
 

 

 

MEDIATIEDOTE 21.2.2017 

 

#TM50: Uskomme tapahtumien kehittyvän henkilökuntaan panostamalla 
 

Tänä vuonna syytä  juhlaan on satavuotiaan itsenäisen Suomen lisäksi myös 1967 perustetulla 

Tampereen Messut Oy:llä, joka juhlii koko vuoden 50 vuotta jatkunutta tapahtumientäyteistä 

taivaltaan. Tuoreen organisaatiomuutoksen myötä Tampereen Messujen henkilöstömäärä lisääntyy 

ja ulkoistettua työtä vähennetään. Sekä Suomi 100 -juhlavuosi että messujen puolivuosisatainen 

taival näkyvät messujen ohjelmasisällöissä ja kulkevat rinta rinnan messutapahtumien kanssa koko 

vuoden 2017 ajan. Viime vuonna konsernin tapahtumat vetivät ennätysmäärän kävijöitä. 
 

– Tampereen Messujen juhlistaessa 50-vuotista taivaltaan vilkkaan tapahtumavuoden merkeissä on ilo 

todeta, että meillä uskotaan siihen, että henkilökuntaan panostamalla tapahtumat kehittyvät. Viime vuonna 

konsernin tapahtumissa oli ennätykselliset lähes 157 000 kävijää, joten tapahtuma-ala ei näytä hiljentymisen 

merkkejä ja me kaasutammekin kohti uusia tapahtumia kartuttamalla käsipareja osaavassa joukossamme ja 

muuttamalla koko organisaation rakennetta ja työvaiheita, kuvaa toimitusjohtaja Hannu Vähätalo 

Tampereen Messut Oy:stä. 
 

Organisaatiomuutos tuo lisää tekijöitä takomaan tapahtumia – 11 nimitystä ja uusia nimikkeitä 

Tampereen Messut -konsernille vuosi 2017 on tavanomaiseen tapaan vilkas ja vauhdikas niin messujen, 
yritystapahtumien kuin kongressien ja seminaarien osalta. Tapahtumia on vastaisuudessa takomassa entistä 
kattavampi osaajien joukko. 
 

Uusin tulokas messutiimiin on tapahtuma-alalla kannuksensa kerännyt Tuure Leppämäki, joka on nimitetty 
tuottajaksi 16.2.2017 alkaen. Sisällöntuotannossa apuna toimii myös Salla Kettula, joka on nimitetty 
tuottajaksi 24.8.2016. Kahden myyntiryhmän vetovastuu on jaettu helmikuusta 2017 lähtien: aiemmin 
projektipäällikkönä työskennellyt Mikael Wänskä ja aiemmin ammattimessujen tuoteryhmäpällikkönä 
työskennellyt Jani Maja on nimitetty myyntiryhmäpäälliköiksi 20.2.2017 alkaen. Tiedottajan äitiysloman 
sijaisuutta hoitanut Jenna Antila jatkaa toisen myyntiryhmän tiedottajana 1.8.2017 alkaen tiedottaja Meri 
Mattilan palatessa perhevapaalta toisen myyntiryhmän tiedottajaksi. Viestintäassistentin äitiysloman 
sijaisuutta hoitanut Maiju Kari on nimitetty markkinointiassistentiksi 1.8.2017 alkaen ja ohjelmatuottajana 
työskennellyt Jasmin SaadetdinRikkinen on nimitetty projektipäälliköksi 20.2.2017 lähtien. Touko Setälä 
on nimitetty suunnittelijaksi 1.1.2017 alkaen. Projektiassistenttina työskennellyt Paula Karhu on nimitetty 
asiakaspalvelupäälliköksi 1.2.2017 alkaen ja sekä asiakaspalvelu- että projektitiimit saivat vahvistusta, kun 
projektiassistenteiksi nimitettiin Salla Juntunen 6.10.2016 ja Anu Nieminen 2.1.2017.  
 

Tampereen Messujen ohjelmassa on tänä vuonna 16 messutapahtumaa, jotka järjestetään Tampereen 
Messu- ja Urheiluleskuksessa. Lisäksi tapahtumatoimisto Finland Events toteuttaa 33 tapahtumaa ja 
kongressi- ja konferenssitoimisto Tavicon Oy noin 13 tapahtumaa Pirkanmaalla ja ympäri Suomen. 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen ravintolatoiminnasta vastaava Finnresta on vuosittain mukana 
lähes 250 tapahtumassa. Tampereen Messut -konsernin liikevaihto oli 2016 lähes 10,4 miljoonaa euroa, 
josta emoyhtiö Tampereen Messut Oy:n osuus on noin 7,5 miljoonaa euroa. Joulukuussa 2016 konserni 
laajeni tapahtuma- ja ravintolatoiminnan ohella messurakentamisen alalle, kun Tampereen Messut Oy osti 
messurakentaja Expotec Oy:n koko osakekannan. 
 
Tietoa tulevista tapahtumista: www.tampereenmessut.fi/tapahtumakalenteri 
Twitter: @TampereenMessut  
Facebook:facebook.com/tampereenmessut  
Instagram: instagram.com/tampereenmessut,  
#TM50, #nemukavatmessutyypit 
etunimi.sukunimi(a)tampereenmessut.fi 
 

Kuvia Tampereen Messujen tapahtumista: www.tampereenmessut.fi/materiaalipankki 
 

LISÄTIEDOT: 
Tampereen Messut -konserni / Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy: 
Hannu Vähätalo, toimitusjohtaja, p. 0500 620 806, @hannu_vahatalo 
Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, @TanjaJarvensivu 

Jenna Antila, tiedottaja, p. 040 172 1188, @Jenna_messuaa 


