
 

 
Suomen Kädentaidot villitsee: käsityöala kokoontuu laajasti Tampereelle 
 
Tampereella 18.–20.11.2016 jo 21. kerran järjestettävä kädentaitoalan ainutlaatuinen ykköstapahtuma 
kokoaa Tampereelle kaikki käsityöalan merkittävimmät toimijat ja yritykset, sadat uniikit putiikit, 
tuhannet kotimaisten tuotteiden ystävät ja käsityön harrastajat. Tapahtumakokonaisuudessa on 
yhteensä 799 näytteilleasettajaa, joista 663 on käsi- ja taideteollisuusalan toimijoita ja 95 Keräily-
messujen näytteilleasettajia. Euroopan suurimpien käsi- ja taideteollisuusmessujen avajaisissa 
palkitaan alan osaajia Taito-Finlandiasta Vuoden Artesaaniin ja Uutuustuotteeseen. Samanaikaisesti 
toteutettaville Keräily-messuille avautuu 300 m²:n ilmailuaiheinen näyttely. 
 

Vuoden odotetuimman viikonlopun värikkäässä messusisällössä vau-elämyksistä vastaavat suositut 
muotinäytökset, kiinnostavat näyttelyt, erilaiset työ- ja askartelupajat ja uniikit löydöt. Keräily-messuille 
avautuu laaja ilmailuaiheinen näyttely, jossa ihasteltavana on muun muassa entisöintiprojekti-hävittäjän 
rungon osia ja BAe Hawk HW-314 -ohjaamo. Lue lisää: Suomen Kädentaidot -ohjelma & Keräily 
 

Mediatilaisuudet 
 
Suomen Kädentaidot- ja Keräily-messujen avajaiset perjantaina 18.11.2016 klo 11.30–12.00,  
E-hallin Ohjelmalava  
 

 Tervetuloa messuille 
   messujen juontaja Sami Sykkö 
 

 Avaajan puheenvuoro 
   vaatesuunnittelija Katri Niskanen 
 

 Taito-Finlandia 2016 -palkinnon saajan julkistus 
   vaatesuunnittelija Katri Niskanen 
   palkitun puheenvuoro 
 

 Suomen Kädentaidot Uutuustuote 2016 -palkinnon saajan julkistus 
   toiminnanjohtaja Virve Pajunen, Taito Pirkanmaa ry 
   palkitun puheenvuoro 
 

 Vuoden Artesaani 2016 -julkistus 
   opetusneuvos Hanna Ketonen, Opetushallitus 
   palkitun puheenvuoro 
 

 KÄSITYÖ NYT! TRENDIT 
   käsityömuotoilun asiantuntijat Saara Renvall ja Elina Helenius 
 

Haastattelutilaisuus medialle perjantaina 18.11.2016 klo 12.00–12.30, E-hallin Kuohuviinibaari 
 

Haastateltavana palkitut ja avajaisten puhujat sekä aiheesta ”käsityön harrastamisen merkitys osana 
ihmisten nykyistä vapaa-aikaa” väitellyt Anna Kouhia. 
Lue lisää: Väitös: ” Käsityöstä etsitään viihtymistä ja elämyksellisyyttä” 

 

Ennakkoakkreditoituminen Suomen Kädentaidot- ja Keräily-messuille ja mediatilaisuuksiin 
keskiviikkoon 16.11.2016 mennessä: www.kadentaidot.fi (Medialle) 

 

Haastattelupyynnöt: viestinta@tampereenmessut.fi. 
SoMe: Seuraa @TampereenMessut (Twitter), @suomenkadentadot (Instagram) ja 
facebook.com/Kadentaidot ja osallistu keskusteluun hashtageilla #Kädentaidot ja #Keräily. 
Kuvat, videot sekä muut mediamateriaalit: www.tampereenmessut.fi/materiaalipankki 
 

LISÄTIEDOT: www.kadentaidot.fi, www.kerailymessut.fi, SoMe: Facebook: facebook.com/Kadentaidot, 
Twitter: @TampereenMessut, Instagram: @suomenkadentaidot, #Kädentaidot #Keräily 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi  
Mervi Oksanen, tuoteryhmäpäällikkö, p. 0400 760 877, @OksanenMervi 
Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, @TanjaJarvensivu 
Jenna Antila, tiedottaja, p. 040 172 1188, @Jenna_messuaa 

SUOMEN KÄDENTAIDOT 2016 

Käsi- ja taideteollisuusmessut  
KERÄILY 2016 

Keräilyesineiden osto- ja myyntitapahtuma 
18.–20.11.2016 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
 

MEDIAKUTSU 10.11.2016 

 


