
 

  

  

 

Tampereen Häämessuilla vietettiin tapahtuman 25-vuotisjuhlia ja Tähtihäitä 
 

Ensimmäistä kertaa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen TähtiAreenalla toteutetut Tampereen 
Häämessut täytti 25 vuotta. Juhlavuoden tapahtuma näyttäytyi aiempaa isompana yli 60 
näytteilleasettajan tarjonnan ja monipuolisen ohjelman myötä. Tampereen Häämessuihin tutustui 
viikonlopun aikana 2137 hääjuhlista ja -järjestelyistä innostunutta messuvierasta. Historian 
ensimmäisissä Tähtihäissä Laura Kalola ja Aleksi Peltonen saivat toisensa. Pariskunnan tyttären 
nimiäisiä vietettiin myös hääjuhlien yhteydessä. Seuraavat Tampereen Häämessut järjestetään  
8.–9.2.2020 TähtiAreenalla. Tapahtuman sisällössä näkyy jatkossa yhä laajemmin hääteemojen ja 
hääjärjestelyjen ohella muut juhlajärjestelyt, lahjat ja juhlapukeutuminen. Tapahtuman toteuttaa 
Tampereen Messujen tapahtumatoimisto Finland Events. 
 

– Oli upeaa saada toteuttaa 25 vuotta täyttäneet Tampereen Häämessut ensimmäistä kertaa TähtiAreenalla. 
Olemme saaneet valtavasti hyvää palautetta järjestelyistä. Näytteilleasettajat ovat jo ideoineet innolla 
kanssamme seuraavaa tapahtumaa ja valtaosa onkin todennut osallistuvansa messuille myös ensi vuonna. 
Historian kirjoihin saimme tämän tapahtuman myötä myös kauniit merkinnät ensimmäisistä häistä ja 
nimiäisistä näissä tiloissa. Iso kiitos pääyhteistyökumppaneillemme Häät-lehdelle, Tredulle ja Tampereen 
Viikolle sekä kaikille messujärjestelyihin osallistuneille yrityksille. Tästä on hyvä lähteä suunnittelemaan ensi 
vuoden hää- ja juhlatapahtumaa, iloitsee Finland Eventsin tapahtumajohtaja Hannele Nuotio. 
 

– Häät-lehden ja Häät.fin osalta voin todeta, että Tampereen Häämessut TähtiAreenalla ylitti odotuksemme 
ja saimme kokea hienon viikonlopun hääjuhlia suunnittelevien messuvieraiden kanssa. Yhteistyömme 
Tampereen Häämessujen kanssa jatkuu ja ensi vuoden tapahtumaan on syntynyt jo nyt hyviä uusia ideoita, 
toteaa Häät-lehden ja Häät.fin päätoimittaja Sari Yli-Salomäki.  
 

– Tredun opiskelijat olivat vahvasti mukana messujärjestelyissä ja tapahtuma onnistui upeasti. Opiskelijoiden 
taidot pääsivät esille Tähtihääparin morsiamen hääpuvussa, hääkakussa, häämeikissä ja kampauksessa, 
hääauton koristelussa sekä Käytetyt hääpuvut catwalkilla -näytösten toteutuksessa. Lisäksi yleisö pääsi 
nauttimaan pikakampauksista, kakkumaistiaisista sekä ruusukkeiden ja -rusettien tekemisestä. Osastomme 
oli koko ajan täynnä iloista kuhinaa, kertoo tapahtumaa Tredun osalta koordinoinut lehtori Katja Aaltonen. 
 

Yritykset kokivat TähtiAreenan sopivaksi tapahtumapaikaksi Tampereen Häämessuille 
 

– Tillander on brändinä todella tunnettu pääkaupunkiseudun lisäksi Pirkanmaan seudulla ja tämä näkyi 
hienosti viikonlopun tapahtumassa. Messujärjestäjä oli saanut paikalle paljon ihmisiä ja osastollamme oli 
varsin vilkasta. Oli ilo tuoda Tillanderin sormukset ammattitaitoisesti esille Tampereen Häämessujen yleisölle 
ja pääsimme kertomaan laajalle joukolle elinikäisestä takuustamme. Olemme ilman muuta mukana näillä 
häämessuilla TähtiAreenalla myös ensi vuonna, sanoo Tillanderin yrittäjäperheen edustaja Antti Heikkilä. 
 

– Tampereen Häämessuilla oli liikkeellä paljon innokasta messukansaa ja varsin hyvä meininki. Saimme 
kerättyä viikonlopun aikana mukavasti kontakteja ja tehtyä toimintaamme tunnetuksi. TähtiAreenan 
keskeinen sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella ja avarat tilat ovat tapahtumalle iso etu. Järjestäjän 
suunnitelmat huomioida jatkossa yhä laajemmin häiden lisäksi myös muita juhlia järjestävien tarpeet 
kuulostavat erinomaisilta, kertoo Pepper Cateringin ravintolatoimenjohtaja Timo Hannula. 
 

– Tampereen Häämessuilla oli hyvä tunnelma ja yleisössä mukavasti eri-ikäistä asiakaskuntaa. Saimme 
houkuteltua varmasti hyvin asiakkaita kivijalkamyymäläämme tutustumaan naisten ja miesten juhla- ja 
hääpukuvalikoimaan. ProModelin muotinäytökset olivat upeita ja niissä saimme tuotua hienosti esille 
tuotteitamme, sanoo Muotitalo Tyynelän hääpukeutumisen asiantuntija ja suunnittelija Katrin Landsberg. 
 

– Käytetyt hääpuvut -teema-alueella riitti valtavasti väkeä koko viikonlopun ajan ja sovituskopeissa oli 
melkoinen ruuhka. Uusien hääpukujen ohella käytetyille hääpuvuille riittää kovasti kysyntää, joten tämä on 
suosittua sisältöä häämessuilla. Tutustuimme tapahtumaan myös yhdessä muiden hääbloggaajien kanssa ja 
Tampereen Häämessuista jäi varsin hyvä fiilis kaikille, kertoo yrittäjä Annukka Viitanen. 
 

Messuilla palkittiin Vuoden Koru – myös kaunein kimppu, kattaus ja hääpuku huomioitiin 
 

Stylefellow’n järjestämän Vuoden Koru -kilpailun voittajaksi valittiin Jenni Ahtiaisen hopealangasta virkattu 
Cinderella-korusarja (Lisätietoa Stylefellown tiedotteessa). Häät.fin tuottaman Kaunein Hääpuku 2019 -
kilpailun finaalipukujen suosikkia yleisö saa äänestää Häät.fi-palvelussa helmikuun loppuun saakka. Häät-
blogiyhteisöön kuuluvat hääbloggaajat valitsivat suosikkinsa jo messuilla. Voiton hääbloggaajien 
keskuudessa vei puku numero 2 eli Blue by Enzoani – Lavender. Kauneimmaksi kattaukseksi messuyleisö 
äänesti Meventweddingsin kattauksen ja Kauneimmaksi hääkimpuksi Nina Floran tekemän kimpun.  
 

Materiaalipankki: https://www.tampereenmessut.fi/medialle/materiaalipankki/tampereen_haamessut/ 
Kuvia: https://www.flickr.com/photos/finlandevents/albums/72157689572775723 
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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