
 

 
 

Lusten att skapa med händerna, skicklighet och själva konsthantverkarna skapar ett hett 
fenomen i branschen   
 

Personligt utformade skapelser gjorda av nationella formgivare och designers samt 
hantverksbranschens historia till idag presenteras på mässan Finskt Hantverk 2015. Finskt Hantverk, 
som är det ledande evenemanget inom hantverk och konstindustri, arrangeras nu för 20:e gången 
den 13.-15.11.2015 på Tammerfors Mäss- och Sportcenter. Veckoslutet är fullt av 
shoppingmöjligheter, utställningar samt uppvisning av arbetsprover och workshops. Vid 
invigningsceremonin delas Handens Finlandia (fi Taito-Finland) priset ut för fjärde gången. 
Formgivaren Harri Koskinen utser vinnaren och öppnar mässan. 
 

– Finsk design har alltid tagit inspiration från traditionella former, och dessa renodlas fortfarande på ett 
intressant sätt. Genom åren har jag inspirerats av folkdräkter och av folkdräkternas textilränder och färger, 
gamla fotografier, bröllopstraditioner från Österbotten, ranor, ryor, broderi och traditionella stickningar samt 
dekorativa spinnrockshuvuden och målade möbler. Många saker har försvunnit och världen av traditioner 
har förändrats, men arbetslusten och skickligheten att framställa handarbeten har bevarats i Finland, berättar 
modedesigner Noora Niinikoski.  
 

På Novita + Noora Niinikoski utställningen och Finnish Design modevisningen på mässan Finskt Hantverk, 
visas modedesigner Noora Niinikoskis designade stickningar samt sko- och accessoardesignern Terhi 
Pölkkis skor. Till mässan kommer även designern Anne Mustarastas klädkollektion Helsinki Dresses, som 
inspirerats av byggnader och som för första gången visas i Tammerfors. På modedesigner Jukka Rintalas 
utställning Romantikens magi, finns förtjusande fantastiska festdräkter och stämningsfyllda bilder från finska 
slottsgårdar. Utställningen Wetterhoff sedan 1885, belyser det berömda Yrkesinstitutet Tavastias 
yrkesutbildning samt Tavastlands yrkeshögskolas (fi Hämeen ammattikorkeakoulu) artenom-
formgivarutbildningen och varumärket Wetterhof. På mässan belönas och visas frukten av och vinnare från 
flera hantverkstävlingar. 
 

Hantverksmästarnas skicklighet charmar - mässbesökarnas händer viftar som stickningsstickor  
 

På Ideascenens uppvisningar av arbetsprover färdigställs bland annat Reino-tofflor i dockhusstorlek samt en 
ny version av den gamla Martta-dockan. Hantverkskonstnärerna pimpar nya dräkter av gamla jeans, drejar 
och gör handblåsta glaspärlor med lampteknik. På scenen kan även virkaren Molla Mills ses. En damtrio 
bestående av Minna Särelä, Aija Rouhiainen och Pia Temisevä intervjuar gamla mästare och nya 
förmågor. Vid workshoperna kan mässbesökarna armsticka och pyssla ekologiska prydnadsföremål. Utöver 
programmet med aktiviteter är mässhallarna fulla av presenter och bruksföremål, kläder, tillbehör och 
smycken samt inredningsobjekt till hemmet, allt från traditionell hemslöjd till Suomi-design.   
 

Vid samlarmässan byter byrålådans skatter ägare  
 

Samlarföremålens köp- och försäljningsevent Samlare genomförs samtidigt som Hantverksmässan i D-
hallen. De över 70 utställarna består av enskilda hobbysamlare till köp- och säljbutiker. Eventet genomförs 
redan för 47:e gången. För mer information: www.kerailymessut.fi  
 

Finskt Hantverk är Europas största hantverks- och konstindustribranschens mässevent, som årligen drar 
över 600 utställare till Tammerfors och 37 000 mässbesökare. Finskt Hantverk arrangeras av AB Tampere 
Mässa och Taito Pirkanmaa ry. Samlarmässan genomförs av AB Tampere Mässa.   
 

Finskt Hantverk och Samlarmässan är den 13.- 15.11.2015, Tammerfors Mäss- och Sportcenter (A-, C-, D-, E-hallarna). 
Öppet: fredag kl 10-18, lördag kl 9-17, söndag kl 10-17. Biljetter: Tredagarsbiljett 20 €, endagsbiljett fre eller sö 12 €, lö 
14 €. Under samma dag gäller samma biljett för båda mässeventen.   
 
FÖR MER INFORMATION: www.kadentaidot.fi, www.kerailymessut.fi, Sociala medier: Facebook: 
facebook.com/Kadentaidot, Twitter: @TampereenMessut, Instagram: @suomenkadentaidot, #Kädentaidot  

AB Tampere Mässa, www.tampereenmessut.fi, förnamn.efternamn@tampereenmessut.fi, 
www.facebook.com/tampereenmessut. @TampereenMessut  
Mervi Oksanen, produktgruppschef, tel. 0400 760 877 
Tanja Järvensivu, event- och kommunikationschef, tel. 050 536 8133  
Meri Mattila, kommunikationsassistent tel. 0400 914 877 
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