
 

  

  

Tampereen Häämessut tuo TähtiAreenalle häät ja yli 60 näytteilleasettajaa 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen TähtiAreena täyttyy viikonloppuna 9.–10.2. häätunnelmasta. 
Jo 25 vuotta täyttävillä Tampereen Häämessuilla on mukana yli 60 näytteilleasettajaa ja tapahtuman 
ohjelmatarjonta on runsas. Lauantaina yleisö pääsee todistamaan myös tähtihääpariksi valitun 
Lauran ja Aleksin avioliittoon vihkimistä. Messut juontaa Marianne Harjula. 
 

– Tampereen Häämessut on meidän tarjonnassamme uusi tapahtuma, mutta taustalla on pitkät perinteet. 
Innolla olemme heittäytyneet tähän häähumuun ja odotamme kovasti tulevaa viikonloppua. Tapahtuman uusi 
sijainti TähtiAreenalla on otettu myönteisesti vastaan yritysten keskuudessa. Avarampien tilojen myötä 
olemme saaneet kasvatettua messujen kokoa. Tulevat hääparit, juhlien suunnitteluun osallistuvat ja vieraat 
saavat messuilta vinkkejä, hyödyllistä tietoa sekä hyviä kontakteja tuotteita ja palveluja tarjoaviin yrityksiin. 
Toki toivomme, että yleisö saa tapahtumasta myös paljon hyvää fiilistä, jota hääjärjestelyissä aina tarvitaan, 
kertoo Tampereen Messujen tapahtumatoimiston Finland Eventsin tapahtumajohtaja Hannele Nuotio. 
 

– Häät-lehdellä on ollut onni tehdä yhteistyötä upean tapahtuman, Tampereen Häämessujen kanssa heti 
ensimmäisestä vuodesta lähtien. Nyt me odotamme innolla, millaisen sykkeen ja häähumun uudistunut sekä 
samalla 25 vuotta täyttävä tapahtuma messuvieraille tänä vuonna tarjoaa. Luvassa on herkullinen kattaus 
ideoita, inspiraatiota ja osaavia palveluntarjoajia – kaikki saman katon alla TähtiAreenalla. 
Pääyhteistyökumppanina olemme mukana varmistamassa, että tieto tapahtuman laadukkaasta 
ohjelmatarjonnasta ja näytteilleasettajista tavoittaa mahdollisimman monet hääparit ennen ja jälkeen 
tapahtumaviikonlopun, kertoo Häät-lehden ja Häät.fin päätoimittaja Sari Yli-Salomäki. 
 

Messujen kohokohtana Tähtihäät – Laura ja Aleksi saavat toisensa TähtiAreenalla lauantaina 
 

Tampereen Häämessut haki syksyllä yhden pääyhteistyökumppaninsa Tampereen Viikon kanssa 
pariskuntaa, joka haluaisi viettää häänsä messuilla. Tähtihääpariksi ehdokkaiden joukosta valittiin Laura 
Kalola ja Aleksi Peltonen, jotka sanovat ”tahdon” Tampereen Häämessuilla lauantaina klo 15.  
 

Kakkuja, kattauksia, kimppuja ja kauneimpia hääpukuja – bändilavalla musiikillisia makupaloja 
 

Tampereen Häämessuilla yleisölle on tarjolla kattava valikoima hääjuhlaan ja hääteemaan liittyviä tuotteita ja 
palveluita yli 60 näytteilleasettajan toimesta. Esillä ovat muun muassa juhlapaikat ja -palvelut, morsius- ja 
juhlapuvut, sormukset ja muut korut, kauneustuotteet ja -palvelut, askartelutarvikkeet ja -ideat, valokuvaus- 
ja videopalvelut sekä häämusiikkitarjonta, jota esitellään bändilavalla. Osastoilla ja teema-alueilla yleisö 
pääsee ihastelemaan sekä uusia että käytettyjä hääpukuja sekä maistelemaan hääkakkuja, macaronseja ja 
fantasiapipareita. Alueelta löytyy myös Kuohuviinibaari. Omaa suosikkiaan voi äänestää Kaunein 
hääkimppu- ja Kaunein kattaus -näyttelyissä. Messuilla julkistetaan myös Vuoden Koru -kilpailun voittaja. 
Ohjelma tarjoaa vinkkejä häätrendeistä, vihkimisestä, kauneudenhoidosta, unohtumattoman juhlatunnelman 
luomisesta, miesten pukeutumisvaihtoehdoista ja mittatilauspuvuista sekä avioliittoon liittyvien lakiasioiden 
hoitamisesta. Helena Ahti-Hallberg antaa opastusta korkokengillä kävelyyn ja hääsuunnittelija Anu Beadle 
kertoo ammattihääsuunnittelijan palveluista. Askartelupajassa annetaan ideoita korttien ja koristeiden 
tekemiseen. Kävijät voivat lisäksi kuvauttaa itsensä PartyBooth-valokuvauskopissa. 
 

Muotinäytöksiä kaikkina päivinä – Kaunein Hääpuku 2019 -kilpailun finaalipuvut esillä messuilla 
 

Tämän hetken kuuminta häämuotia esitellään Mallitoimisto ProModelin toteuttamissa muotinäytöksissä ja 
messualueella. Mukana on myös muotisuunnittelija Jukka Rintala. Uusimman häämuodin ohella lavalla 
nähdään Tredun toteuttama Käytetyt hääpuvut catwalkilla -näytös. Häät.fin tuottaman Kaunein Hääpuku 
2019 -kilpailun finaalissa esitellään johtavien kansainvälisten morsiuspukumerkkien suosituimmat mekot, ja 
yleisö saa äänestää omaa suosikkiaan Häät.fi-palvelussa helmikuun loppuun saakka. Häät-blogiyhteisöön 
kuuluvien hääbloggaajien valitsema suosikki julkistetaan Tampereen Häämessuilla jo sunnuntaina.  
 

Tredun opiskelijat vahvasti mukana messuilla  
 

Tampereen Häämessujen yhtenä pääyhteistyökumppanina toimii Tredu, jonka opiskelija Sanna Malinen on 
tehnyt puvun tähtihäiden morsiamelle. Tredun Helmi toteuttaa kampauksen ja meikin sekä morsiamelle että 
Käytetyt hääpuvut -esityksen malleille. Luvassa on myös maksuttomia pikakampauksia messuvieraille. 
Kondiittoriopiskelijat opastavat yleisöä marsipaaniruusujen tekemisessä ja tekstiili- ja muotialan opiskelijat 
opettavat kangasruusukkeiden sekä rusettien valmistamista. Tredu vastaa myös hääauton somistuksesta. 
 

Vuodesta 1994 lähtien toteutetut Tampereen Häämessut ovat siirtyneet Tampereen Messut Oy:n tapahtumatoimisto 
Finland Eventsin järjestettäväksi. Pääyhteistyökumppaneina ovat Häät-lehti, Tredu ja Tampereen Viikko. Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksen TähtiAreenalla järjestettävä tapahtuma on aiemmin pidetty Tampere-talossa.  
 

Lisätiedot: www.tampereenhaamessut.com, #TampereenHäämessut / Finland Events, www.finlandevents.fi 
Hannele Nuotio, tapahtumajohtaja, p. 050 587 0133, hannele.nuotio@finlandevents.fi, @HNuotio 
Tanja Järvensivu, viestintäjohtaja, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@finlandevents.fi, @TanjaJarvensivu 
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