyritys Pinjo design ja virkattuja 
vaatteita tekevä Maana Crafts. Yrittäjät on valittu mukaan avoimen haun perusteella. 
 
– Haluamme Taitoliiton kanssa auttaa uusia yrittäjiä alkuun, jotta käsityöala säilyisi elinvoimaisena myös 
tulevaisuudessa, Jasmin Saadetdin-Rikkinen kertoo. 
 
Sunnuntaina puikot kilisevät kilpaa sukankudonnan SM-kilpailuissa. Osallistujilla on kolme ja puoli tuntia aikaa neuloa tai 
virkata yksi sukka, joka pisteytetään nopeuden, tyylin, taiteellisen vaikutelman ja teknisen toteutuksen perusteella.  
 
INFO: Akkreditointi on nyt auki: www.kadentaidot.fi/fi/messuinfo/medialle. 
Suomen Kädentaidot, 12.–14.11.2021, Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen A-, C-, D- ja E-hallit. Messut ovat 
avoinna pe 12.11. klo 10–18, la 13.11. klo 9–18, su 14.11. klo 10–17, Deli / D-halli aukeaa joka päivä puoli tuntia 
aikaisemmin (aikaistetusti sisään vain Pääsisäänkäynnistä). Tampereen Messut Oy ja Taito Pirkanmaa ry järjestävät 
yhteistyössä Suomen Kädentaidot -messut. 
 
LISÄTIEDOT: www.kadentaidot.fi, Facebook: www.facebook.com/Kadentaidot  
Twitter: @TampereenMessut, Instagram: @suomenkadentaidot, #Kädentaidot #Taidonjuhlaa 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi 
Jasmin Saadetdin-Rikkinen, Suomen Kädentaidot -messuista vastaava HR-johtaja Tampereen Messut -konsernista,  
p. 040 135 0110, jasmin.saadetdin-rikkinen(at)tampereenmessut.fi 
Paula Huvinen, viestinnän asiantuntija, p 040 585 4352, paula.huvinen(at)tampereenmessut.fi 
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