
 

 
 

 
Kädentaitojen riemu rikkoi kävijäennätyksen Suomen Kädentaidot -messuilla 

Viikonloppuna Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen villinnyt Suomen Kädentaidot -messut 

houkutteli kädentaitojen aarreaittaan kolmen päivän aikana 55 436 kävijää. Viime vuodesta 

kävijämäärään tuli lisäystä 4 440. Ensi vuonna messutapahtuma juhlii 25-vuotisjuhlavuottaan. 

Tulevan juhlavuoden teemoja ovat taito, taitavat tekijät ja taidokkaasti tehdyt tuotteet.  

– Onnistunut messuviikonloppu ja huikeat kävijämäärät vahvistavat tutkimustuloksia, joiden mukaan 
kädentaidot ja itse tekeminen lisäävät hyvää oloa sekä toimivat vastapainona yhteiskunnan kiireiselle 
elämänrytmille. Tapahtuma vahvistaa suomalaista käsityökulttuuriperintöä ja itsetekemisen tärkeyttä sekä 
eettisesti valmistettuja kotimaisia tuotteita. Kunnioitamme vanhaa, luoden samalla jatkuvasti uutta. Yhdessä 
tekeminen, hyvä tunnelma ja käsityöalan tärkeys huokuivat messuhalleista koko kolmen päivän ajan, kertoo 
projektipäällikkö ja Tampereen Messut konsernin HR-päällikkö Jasmin Saadetdin-Rikkinen. 
 
Erilaiset kilpailut ja tunnustukset ovat tärkeä osa käsityöalan edistämistä. Tänä vuonna Taito-Finlandia -

palkinnon sai paperipuvustuksista tunnettu pukusuunnittelija Pirjo Valinen. Finalisteiksi ylsivät myös 

taidehistorioitsija Mari Varonen, keraamikko Risto Paatero, kultaseppä ja muotoilija Petri Pulliainen sekä 

tekstiilialan yritys Paapii Design. Vuoden Artesaanina 2019 palkittiin ryijysuunnitteluohjelmiston kehittänyt 

Jenni Vanhanen. Kaksi muuta finalistia olivat lasialan korusuunnittelua opiskeleva Sari Roivas ja puuseppä 

Jarno Nikander. Suomen Kädentaidot Uutuustuotteeksi valittiin tänä vuonna Vuonue-yrityksen muovittomat 

villasukkalangat Pentti ja Wilhelmi. 

Juhlavuosi 2020 on taidonjuhlaa 
 
Suomen Kädentaidot täyttää messuhallit jälleen ensi vuonna 13.–15.11.2020. Saadetdin-Rikkisen mukaan 
juhlavuonna nostetaan erityisesti esiin taitoa ja taidokkuutta. 
 
– Taito ja taidokkuus ovat edellytys tämän messutapahtuman järjestämiselle. Suomen Kädentaitoja ei olisi 
olemassa ilman uskomattoman taidokkaita yrittäjiä, jotka tulevat näytteilleasettajiksi messuille. Yhtä tärkeitä 
ovat kävijät, jotka haluavat ostaa uniikkeja taitavasti tehtyjä tuotteita. Juhlavuoden teema kiteytyy tähän. 
 
Kaksi uutta kilpailua messuille: Sukankudonnan SM-kisat ja Käsin tehty tulevaisuus 

Puikot kilisevät kilpaa Sukankudonnan SM-kilpailuissa Suomen Kädentaidot -messuilla sunnuntaina 

15.11.2020. Kilpailussa neulotaan tai virkataan annetun ajan kuluessa yksi sukka, joka pisteytetään 

nopeuden, tyylin, taiteellisen vaikutelman ja teknisen toteutuksen perusteella. 

– Olemme aivan liekeissä siitä, että saamme järjestää Sukankudonnan SM-kilpailut vuonna 2020 yhdessä 

Suomen Kädentaidot -messujen kanssa. Kolmatta kertaa järjestettävä kilpailu ja messujen juhlavuoden 

tunnelma antavat huikeat puitteet entistäkin upeammalle kilpailutapahtumalle, sanoo orimattilalaisen 

Koukuttava Kässä-Pussin kauppias Jaakko Mattila. 

Tulevan juhlavuoden kunniaksi syksyllä julkistettiin Käsin tehty tulevaisuus -kilpailu. Kilpailun finalistityöt 

tulevat esille Suomen Kädentaidot -messuille ja palkinnot jaetaan avajaispäivänä perjantaina 13.11.2020. 

Kilpailu järjestetään yhdessä Tekstiiliopettajaliitto TOL ry:n ja Teknisten aineiden opettajat TAO r.y.:n 

kanssa. Kilpailuohjeet löytyvät Tekstiiliopettajaliiton kotisivuilta. 

24. kertaa järjestettävä Suomen Kädentaidot on Euroopan suurin käsi- ja taideteollisuusalan messutapahtuma, jossa on 

vuosittain noin 750 näytteilleasettajaa ja 50 000 kävijää. Tampereen Messut Oy ja Taito Pirkanmaa ry järjestävät 

yhteistyössä Suomen Kädentaidot -messut. 
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LISÄTIEDOT: www.kadentaidot.fi, SoMe: Facebook: facebook.com/Kadentaidot, Twitter: @TampereenMessut, 
Instagram: @suomenkadentaidot, #Kädentaidot2019, #hyväolokäsitöistä 
 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi 
Jasmin Saadetdin-Rikkinen, projektipäällikkö ja HR-päällikkö, Tampereen Messut -konserni, p. 040 135 0110, 
@JSaadetdinR 
Nette Kivimäki, viestinnän asiantuntija, p. 0400 448 455, @NetteKivimaki 
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