
 

       
 
 
 

 
 

Käsityöalan ykkösmessuilla kansainvälisiä tähtivieraita ja Suomen suurin lasipuu  

 

TEKEMISEN ONNI JA KÄSITYÖN ARVOSTUS NÄKYVÄT TAMPEREELLA  
 
Lähes 40 000 messuvierasta Tampereelle houkutteleva Suomen Kädentaidot on Euroopan suurin 
käsi- ja taideteollisuusalan messutapahtuma. Vuoden odotetuimmat käsityömessut järjestetään 16.–
18.11.2012 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa jo 17. kerran. Tämän vuoden vetonauloja ovat 
muun muassa Suomen suurin lasipuu, norjalaiset neulontatähdet Arne ja Carlos sekä useat näyttelyt. 
Suomen Kädentaidot Uutuustuote ja Vuoden Artesaani saavat rinnalleen uuden tunnustuspalkinnon 
Taito-Finlandian. Messut juontaa Anne Kukkohovi. Samaan aikaan on Kivi ja Koru -messut. 
 

– Käsitöiden ystävät sekä alan huipputaitajat ja harrastajat ovat taas marraskuussa tervetulleita Tampereelle 
alan suurimmille messuille. Tapahtuman sisältö on valmis ja voin iloisena todeta sen olevan jälleen varsin 
monipuolinen ja runsas. Näyttelyhallit täyttyvät yli 580 käsityöosaajan toinen toistaan upeammista ja 
laadukkaammista käsityötuotteista sekä harrastajille tarkoitetuista materiaalivalikoimista. Suomen 
Kädentaidot -messujen merkitys lahjojen aarreaittana on korostunut vuosi vuodelta, sillä moni hankkii 
mielellään kotimaisen, kestävän ja yksilöllisen käsityötuotteen esimerkiksi pukinkonttiin. Tänä vuonna 
pidensimmekin yleisön pyynnöstä tapahtuman aukioloaikoja, jotta kävijöillä olisi kaikkina messupäivinä 
riittävästi aikaa tutustua messuihin, kertoo projektipäällikkö Mervi Oksanen Tampereen Messut Oy:stä. 
 
Norjan tähtivieraat Arne ja Carlos johdattavat messuyleisön joulupallojen maailmaan 
 

Perjantaista lauantaihin 16.–17.11. messuilla vierailevat kansainvälisesti tunnettu norjalais-ruotsalainen 
suunnittelijapari Arne ja Carlos, jotka opastavat Idealavan Neulekerhossa messuvieraille joulupallon 
neulomista. Esillä on myös Arnen ja Carloksen syyskuussa suomeksi ilmestyvä nukkekirja. 
 
Taito Pirkanmaa juhlii 100-vuotista taivaltaan – messualue täyttyy upeista näyttelyistä 
 

Taito Pirkanmaa on tehnyt jo sadan vuoden ajan merkittävää työtä edistääkseen käsityökulttuuria taitona ja 
elinkeinona. Suomen Kädentaidot -messuilla yhdistys juhlistaa toimintaansa Taito Pirkanmaa 100 vuotta -
näyttelyllä, joka esittelee yhdistyksen vuosikymmeniä tuottein ja kuvin.  
 

Messuille kootaan lisäksi useita muita näyttelyitä. Värikkäässä Kirjosukka-näyttelyssä on esillä kaikki 
Suomen Sukkamestari -kilpailuun osallistuneet sukkaparit. Joulun tähti -näyttelyssä ihastuttavat kaikille 
avoimeen Latvatähti-kilpailuun osallistuneiden töiden parhaimmisto. Lämmöllä huivi -näyttely esittelee 
puolestaan huivikilpailun satoa. Uuteen jouluisia lahjavinkkejä esittelevään JoulunPunainen-näyttelyyn on 
koottu pääväriltään punaisia lahjaesineitä. Lisäksi messuilla nähdään perinteiset Suomen Kädentaidot 
Uutuustuote- ja Vuoden Artesaani -näyttelyt. 
 
Suomen suurin lasipuu kohoaa yli kolmeen metriin – lasitaiteilijoiden uniikkityöt esillä näyttelyssä 
 

Suomen Kädentaidot -messuille toteutetaan Suomen suurin suupuhalletuista lasipalloista koostuva puu, joka 
on korkeudeltaan yli kolme ja puoli metriä sekä leveydeltään reilut kaksi metriä. Metallirunko peitetään 
ripustettavilla lasipalloilla. Koulutuskeskus Tavastian lasiala toteuttaa Suomen suurimman lasipuun 
Nuutajärvellä vuonna 2013 vietettävän lasikylän 220-juhlavuoden ja Nuutajärvellä toimineen lasialan 
koulutuskeskuksen 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Messujen jälkeen puu pystytetään Nuutajärvelle. Lisäksi lasi 
pääsee esille Kuuma kuumempi lasi -näyttelyssä, johon kootaan nuutajärveläisten lasitaiteilijoiden piensarja- 
ja uniikkituotantoa. 
 

Lue Koulutuskeskus Tavastiassa lasialan opettajana työskentelevän Marika Kinnusen haastattelu "Kolmen 
kauppa: lasi, nöyryys ja kunnioitus" Tampereen Messujen TähtiUutiset-verkkolehdestä: www.tahtiuutiset.fi.   
 
Muotinäytösten uutuutena käyttöesineet – Kuohuviinibaarissa Rintalan suunnittelema neulehääpuku  
 

C-hallin Tapahtumamiljöön muotinäytöksissä ihastuttavat kotimaisten suunnittelijoiden ja kädentaitajien 
luomukset asuista asusteisiin. Ensimmäistä kertaa näytöksissä on myös tyylikkäitä käyttöesineitä ja lahjaksi 
sopivia tuotteita. Näytökset toteuttaa Promodel Oy. Taitoareenalla ja työnäytöksissä yleisö voi seurata alan 
taitajien työskentelyä ja sitä, kuinka erilaiset materiaalit muuttuvat kiehtoviksi tuotteiksi osaavissa käsissä.  
 

Kuohuviinibaarissa on esillä Jukka Rintalan suunnittelema ja Novitan neulelangoin toteuttama hurmaava 
hääpuku. Ateljeekuja esittelee messuvieraille uniikkeja vaatteita ja asusteita.  
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Virkistystä ja virikkeitä Neule- ja blogikahviloista – Joulukahvilassa virittäydytään juhlakauteen 
 

Neulekahvila tarjoaa hetken hengähdystauon messujen keskipisteessä ohjelma- ja Idealavan läheisyydessä. 
Joulukahvilassa nautitaan puolestaan joulun odotuksesta juhlakauden herkuin. Face to Face -
blogikahvilassa kuullaan viime vuoden tapaan kiinnostavien käsityöblogistien uusimmat kuulumiset ja vinkit. 
Perinteisessä Juhla Mokka -kahvilassa vierailee kaikkina messupäivinä Pauligin Paula.       
 
Käsityön ensiapuasemalta helpotusta käsityöongelmiin – pajoista ideoita neulontaan ja askarteluun 
 

Messuille toteutettavia uutuuksia on myös Käsityön ensiapuasema, jossa Taito Pirkanmaan asiantuntijat 
neuvovat kävijöitä pienissä käsityöongelmissa ja antavat hyviä vinkkejä. Omia taitojaan messuvieraat 
pääsevät testaamaan käsityöpajoissa. Joulukorttipajassa askarrellaan ja tutustutaan joulun uutuustuotteisiin. 
Hämeen 4H-piirin osaston Käpypajassa voi tehdä käpykransseja ja jouluisia tonttuja luonnonmateriaaleista. 
 
Taito-Finlandia jaetaan ensimmäisen kerran – myös Vuoden Artesaani ja uutuustuote palkitaan 
 

Käsi- ja taideteollisuusalan uusi tunnustuspalkinto Taito-Finlandia jaetaan perjantaina 16.11. Suomen 
Kädentaidot -messujen avajaisissa. Tunnustuksella halutaan nostaa esille merkittäviä käsityö- ja 
taitokulttuuria edistäviä asioita tai osaajia sekä lisätä alan tunnettuutta ja arvostusta. Taito-Finlandia-
palkinnon on kehittänyt Suomen Kädentaidot -messujen asiantuntijaryhmä vuonna 2012. Taito-Finlandia-
kilpailun palkintosumma on 5000 euroa, jonka lahjoittaa Oy Gustav Paulig Ab. Taito-Finlandia-ehdokkaat, 
valintaraadin jäsenet ja palkinnon saajan päättävä valitsija julkistetaan lokakuussa 2012. 
 

Messujen avajaisissa julkistetaan perinteiseen tapaan myös Suomen Kädentaidot Uutuustuote -kilpailun 
voittaja sekä Vuoden Artesaani. Uutuustuote palkitaan messuilla jo 11. kerran ja Vuoden Artesaani 4. kerran. 
Kyseiset palkinnot ovat avanneet monelle käsityöyrittäjälle tien kaupalliseen menestykseen ja kasvuun. 
 
Kivi ja Koru -messuilla tutustutaan luonnon aarteisiin sekä tehdään koriste- ja käyttöesineostoksia 
 

Samaan aikaan, kun Suomen Kädentaidot -messut täyttävät A- ja C-hallin, D-hallissa pidetään 
kansainväliset Kivi ja Koru -messut. Jo 11. kerran järjestettävä messutapahtuma kokoaa kivi- ja korualan 
kotimaiset sekä ulkomaiset toimijat Tampereelle esittelemään messuyleisölle erilaisten jalometallien ja 
jalokivien lisäksi raakamineraaleja sekä fossiileja. Messuilta löytyy myös runsaasti ostosmahdollisuuksia. 
Kivien ja korujen lisäksi myynnissä on paljon kivestä tehtyjä uniikkeja koriste- ja käyttöesineitä.    
 
Suomen Kädentaidot -messut 16.–18.11.2012 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Messut toteuttaa 
yhteistyössä Tampereen Messut Oy ja Taito Pirkanmaan ry. Samaan aikaan Kivi ja Koru -messut. 
Tapahtuman uudet pidennetyt aukioloajat: pe 16.11. klo 10–19, la 17.11. klo 9–18, su 18.11. klo 9–17. 
 
LISÄTIEDOT: www.kadentaidot.fi, www.kivimessut.fi   
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