
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

Suomen Kädentaidot rikkoi kävijäennätyksen – lähes 44 000 käsityön ystävää  
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 13.–15.11.2015 järjestetyillä Suomen Kädentaidot- sekä 
Keräily-messuilla vieraili ennätykselliset 43 831 kävijää. Määrä kasvoi 7036 viime vuodesta. 
Tampereen käsityömessut on vuoden odotetuin tapahtuma sadoille käsityöyrittäjille, tuhansille alan 
ammattilaisille ja harrastajille sekä kotimaisista käsityötuotteista kiinnostuneelle suurelle yleisölle. 
Suomen Kädentaidoissa oli 658 näytteilleasettajaa ja Deli-alueella kotimaisia lähiruokaherkkuja myi 
42 yritystä. Keräilyssä oli 70 näytteilleasettajaa. Tapahtuma järjestetään ensi vuonna 18.–20.11.2016.   
 

– Tapahtuman suosio todisti jälleen sen, että kotimaista käsityöosaamista arvostetaan. Myös nuoret ovat 
selvästi innostuneet itse tekemisestä ja Suomi-designista. Yhdessä tekeminen ja toisten osaamisesta 
inspiroituminen toivat taas iloa arkeen tuhansille kädentaitojen ystäville. Tunnelma oli todella lämmin, 
positiivinen, innokas ja startup-henkinen, minkä vuoksi sen todettiin jopa olevan käsityöihmisten Slush. 
Ihastusta herättivät täysille katsomoille esitetyt muotinäytökset ja uusi Taitokatu, joka esitteli yhdeksän eri 
puolella Suomea toimivan Taito-yhdistyksen toimintaa, osaajia ja tuotteita. Suomen Kädentaitojen 
menestyksen avain on siinä, että se luo käsi- ja taideteollisuusalan yrittäjille vuoden tärkeimmän 
kohtaamispaikan, josta rakentuu kävijöille uniikki ostoskeskus täynnä kotimaisia tuotteita, kertoo 
kuluttajamessujen tuoteryhmäpäällikkö Mervi Oksanen Tampereen Messut Oy:stä.  
 

Tampereen Messut Oy ja Taito Pirkanmaa ry järjestivät Suomen Kädentaidot -messut 20. kerran. 
Tapahtuma on kasvattanut kokoaan vuosi vuodelta ja on tänä päivänä Euroopan suurin käsi- ja 
taideteollisuusmessutapahtuma. Kokonaiskävijämäärä 43 831 on tapahtuman historian suurin. Edellinen 
kävijäennätys on vuodelta 2011, jolloin tapahtumaan tutustui 36 906 messuvierasta. Ensi vuonna Suomen 
Kädentaidot järjestetään 18.–20.11.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.  
 

Palkitut käsityötaitajat – Taito-Finlandia 2015 kelloseppä Stepan Sarpanevalle 
 

Messuilla palkittiin käsi- ja taideteollisuusalan osaajia. Taito-Finlandia 2015 -palkinnon sai kelloseppä 
Stepan Sarpaneva, Sarpaneva Watches, Helsingistä. Tunnustuksen saajan valitsi suunnittelija Harri 
Koskinen. Vuoden Artesaani 2015 on helsinkiläinen Arttu Åfeldt Ammattiopisto Tavastiasta. Suomen 
Kädentaidot Uutuustuotteeksi valittiin Mustikka-puolukka-keittiöpyyhe, joka kuuluu Taito Itä-Suomi ry:n 
ideoimaan tuotesarjaan. Tuotesarja on saanut inspiraationsa Ebba Masalinin kasviaiheisista 
opetustauluista.  
 

Videokirjastossa asiantuntijahaastatteluja ja tunnelmia Suomen Kädentaidot- ja Keräily-messuilta: 
 

 "Kun käsityöläisyydestä tulee ammatti, vaaditaan vahvaa näkemystä"  
Suunnittelija Harri Koskinen 

 "Palkinto merkkaa paljon, sillä ala on haastava"  
Vuoden Artesaani 2015, vaatetusala, Arttu Åfeldt 

 Noora Niinikoski ja Terhi Pölkki: Perinteet omassa suunnittelutyössä  
Suunnittelijat Noora Niinikoski ja Terhi Pölkki  

 "Ei Suomesta eikä Pohjoismaista löydy vastaavaa tapahtumaa."  
Annika Laine, Kirjava Kippura 

 Suomen Kädentaidot 2015 -messut 20 vuotta: tunnelmia messuilta  
  

Lisää videoita ja kuvia tapahtumasta sekä muut mediamateriaalit: www.kadentaidot.fi (Medialle). 
 

LISÄTIEDOT: www.kadentaidot.fi, www.kerailymessut.fi 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi  
facebook.com/tampereenmessut, @TampereenMessut, #Kädentaidot  
Mervi Oksanen, tuoteryhmäpäällikkö, p. 0400 760 877 
Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, @TanjaJarvensivu 
Meri Mattila, tiedottaja, p. 0400 914 877, @MeriTMattila 
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