
 

  
 
 
 

 
 

KUTSU: Taito-Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan Tampereella 15.11.2013 
 

SUOMEN KÄDENTAIDOT -MESSUILLA ON 630 KÄSITYÖYRITTÄJÄÄ 
 

Euroopan suurimmat käsi- ja taideteollisuusmessut Suomen Kädentaidot pidetään 15.–17.11.2013 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Messut laajenevat uuteen E-halliin, joten käsityön 
ystävien ja yrittäjien vuotuinen ykköstapahtuma toteutetaan aiempaa isommissa puitteissa ja entistä 
laajempana kokonaisuutena. Suomen Kädentaidoissa on ennätykselliset 630 näytteilleasettajaa eli 
noin 40 käsityöyrittäjää enemmän kuin vuosi sitten. Samaan aikaan pidettävillä kansainvälisillä Kivi 
ja Koru -messuilla on noin 60 näytteilleasettajaa. 
 

Suomen Kädentaidot -messuilla julkistetaan perjantaina 15.11. toisen kerran jaettavan Taito-Finlandia-
palkinnon saaja, jonka valitsee tänä vuonna vaatesuunnittelija, taiteilija ja elokuvantekijä Paola Suhonen. 
Lisäksi avajaispäivänä palkitaan Suomen Kädentaidot Uutuustuote 2013 sekä Vuoden Artesaani 2013. 
Messut avaa jääkiekkoasiantuntija ja ”Don Tami” -brändin luoja Juhani Tamminen.  
 

Käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisista koottu raati on valinnut vuoden 2013 Taito-Finlandia-ehdokkaiksi 
viisi käsi- ja taideteollisuusalan toimijaa. Ehdolla ovat Hattulan Kaakelitehdas Oy (Tampere), Kraa Kraa 
Eyewear (Tampere), Nikari Oy (Fiskars), tekstiilitaiteilija Sirkka Könönen (Helsinki) ja lasitaiteilija Anu 
Penttinen (Nuutajärvi). Voittajalle on luvassa Oy Gustav Paulig Ab:n lahjoittama palkintosumma 5000 euroa 
sekä Oiva Toikan Taito-Finlandialle suunnittelema lasiveistos. Ensimmäisen Taito-Finlandia-palkinnon sai 
viime vuonna janakkalalainen Ruokangas Guitars Oy, jonka valitsi muotoilukriitikko Kaj Kalin.  
 

Suomen Kädentaidot ja Kivi & Koru 15.–17.11.2013 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Avoinna pe klo 10–18, la 
klo 9–17 ja su klo 10–17. Messuihin tutustui viime vuonna 36 066 kävijää. Nyt 18. kerran pidettävät Suomen Kädentaidot 
järjestää Tampereen Messut Oy ja Taito Pirkanmaa ry. Tampereen Messut Oy toteuttaa Kivi ja Koru -messut 12. kerran.  
 

Lisätietoa tapahtumasta, palkinnoista ja messujen ohjelmasta löytyy lehdistötiedotteesta 17.10.2013.  
Ohessa on tietoa median tiedotustilaisuudesta, avajaisista sekä median akkreditoitumisesta messuille.  
 

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE  
perjantaina 15.11.2013 klo 10.00–11.00, Blenheim (Kokoustilat, 2. krs) 
 

 Messujen avaajan puheenvuoro 

o valmentaja, jääkiekkoasiantuntija ja ”Don Tami” -brändin luoja Juhani Tamminen  

 Taito-Finlandia 2013 -palkinnon saajan julkistus 
o Senior Brand Manager Minna Saari, Oy Gustav Paulig Ab  
o palkinnon valitsijan, vaatesuunnittelija, taiteilija ja elokuvantekijä  

Paola Suhosen videotervehdys: Taito-Finlandia 2013 -julkistus  
o palkitun puheenvuoro        

 Suomen Kädentaidot Uutuustuote 2013 -palkinnon saajan julkistus 
o toiminnanjohtaja Virve Pajunen, Taito Pirkanmaa ry  

o palkitun puheenvuoro        
 Vuoden Artesaanin 2013 julkistus     

o opetusneuvos Hanna Ketonen, Opetushallitus 

o palkitun puheenvuoro        
  

AVAJAISET 
perjantaina 15.11.2013 klo 11.30–12.15, E-hallin päälava (Uusi E-halli, 1. krs) 
 

 Tervetuloa Suomen Kädentaidot -messuille 

o messujen ja avajaisten juontaja Leena Sarvi 

 Messujen avauspuhe 
o valmentaja, jääkiekkoasiantuntija ja ”Don Tami” -brändin luoja Juhani Tamminen  

 Avaajan haastattelu 

o Leena Sarvi, Juhani Tamminen 

 Taito-Finlandia 2013 -palkinnon saajan julkistus 
o Senior Brand Manager Minna Saari, Oy Gustav Paulig Ab     
o palkinnon valitsijan, vaatesuunnittelija, taiteilija ja elokuvantekijä  

Paola Suhosen videotervehdys: Taito-Finlandia 2013 -julkistus 
o palkitun puheenvuoro  

 Suomen Kädentaidot Uutuustuote 2013 -palkinnon saajan julkistus 

o toiminnanjohtaja Virve Pajunen, Taito Pirkanmaa ry      
o palkitun puheenvuoro  

 Vuoden Artesaanin 2013 julkistus 
o opetusneuvos Hanna Ketonen, Opetushallitus       

o palkitun puheenvuoro  

SUOMEN KÄDENTAIDOT 2013, Käsi- ja taideteollisuusmessut 
KIVI JA KORU 2013, Kansainväliset kivi- ja korumessut 
15.–17.11.2013, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
Avoinna pe klo 10–18, la klo 9–17 ja su klo 10–17 
 

LEHDISTÖKUTSU 9.11.2013 

http://www.epressi.com/tiedotteet/kulttuuri-ja-taide/taito-finlandia-2013-palkinnon-saajaksi-on-valittu-viisi-ehdokasta.html


 

 
LEHDISTÖLOUNAS 
perjantaina 15.11.2013 klo 11.00–15.00 

Median edustajille tarjotaan lounas messujen avajaispäivänä perjantaina 15.11. klo 11–15 välisenä aikana. Ilmoittaudu 
lounaalle akkreditoitumisen yhteydessä ja nouda lehdistölounaslipuke lehdistöhuoneesta.  
 

MEDIAN AKKREDITOITUMINEN 
Median edustajat pääsevät Suomen Kädentaidot 2013 -messuille sekä Kivi ja Koru 2013 -messuille täyttämällä 
akkreditoitumislomakkeen tapahtuman mediasivuilla osoitteessa www.kadentaidot.fi (Medialle). Lähetämme 
akkreditoituneille toimittajille postitse lehdistökutsun ja VIP-pysäköintilipun. Huom.! Lehdistökutsun ja pysäköintilipun 
saat postitse, jos akkreditoidut viimeistään tiistaina 12.11. klo 12 mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen emme 

toimita lehdistökutsuja postitse, vaan jätämme valmiiksi täytetyn lehdistökutsun ja pysäköintilipun pääsisäänkäynnin 
lippuluukulle, jossa lukee PRESS. Pyydä lippuluukulta nimelläsi merkitty kirjekuori. Täytetty kutsu jätetään ovimiehelle. 
Messujen aikana voit akkreditoitua nettilomakkeella tai lehdistöhuoneessa. Varauduthan esittämään pressikorttisi.  
 

MEDIAN SISÄÄNKÄYNTI JA KUVAAMINEN  
Median edustajia pyydetään käyttämään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen pääsisäänkäynnin oikeanpuoleista 
ovea, jonka yläpuolella lukee PRESS. Näin sisäänpääsysi messuille sujuu vaivattomimmin. Nouda PRESS-rintamerkki 
lehdistöhuoneesta (Kokoustilat, 2. krs). Vain Tampereen Messujen PRESS-rintamerkillä on oikeus kuvata messuilla 
(muuten Suomen Kädentaidot -messuilla on kuvauskielto).  
 

MEDIAN PYSÄKÖINTI  

 Median VIP-pysäköintialue on D-hallin läheisyydessä Ilmailunkadun varrella (opastus alueella).  

 Pysäköinti on median edustajille maksuton.  

 Lähetämme viim. tiistaina 12.11. klo 12 mennessä akkreditoituneille median edustajille pysäköintilipun postitse. 

 VIP-alueelle pääsee myös pressikortilla, mutta poistuttaessa pysäköinninvalvoja tarkistaa pysäköintilipun.  

 Tapahtuman aikana VIP-pysäköintilipun saa lehdistöhuoneesta. Mikäli pysäköit muualla kuin VIP-
pysäköintialueella, saat lehdistöhuoneesta tähän tarkoitetun lipukkeen. 

 

LEHDISTÖHUONE 

 Avoinna perjantaina 15.11. klo 9–18 (Huom.! Messut avautuvat klo 10, mutta tiedotustilaisuuteen tulevat median 
edustajat pääsevät lehdistöhuoneeseen ja infotilaan jo klo 9 lähtien. Huomioithan avajaisaamun ruuhkat.), 
lauantaina 16.11. klo 9–17, sunnuntaina 17.11. klo 10–17.  

 Kulku pääaulasta kierreportaita 2. kerrokseen. Median maksuton vaatesäilytys lehdistöhuoneessa. 

 Median edustajien tulee noutaa lehdistöhuoneesta Tampereen Messujen PRESS-rintamerkki, joka oikeuttaa 
myös kuvaamaan messuilla (muuten Suomen Kädentaidot -messuilla on kuvauskielto). 

 Messuaikainen akkreditoituminen onnistuu nettilomakkeella tai lehdistöhuoneessa. 

 Lehdistöhuoneessa on jaossa tiedotustilaisuuden materiaalia, messujärjestäjän ja näytteilleasettajien 
lehdistötiedotteita sekä muuta messuinfoa.  

 Toimittajien käytössä on tietokone, tulostin ja nettiyhteydet.  

 Päivystys lehdistöhuoneessa ja haastattelupyynnöt:  
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi  
Aino Paavola, viestintäassistentti, p. 0400 914 877, aino.paavola@tampereenmessut.fi  

 

MEDIAMATERIAALIT JA OHJELMA 

 Messuista julkaistut lehdistötiedotteet, näytteilleasettajien toimittamat lehdistötiedotteet sekä linkit kuvapankkiin 
löytyvät tapahtuman mediasivuilta www.kadentaidot.fi (Medialle). 

 Lisätietoa messuista, näytteilleasettajista, ohjelmatarjonnasta, näyttelyistä ja kilpailuista löytyy osoitteesta 
www.kadentaidot.fi. Nettisivujen kautta pääset tutustumaan myös suosittuihin käsityöblogeihin. 

 Kivi ja Koru -messuihin voi tutustua osoitteessa www.kivimessut.fi.  
 

MESSUINFO 

 Aukioloajat: pe 15.11. klo 10–18, la 16.11. klo 9–17 ja su 17.11. klo 10–17.  

 Pääsyliput: aikuiset päivälippu pe ja su 12 euroa, la 14 euroa, opiskelijat ja eläkeläiset päivälippu 10 euroa 
(voimassa olevalla kortilla), kolmen päivän messuranneke 20 euroa, lapset päivälippu 6 euroa (7–15-vuotiaat), 
ryhmän päivälippu 10 euroa/hlö (ryhmässä vähintään 10 hlöä).  

 Kulkuyhteydet: Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen osoite on Ilmailunkatu 20, Tampere. Tampereen 

joukkoliikenteen linjat 1, 7 ja Y7 ajavat Keskustorilta Messu- ja Urheilukeskukseen. aikataulut.tampere.fi. 

 Pysäköinti: Maksullinen pysäköinti 5 euroa. Pysäköintilipuke tarkistetaan pysäköintialueelta ulos ajettaessa. 
Suomen Kädentaidot -messujen etäpysäköintialue osoitteessa Lentokentänkatu 11, Tampere.  

 Tarkempi messuinfo: www.kadentaidot.fi (Messuinfo) 

 Järjestäjä: Tampereen Messut Oy ja Taito Pirkanmaa ry (Suomen Kädentaidot). Tampereen Messut Oy (Kivi&Koru). 
 

TähtiUutiset: Paola Suhosen haastattelu ”Menestys tulee ennen kaikkea vahvan vision kautta.” Tampereen 

Messujen verkkolehdessä www.tahtiuutiset.fi. 
Tervetuloa messuille! 
 

LISÄTIEDOT: www.kadentaidot.fi, www.kivimessut.fi  /  Facebook: www.facebook.com/Kadentaidot 

Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi 
Mervi Oksanen, tuoteryhmäpäällikkö, p. 0400 760 877, mervi.oksanen@tampereenmessut.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi 
Aino Paavola, viestintäassistentti, p. 0400 914 877, aino.paavola@tampereenmessut.fi 


