
 

 
  

 
 

Supermessut: inspiroiva puutarha ja loma – aktiivisen kesäihmisen unelma 
 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 15.–17.4.2016 järjestettävät Supermessut tarjoavat 
halleittain viihdyttävää ja kiinnostavaa näkemistä ja tekemistä koko perheelle. Viikonvaihteen 
teemoja ovat Puutarha, Kotimaan Matkailu, April Fest ja Keräily, ja tapahtumassa on mukana yli 420 
näytteilleasettajaa. Kotimaan Matkailu esittelee uuden Ammattilaisaamun ja luvassa näyttäviä 
osastoja mielenkiintoisine tuotteineen ja palveluineen. Messuilla julkistetaan Vuoden Kotimaan 
Matkailuyritys 2016 sekä Suomen Tilaviini 2016 ja käydään Kukkasidonnan SM-kilpailut.  
 

Puutarha-messut on keväinen multasormien ja pihakotoilijoiden shoppailukeidas, joka esittelee niin 
puutarhanhoidon perustietoutta ja piharakentamista kuin mallipihoja, uutuuksia, erikoisuuksia ja trendejäkin. 
Puutarhassa ihastuttaa upea kukkaloisto ja jo lehdessä olevat puut sekä Viher- ja ympäristörakentajat VYRA 
ry:n toteuttamat näyttävät yleiskoristelut. Kotimaan Matkailussa alan toimijat esittelevät Suomi-matkailun 
aarteita aina rannikolta pohjoiseen asti ja ohjelmassa nähdään valloittavia esiintyjiä sekä suosikkihahmoja 
erityisesti perheen pilteille. Uusi April Fest ilahduttaa oluterikoisuuksilla ja livemusiikilla. Elämää nähneet 
perintölöydöt vaihtavat omistajaa perinteikkäässä Keräily-tapahtumassa.  
 
Messuilla esiintyvät muun muassa Arttu Harkki, Saimi Hoyer, Roope Salminen, Olli Äkräs, Eppu 
Salminen, Anneli Ranta, Jyrki Anttila, Jaakko Ryhänen ja Seppo Hovi sekä bilebändi Scandinavian 
Hanks ja Laura Moisio duo. Ohjelmassa on luvassa lisäksi stand up -komiikkaa sekä muita musiikki- ja 
teatteriesityksiä, kuten Kirka-musikaalin maistiaisia. Lasten Supermessujen tähtinä nähdään Maltti ja Valtti, 
Hilarius Hiiri, Risto Räppääjä ja Muumit.    
 

Tutustu messujen koko tarjontaan ja ohjelmaan: www.supermessut.fi – tunnelmia, kuvia ja videoita somessa 
#Supermessut.  
 
MEDIATILAISUUDET  
Kotimaan Matkailu: Ammattilaisaamu pe 15.4. klo 10–12, Ohjelmalava (E-halli) 

 Vuoden Kotimaan Matkailuyritys 2016 -palkinnon saajan julkistus 
johtaja, Media- ja yhteiskuntasuhteet, Jari Ahjoharju, VisitFinland  
markkinointipäällikkö Karoliina Lehtonen, Tredea Oy 
markkinointipäällikkö Susanne Sarvilinna, Visit Jyväskylä  

 voittajan puheenvuoro 

 Suomen Tilaviinikilpailu 2016 -palkitseminen 
puheenjohtaja Jorma Keijonen, Suomen Viiniyrittäjät ry 

 voittajan puheenvuoro 

 Matkailuun kasvua ja uudistumista 
matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö 

 Terveellisen elämäntavan kultainen keskitie 
hyvinvointivalmentaja, yrittäjä ja personal trainer Oona Tolppanen 

 Matkablogit markkinointikanavina 
Suositun Rimma + Laura -matkablogin ystävykset esittelevät suomalaista matkablogitarjontaa ja 
kertovat kohderyhmistä, joita matkablogeilla on nykyään mahdollista saavuttaa.  
 
HUOM. Kutsuvierastilaisuus. Median edustajat ilmoittautuvat ennakkoon akkreditoitumalla.   
Ammattilaisaamussa on mahdollista tutustua myös matkailualan yrittäjiin. Juontajana Saimi Hoyer. 
 

Puutarha: Kukkasidonnan Suomenmestaruuskilpailut pe 15.4. sekä la 16.4.    

 1. kilpailupäivä: Perjantai 15.4. klo 9 alkaen, kilpailualue/näyttelyalue (A-halli) 

 Finaali: Lauantai 16.4. klo 8 alkaen, kilpailualue (A-halli) 
(HUOM. Messut avautuvat suurelle yleisölle perjantaina klo 12 ja lauantaina klo 9; median edustajat 
pääsevät seuraamaan aamuisin kilpailun ensimetrejä ja esivalmisteluja ennakkoon 
akkreditoitumalla).  

 

 Näytökset: Sunnuntai 17.4. klo 12.30, 14.00 ja 15.30, kilpailualue (A-halli) 

SUPERMESSUT 2016 
Puutarha, Kotimaan Matkailu, April Fest, Keräily 
15.–17.4.2016, Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus 
www.supermessut.fi #Supermessut, #Puutarha, 
#KotimaanMatkailu, #AprilFest, #Keräily   

 

MEDIATIEDOTE / Kutsu medialle 29.3.2016 



 

 
  

Kukkasidonnan Suomen mestari sekä kilpailussa 2. ja 3. sijoittuneet sitovat näytöksissä keväisiä 
kukkasidontatöitä. Näytöksissä on mukana myös muita alan konkareita. Työt myydään! Tuomarit: 
Thomas Ratschker, Niina Minkkinen-Westerlund ja Heidi Stubb. 

 
Median akkreditoituminen, haastattelupyynnöt sekä mediapalvelut: www.supermessut.fi (Medialle). 
Kuvat, logot, tiedotteet: www.tampereenmessut.fi/medialle/materiaalipankki  
 
Puutarha-, Kotimaan Matkailu- ja Keräily-messut sekä April Fest 15.–17.4.2016, Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskus, Avoinna: perjantai klo 12–18 (April Fest klo 20 asti), lauantai klo 9–17 (April Fest klo 20 asti), 
sunnuntai klo 10–17. Liput: aikuiset 14 € (lapset alle 15 v maksutta aikuisen seurassa), opiskelijat / 
eläkeläiset 10 € (voimassaolevalla kortilla), kolmen päivän lippu 20 €, ryhmälippu 10 € (ryhmässä vähintään 
10 hlöä).  
 
LISÄTIEDOT: www.supermessut.fi  
Blogi: blogi.supermessut.fi, Facebook: www.facebook.com/supermessut 
Twitter: @TampereenMessut, #Supermessut, #Puutarha, #KotimaanMatkailu, #AprilFest, #Keräily 
 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi 
Twitter: @TampereenMessut  
Pauliina Lindgren, projektipäällikkö, p. 050 516 4004, @PauliinaLindgre   
Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, @TanjaJarvensivu 
Meri Mattila, tiedottaja p. 0400 914 877, @MeriTMattila  
 
 
 
 


