
 

  
 
 
 
 

 

Supermessut 11.–13.4. Tampereella:  

PUUTARHA, KOTIMAAN MATKAILU, VIINI, KIRJA, TAMPERE BIKE SHOW  
 

Odotetut Supermessut valloittavat Tampereen 11.–13.4.2014. Viiden tapahtuman kokonaisuus 
muodostuu Puutarha-messuista, Kotimaan Matkailumessuista, Tampereen Viinimessuista, Kirja-
tapahtumasta sekä uudesta Tampere Bike Showsta. Supermessut on sisällöllisesti monipuolisin 
messutapahtuma, joka Tampereella on koskaan järjestetty. Tapahtumassa nähdään yhteensä yli 450 
näytteilleasettajaa, 250 esiintyjää ja 150 tuntia ohjelmaa. 
 

Supermessuilla on neljä hallia täynnä upeita osastoja ja ohjelmaa. Mittavan esiintyjäkaartin joukossa 
nähdään lukuisia tunnettuja tähtiä, ja ohjelmatarjontaa riittää ikään katsomatta naisille, miehille, lapsille ja 
perheille. Puutarha-messujen Ideapihat antavat inspiraatiota ja vinkkejä oikeiden pihojen muodossa. Puuhaa 
on koko perheelle aina linnunpöntön nikkaroinnista mansikan istutukseen. Kulttuurinnälkäisille löytyy 
kiinnostavia keskusteluja, haastatteluja, tarinoita sekä esityksiä niin Kotimaan Matkailumessuilla kuin Kirja-
tapahtumassakin. Tampereen Viinimessut on aiempaa kansainvälisempi tapahtuma kaikille hyvän ruoan ja 
viinin ystäville. Viinimessut ovat muista Supermessujen tapahtumista poiketen avoinna perjantaina ja 
lauantaina klo 20 saakka. Uusi moottoripyörätapatuma Tampere Bike Show kokoaa yhteen alan harrastajat 
ja moottoripyöräilystä kiinnostuneet. Bike Shown teema- ja ohjelma-alueet eivät jätä ketään kylmäksi. 
Supermessuilla on myös runsaasti lapsille suunnattua ohjelmaa ja tuttuja hahmoja.  
 

Messuvieraat pääsevät yhdellä lipulla kaikkiin viiteen tapahtumaan. Tarjolla on myös messuranneke, jolla 
kävijä voi tutustua messuihin yhden päivän sijaan kahtena tai kolmena päivänä oman aikataulunsa ja 
kiinnostuksensa mukaan. Supermessut houkuttelivat viimeksi lähes 26 000 kävijää. 
 

Tutustu Supermessujen monipuoliseen ohjelmatarjontaan www.supermessut.fi (Ohjelma). Lisätietoa 
tapahtuman sisällöstä löytyy Supermessujen mediamateriaaleista: www.supermessut.fi (Medialle). 
 
KUTSU MEDIALLE: Tervetuloa Supermessuille  
Ohessa on tietoa tiedotustilaisuudesta, avajaisista, mediapalveluista ja median akkreditoitumisesta. 
 

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE   
perjantaina 11.4.2014 klo 11.00–12.15, Blenheim (Kokoustilat, kulku pääaulan kierreportaita 2. kerrokseen) 
 

Tervetuloa kuuntelemaan tiivis katsaus Supermessujen eri tapahtumiin ja teemoihin liittyen. Infotilaisuus 
medialle järjestetään tunti ennen messujen avautumista yleisölle. 
 

Puutarha: 
 

 Vuoden Avoin Puutarha -tunnustuksen saajan julkistus 
toimitusjohtaja Katarina Lassheikki, Puutarhaliitto ry 
toiminnanjohtaja Nina Holmlund, Svenska Trädgårdsförbundet rf 
 

 Palkitun puheenvuoro 
 

 Kotipihan kasvihuone Suomen leveysasteilla 
puutarhatoimittaja Sonja Lumme 
 

 Vuoden Puutarhatuote 2014 FinE®-kasvit. Miksi Finnish Elite -taimi on muita parempi? 
puheenjohtaja Sami Pihkoluoma, Suomen Puutarhakauppiaat ry 

 

Kotimaan Matkailu: 
 

 Vuoden Kotimaan Matkailuyritys 2014 -palkinnon saajan julkistus 
matkailujohtaja Pirjo Puukka, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy 
 

 Palkitun puheenvuoro 
 

 Culture Tampere Region – Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeen 
tutkimustulosten julkistaminen 
tutkimusjohtaja, myyntijohtaja HM Mikko Kesä, Innolink Research Oy 

 

Viini: 
 

 Tampereella kotimaiset ja ulkomaiset viiniharrastajat kohtaavat 
viinikonsultti Timo Jokinen, www.viinitimo.fi  
Brasilian suurlähettiläs Norton de Andrade Mello Rapesta 

SUPERMESSUT 2014 
Puutarha, Kotimaan Matkailu, Viini, Kirja, Tampere Bike Show 
11.–13.4.2014, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
www.supermessut.fi 
Avoinna pe klo 12–18, la klo 9–17 (Viini pe–la klo 12–20), su klo 10–17. 
 

LEHDISTÖTIEDOTE 4.4.2014 / Kutsu medialle 
 



 

 
 

Kirja: 
 

 Minun Toveni -keskustelutilaisuus: Miten ja miksi Tove Jansson meitä kosketti? 
kirjailija Tuija Välipakka 

 

Bike Show: 
 

 Harley-Davidson: Moottoripyöräkaupan näkymät  
yrittäjä Mika Nieminen, Mr. Moore Motorcycles Oy / Harley-Davidson Tampere 

 

Median kysymykset ja haastattelut. 
 
AVAJAISET 
perjantaina 11.4.2014 klo 12.30–13.00, C-hallin ohjelmalava  
 

 Musiikkiesitys: 100 kesää 1000 yötä ja Sheikki tai Don 
Marko Maunuksela ja Maria Pere, Seinäjoen kaupunginteatteri / 100 kesää 1000 yötä -revyy 
säestäjänä Timo Ristilä 
  

 Tervehdyssanat 
toimitusjohtaja Hannu Vähätalo, Tampereen Messut Oy 
 

 Vuoden Kotimaan Matkailuyritys -palkinnon jakaminen 
matkailujohtaja Pirjo Puukka, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy 
palkinnon saajan puheenvuoro 
 

 Musiikkiesitys: Tummat silmät ruskea tukka 
Marko Maunuksela ja Maria Pere, Seinäjoen kaupunginteatteri / 100 kesää 1000 yötä -revyy 
säestäjänä Timo Ristilä 
 

 juontajana Sebastian Rejman. 
 
MEDIAN AKKREDITOITUMINEN 

 Median edustajat pääsevät Supermessuille 2014 (Puutarha, Kotimaan Matkailu, Viini, Kirja, 
Tampere Bike Show) täyttämällä akkreditoitumislomakkeen: www.supermessut.fi (Medialle). 

 Akkreditoituneille lähetetään messuviikolla sähköpostitse vahvistusviesti. Tulostettu 
vahvistusviesti toimii median sisäänpääsylippuna. Tampereen Messujen PRESS-rintamerkki 
ja pysäköintilippu noudetaan lehdistöhuoneesta (Pääaula, 1. krs).   

 Messuilla akkreditoidutaan pääaulan lehdistöhuoneessa. Varaudu esittämään pressikortti. 
 

HAASTATTELUPYYNNÖT 

 Haastattelupyynnöt Supermessujen esiintyjille, asiantuntijoille ja näytteilleasettajille voi jättää 
akkreditoitumislomakkeella tai sähköpostitse: tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi. 

 
MEDIAN PYSÄKÖINTI  

 Pysäköinti on median edustajille maksuton.  

 Median VIP-pysäköintialue on D-hallin läheisyydessä Ilmailunkadun varrella (opastus alueella).  

 VIP-pysäköintialueelle pääsee pressikortilla ja vasta alueelta poistuttaessa tarkistetaan VIP-
pysäköintilippu, jonka saa lehdistöhuoneesta. 

 Mikäli pysäköit muualla kuin VIP-alueella, saat lehdistöhuoneesta tähän tarkoitetun lipukkeen. 
 

LEHDISTÖHUONE  

 Pääaula, 1. kerros. Avoinna: 
o pe 11.4. klo 10.30–20.00 (tiedotustilaisuus klo 11, messut avautuvat klo 12, messut sulkeutuvat klo 

18, Viinimessut avoinna klo 20 saakka) 

o la 12.4. klo 9.00–20.00 (messut sulkeutuvat klo 17, Viinimessut avoinna klo 20 saakka) 

o su 13.4. klo 10.00–17.00. 

 Median edustajat saavat lehdistöhuoneesta PRESS-rintamerkin ja pysäköintilipun. 

 Jaossa on tiedotusmateriaalia ja muuta messuinfoa.  

 Toimittajien käytössä on tietokone, tulostin, nettiyhteys. Median maksuton vaatesäilytys.  

 Päivystys lehdistöhuoneessa:  
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi  
Aino Paavola, viestintäassistentti, p. 0400 914 877, aino.paavola@tampereenmessut.fi  

 
 
 
 



 

LEHDISTÖLOUNAS  

 Median edustajille tarjotaan lounas avajaispäivänä tiedotustilaisuuden jälkeen. Ilmoittaudu lounaalle 
akkreditoitumisen yhteydessä ja nouda lipuke lehdistöhuoneesta.  

 

MEDIAMATERIAALIT 

 Lehdistötiedotteet, tiedotustilaisuuden puheenvuorot ja muut mediamateriaalit, kuvat ja videot sekä 
lisätiedot mediapalveluista: www.supermessut.fi (Medialle). 

 Tampereen Messujen mediapankki: www.epressi.com. 

 Päivitetyt ohjelmatiedot: www.supermessut.fi (Ohjelma) 

 Facebook: www.facebook.com/Supermessut. 

 Twitter: @TampereenMessut. 
 

MUUTA 

 TähtiUutiset-verkkolehti: www.tahtiuutiset.fi 
o Kirjailija ja laulaja Sonja Lumme:  

”Puutarha-messut ovat varaslähtö kesään.” 
o Koomikot Janne Kataja ja Aku Hirviniemi:  

”Show’mme messuilla on kokonaisvaltainen kaaos.” 
o Master of Wine Essi Avellan:  

”Viini on Suomessakin koko kansan juoma. Ydin ei ole enää aikoihin ollut hienostelussa.” 
o Kotiteollisuus-yhtyeen keulahahmo ja kirjailija Jouni Hynynen:  

”Jos haluaa kuulla karun totuuden, niin kirjastani se on löydettävissä.” 
o Moottoripyöräilevä muusikko, elokuvanäyttelijä, luennoitsija ja kirjailija Mato Valtonen:  

”Suomen lyhyt kausi tekee moottoripyöräilystä vieläkin arvokkaampaa.” 
 

 SUN Supermessut -studio / livelähetys: 
Radio SUN ja Tampereen Messut tekevät Supermessuilla yhteistyötä. Radio SUN rakentaa 
messuille SUN Supermessut -studion ja lähettää ohjelmaa suoraan messuilta lauantaina 12.4. klo 
11–15. Lähetys on kuultavana SUN Radion taajuuksilla: Tampere 107,8 MHz sekä netissä 
www.radiosun.fi. Luvassa on tunnelmia paikan päältä, esiintyjien haastatteluja sekä 
näytteilleasettajien ja messuvieraiden kuulumisia. Lisätiedot: www.supermessut.fi (Medialle). 

 

MESSUINFO 
 

Aukioloajat:  

 Messut ovat avoinna perjantaina 11.4. klo 12–18 (Viinimessut klo 12–20, viinialueen ikäraja K-18), lauantaina 
12.4. klo 9–17 (Viinimessut klo 12–20, viinialueen ikäraja K-18), sunnuntaina 13.4. klo 10–17.  

 

Sisäänpääsy: 

 Aikuiset 14 euroa (alle 15-vuotiaat aikuisen seurassa maksutta) 

 3 päivän lippu 20 euroa (messuranneke) 

 eläkeläiset ja opiskelijat 10 euroa (voimassa olevalla kortilla) 

 ryhmät 10 euroa/hlö (ryhmässä vähintään 10 hlöä) 

 Samalla lipulla kaikkiin viiteen tapahtumaan. 
 

Kulkuyhteydet:  

 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus sijaitsee osoitteessa Ilmailunkatu 20, Tampere. 

 Tampereen joukkoliikenteen linjat 1, 7 ja Y7 ajavat Keskustorilta Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen. 

 Aikataulut: aikataulut.tampere.fi/mobile, p. (03) 5656 4700. Y7-vuorot: www.supermessut.fi (Messuinfo). 
 

Pysäköinti: 

 Pysäköintilippu 5 euroa. Pysäköintilipuke tarkistetaan vasta pysäköintialueelta poistuttaessa. 

 Maksuton moottoripyöräparkki, paikkoja rajoitetusti. 
 

Hallit: 

 A-halli: Puutarha, C-halli: Kotimaan Matkailu, D-halli: Viini, Kirja, E-halli: Tampere Bike Show.  
 

Järjestäjä: 

 Tampereen Messut Oy.  

 
LISÄTIEDOT: www.supermessut.fi 
Facebook: www.facebook.com/supermessut 
 

Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi 
Twitter: @TampereenMessut 
 

Pauliina Lindgren, projektipäällikkö, p. 050 516 4004, pauliina.lindgren@tampereenmessut.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi, @TanjaJarvensivu 
Aino Paavola, viestintäassistentti, p. 0400 914 877, aino.paavola@tampereenmessut.fi 

http://www.tahtiuutiset.fi/juttu/puutarhamessut-ovat-varaslahto-kesaan
http://www.tahtiuutiset.fi/juttu/supermessuilla-luvassa-raataloitya-hauskuutta
http://www.tahtiuutiset.fi/juttu/viini-on-suomessakin-koko-kansan-juoma
http://www.tahtiuutiset.fi/juttu/muusikko-ja-kirjailija-jouni-hynynen-ei-mielistele
http://www.tahtiuutiset.fi/juttu/mato-valtosen-asenteessa-on-ainekset-kirjaan
http://aikataulut.tampere.fi/mobile

