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Tervetuloa Suomen Kultakellon osastolle 5f15  •  Osastolla esillä koko Sandberg-timanttikorumallisto

-juhlanäytös
Perjantai-illan Bridal Awards -juhlanäytöksessä 
klo 17.30 julkistetaan vuoden 2010 Bridal Awards 
-voittajat. Palkinnon saavat Vuoden morsiuspukuliike, 
Vuoden kaunein sormus, Vuoden kaaso ja bestman sekä 
Vuoden morsian -kuvakilpailun voittaja.  Vuoden kaasolle 
ja bestmanille ansaittua lepoa tarjoaa matkalahjakortin 
muodossa Helin Matkat.

Avoinna: 
Pe 15.10. klo 10–19, la - su 16.–17.10. klo 10–18. 

Liput: 
Aikuiset 13 €. Lapset (7-15 v.), opiskelijat, varusmiehet ja eläkeläiset 9 €
Perjantain erikoishinta opiskelijoille ja eläkeläisille 6 €
Perheet (max 2 aikuista ja perheen alle 16 v. lapset) 28 €
Kahden päivän lippu (oikeuttaa 2 kertakäyntiin messuilla) 18 €
Ryhmäliput (minimiryhmäkoko 10 henkilöä) 9 € / hlö

Samalla lipulla myös uusille Gold Silver Watch -messuille sekä Suomen suurimmille 
Kauneusmessuille, Muotimessuille ja Terveysmessuille.

Kannen kuva: häät.fi  Fashion Show 2009.

Kuvat: häät.fi  Fashion Show 2009.

Häät&Rakkaus 
15.–17.10.2010 Helsingin Messukeskuksessa
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Astu tarinaan.

Tervetuloa tutustumaan sormus- ja huomenlahjavalikoimaamme 
osastollemme.

775

Filigraaniriipus
ja -sormus

Rakkauden symboli 
läpi vuosikymmenten 
 
Rakkaus on tahtoa oppia paremmaksi toiselle. 
Tahdon myötäillä sinua, kannustaa ja tukea, jakaa elämän 
läpi vuosikymmenten - niin rakkauden säikeet käyvät 
yhä vahvemmiksi.  
 
Pitsimäinen Filigraanisormus on symboloinut rakkautta 
jo 50 vuoden ajan. Juhlavuoden kunniaksi Kalevala Koru 
täydentää mallistoa valko- ja keltakultaisella timantti-
sormuksella sekä kahdella erilaisella sydänriipuksella.  
 
Ojenna sydämesi ja ikuisuutta symboloiva pyöreä sormus!

Uusi tapahtuma  korujen, kellojen 
ja lahjatavaroiden ystäville! 
Näyttelyssä esitellään kauneimpia kihla- ja vihkisormuksia. Lisäksi näytteillä ovat 
uusimmat kotimaiset designkorut sekä upeat lahjatavarat. Tapahtumatorilla korualan 
huippuammattilaiset puolestaan esittelevät osaamistaan koko messuviikonlopun ajan. 
Tule ja hurmaannu uudesta tapahtumasta!

Samaan aikaan samalla pääsylipulla myös
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häät.�  osastolla tapahtuu
Elä kuin tähti ja voita morsiamen muuttumisleikki Maikkarilla! Osallistu upeisiin 
kilpailuihin, tapaa hääsuunnittelija Eija Holmberg ja osta uunituore 
HÄÄT-lehden numero edullisesti. häät.fi , osasto 5f3.

Uusimmat morsius- ja 
juhlapuvut sekä miesten puvut
Tutustu upeisiin ranskalaisiin Solstiss-pitseihin, 
kauneimpiin huntuihin, Meyer-kenkiin ja lauk-
kuihin sekä Poirier-alusasuhin naisille ja nyt
myös miehille. Osallistu kyselyyn ja voita 100€ 
lahjakortti. SUPERTEKS OY Bridal House, 
osasto 5h7.

Vuoden 2011 morsiuspukumallistot ovat nyt täällä
Tule tutustumaan upeisiin morsiuspukuihin ja valitse oma suosikkisi. Osas-
tolla esittelyssä huippusuositut Rainbow Club -satiinikengät kaikissa väreissä, 
ja kengän värjäyksen maailmanmestari antamassa vinkkejä. Jaossa 100 
ilmaista kenkien värjäystä. Morsiuspukuliike Stilissima, osasto 5f4.

Morsiusparin pukeutuminen, 
me teemme sen helpoksi 
Osastolla esittelyssä vuoden 2011 hää- ja juhlapuku-uutuuksia sekä pukeutu-
misneuvontaa.  Morsiuspuvun sovitusajan varanneiden kesken arvomme 100 
€ lahjakortin myymäläämme ja kaikista marraskuun 2010 loppuun mennessä 
ostetuista hääpuvuista tarjoamme 15 % alennuksen. 
Lavem by Muotitalo Tyynelä, osasto 5f9.

Koe huikeat ilotulitukset 
perjantaina messujen sulkeuduttua 
Elämyksen tarjoaa Liekkitiimi.

Rakkausruno-Workshop
Tee runo rakkaallesi ammattilaisten opastuksella. 
Rakkausrunot ry, osasto 5h3.

Sateenkaareva rakkaus
Osallistu leikkimieliseen tietokilpailuun ja arvontaan. Osastolla voit lisäksi 
tutustua vuokrattavaan sateenkaarivihkiryijyyn sekä hakea lisätietoa 
sateenkaarevasta  rakkaudesta ja häistä. Seta ry, osasto 5h6a.

Laaja valikoima hääkutsuja ja -koristeita
Tervetuloa tutustumaan upeisiin mallistoihin ja suunnittelemaan unelmienne 
hääkutsu! Calligraphen Oy, osasto 5g8.

Tietoa kirkollisesta vihkimisestä 
Milloin ja miten kuulutukset tehdään? Koska vihkikirkko kannattaa varata? 
Käykö STAR WARS häämarssista?  Näihin ja muihin kysymyksiisi vastaavat 
kirkkomuusikot, papit ja seurakuntasihteerit. Helsingin Seurakuntayhtymä, 
osasto 5k8.

Haluatko parantaa parisuhdettasi? 
Haluatko, että rakkaus kestää? Opettele hoitamaan parisuhdettasi Väestö-
liiton psykologien kehittämän Samarakas-pelin avulla. Tule tutustumaan, 
pelaamaan ja kuuntelemaan, toivovat Väestöliiton psykologit ja paritera-
peutit. Osasto 5h8.

Hyödy eduista
Tule meille asiakkaaksi ja sinulla on mahdollisuus saada tuntuvia alennuksia 
pankki- ja vakuutusmaksuista. Tule keskustelemaan lisää! Helsingin OP Pankki,
osasto 5g10.

Sinellin pajassa tapahtuu
Tule tekemään Swarovski-korvakoruja, inspiroidu kortti-ideapajassa ja tutustu 
hääaiheisen skräppäyskilpailun voittajatöiden näyttelyyn. Sinelli, osasto 5g9.

Iltapuku kaupan päälle 
Kun tilaat Casablanca- tai Benjamin Roberts -morsiuspuvun marraskuun 
loppuun mennessä, saat kaupan päälle iltapuvun. Osastolla hiuskoristeita, 
korusettejä, sukkanauhoja ja muita asusteita 50 % alennuksella. Ostaessasi 
yli 600 € arvoisen morsiuspuvun lokakuun aikana saat valita 100 eurolla asus-
teita kaupan päälle. Osallistu arvontaan ja voita 200 € lahjakortti. 
Zazabella, osasto 5h9.

Huippukuvaajat palveluksessanne
Eirikuvan osastolla hääparin demo-kuvauksia sekä tietoa 
hää- ja huomenlahjakuvauksesta ja hääkuvauksen 
mahdollisuuksista. Esiintymässä osastolla ovat valo-
kuvaaja Tiina Mickelsson, Visuaaliviestinnän Insti-
tuutin rehtori Petri Heinonen ja Suomen Ammatti-
valokuvaajat ry:n toiminnanjohtaja. Eirikuva, osasto 5f2.

Perjantai

klo 14, 16 • Hääkuvaus tänään
Suomen Ammattivalokuvaajat ry

klo 15 • Huomenlahjakuvaus
valokuvaaja Tiina Mickelsson

klo 17 • Hääkuvaus
valokuvaaja Tiina Mickelsson

Lauantai

klo 11, 15 • Hääkuvaus
valokuvaaja Tiina Mickelsson

klo 12, 14, 16 • Hääkuvauksen mahdollisuuksia
Suomen Ammattivalokuvaajat ry

klo 13, 17 • Huomenlahjakuvaus
valokuvaaja Tiina Mickelsson

Sunnuntai

klo 11, 15 • Hääkuvaus
valokuvaaja Tiina Mickelsson

klo 12, 14, 16 • Olennaisinta hääkuvauksessa
Suomen Ammattivalokuvaajat ry

klo 13 • Huomenlahjakuvaus
valokuvaaja Tiina Mickelsson

Tiina Mickelsson

Osastoilla tapahtuu

Bubbles & Wine Bar
Tule ja ihastu hurmaaviin 
Välimeren ja Kalifornian viineihin!
Osasto 5k5

Tietoiskulava

Mukana näytöksessä 
Annette Tillander – Josefi ina – Kisuline – Kultaseppä Kulmala 
Laatukoru – Lavem by Muotitalo Tyynelä – Niinatar – Patricia
Stilissima – Union Design – Zalekua – Zazabella Fashion 

häät.�  
Fashion Show
Kaunein morsiusmuoti, juhlapukeutuminen ja upeat korut! 
pe klo 15.30 ja 17.30 (Bridal Awards -juhlanäytös)
la–su klo 11.30 ja 15.30

klo Perjantai 15.10. Lauantai 16.10. Sunnuntai 17.10.
10.30 Kerro tunteesi runolla

Rakkausrunot ry
Pukeutumisetiketti – oikein ja tyylikkäänä juhlaan,
Suomen Vaatturiliitto 

11.00 Yhdeksän tapaa pitää yllä hyvää seksuaalisuutta, 
Perhetoimintojen johtaja Heli Vaaranen, Väestöliitto

Kerro tunteesi runolla
Rakkausrunot ry

11.30 Pukeutumisetiketti – oikein ja tyylikkäänä juhlaan
Suomen Vaatturiliitto 

Arvoisesi hääkuvat. Ammattivalokuvaaja kertoo elämäsi 
tärkeimmästä kuvauksesta 
Eirikuva Digital Image Oyj Abp

Keskustelua kullasta ja jalometalleista 
K.A. Rasmussen, Johan Gärkman

12.00 Yhdeksän tapaa pitää yllä hyvää seksuaalisuutta, 
Perhetoimintojen johtaja Heli Vaaranen, Väestöliitto

Häiden teema ja koristeluvinkit
Hääsuunnittelija Eija Holmberg

Hunnut ja hiuskoristeet rokkimimmille ja 
romantikolle – asusteilla viimeistelet häälookin! 
Omistaja Hanna Koskinen, Stilissima

12.30 Morsiusparin ja vieraiden pukeutuminen – 
me teemme sen helpoksi! 
Ansku ja Hilkka Hakola, Lavem by Muotitalo Tyynelä

Hunnut ja hiuskoristeet rokkimimmille ja romantikolle – 
asusteilla viimeistelet häälookin! 
Omistaja Hanna Koskinen, Stilissima

Häämatkalle! 
Toimitusjohtaja Lea Simpanen, Helin Matkat Oy

13.00 Häämatkalle! 
Toimitusjohtaja Lea Simpanen, Helin Matkat Oy

Morsiusparin ja vieraiden pukeutuminen – 
me teemme sen helpoksi! 
Ansku ja Hilkka Hakola, Lavem by Muotitalo Tyynelä

Vinkit kirkkomusiikin valintaan 
Helsingin seurakuntayhtymän kanttori

13.30 Kerro tunteesi runolla
Rakkausrunot ry

Miten syntyy uniikkisormus? Esittelyssä vuoden 2009 
Bridal Awards -voittaja Tunteiden vuori
Kultaseppämestari Mika Tarkkanen

Polttarit – rahaa säästämällä, laadusta tinkimättä, 
Anne-Mari ja Katri, polttareita jo vuodesta 2003

14.00 Vinkit kirkkomusiikin valintaan
Helsingin seurakuntayhtymän kanttori

Vallankumouksellisia koruja Star Warsista Yoko Onoon. 
Lapponia Jewelry 50 vuotta
Haastattelussa professori ja korumuotoilija Björn Weckström

Morsiusparin ja vieraiden pukeutuminen – 
me teemme sen helpoksi 
Ansku ja Hilkka Hakola, Lavem by Muotitalo Tyynelä

14.30 Arvoisesi hääkuvat. Ammattivalokuvaaja kertoo elämäsi 
tärkeimmästä kuvauksesta 
Eirikuva Digital Image Oyj Abp

Häämatkalle! 
Toimitusjohtaja Lea Simpanen, Helin Matkat Oy

Häiden suunnittelun muistilista
Hääsuunnittelija Eija Holmberg

15.00 Miten syntyy uniikkisormus? Esittelyssä vuoden 2009 
Bridal Awards -voittaja Tunteiden vuori
Kultaseppämestari Mika Tarkkanen

Polttarit – rahaa säästämällä, laadusta tinkimättä
Anne-Mari ja Katri, polttareita jo vuodesta 2003

Miten syntyy uniikkisormus? Esittelyssä vuoden 2009 
Bridal Awards -voittaja Tunteiden vuori
Kultaseppämestari Mika Tarkkanen

15.30 Kutsut, koristelut ja kiitoskortit juuri Sinun häihisi! 
Sinelli Oy

Sateenkaareva rakkaus ja häät 
Seta ry

Sateenkaareva rakkaus ja häät
Seta ry

16.00 Morsiusparin ja vieraiden pukeutuminen – 
me teemme sen helpoksi! 
Ansku ja Hilkka Hakola, Lavem by Muotitalo Tyynelä

Keskustelua kullasta ja jalometalleista 
K.A. Rasmussen, Johan Gärkman

Arvoisesi hääkuvat. Ammattivalokuvaaja kertoo elämäsi 
tärkeimmästä kuvauksesta 
Eirikuva Digital Image Oyj Abp

16.30 Sateenkaareva rakkaus ja häät
Seta ry

Kutsut, koristelut ja kiitoskortit juuri Sinun häihisi! 
Sinelli Oy

Morsiusparin ja vieraiden pukeutuminen – 
me teemme sen helpoksi 
Ansku ja Hilkka Hakola, Lavem by Muotitalo Tyynelä

17.00 Hääpäivän aikatauluttaminen ja ohjelma
Hääsuunnittelija  Eija Holmberg

Morsiusparin ja vieraiden pukeutuminen – 
me teemme sen helpoksi! 
Ansku ja Hilkka Hakola, Lavem by Muotitalo Tyynelä

Kutsut, koristelut ja kiitoskortit juuri Sinun häihisi 
Sinelli Oy

17.30 Hunnut ja hiuskoristeet rokkimimmille ja romantikolle – 
asusteilla viimeistelet häälookin! 
Omistaja Hanna Koskinen, Stilissima

Vinkit kirkkomusiikin valintaan
Helsingin seurakuntayhtymän kanttori

Yhdeksän tapaa pitää yllä hyvää seksuaalisuutta,
Perhetoimintojen johtaja Heli Vaaranen, Väestöliitto

18.00 Keskustelua kullasta ja jalometalleista 
K.A. Rasmussen, Johan Gärkman

Meikit

Hiukset

Näytöksen toteuttaa

Kengät Kukat

Kuvat: häät.fi  Fashion Show 2009.
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NÄYTTEILLEASETTAJAT

Bellissima Fashion 5h7
Mannerheimintie 40 
00100 HELSINKI
Puh./Tel. 045 341 8860
Naisten juhla- ja morsiuspuvut. Saatavana 
myös isoja kokoja. Mittatilauspuvut (oma 
muotisuunnittelija). Runsaasti asusteita: 
hunnut, korut, kengät, laukut, huivit ja eri-
koisalusasut.

Bridal House 5h7
Mariankatu 17
00170  HELSINKI
Puh./Tel. 09 671 375 
superteks@kolumbus.fi
www.superteks.fi
Naisten juhla- ja morsiuspuvut. Miesten 
pukujen myynti ja vuokraus. Asusteet.

Calligraphen Oy 5g8
PL 760
20101  TURKU
Puh./Tel. 02 230 6000 
Telefax 02 230 6010 
www.calligraphen.fi
Calligraphen Oy:n osastolta löydätte paljon 
erilaisia hääkutsuja ja hääjuhlassa käytet-
täviä koristeita. Tervetuloa tutustumaan 
mallistoon ja suunnittelemaan juuri teille 
sopivaa unelmienne hääkutsua.

Eirikuva Digital  
Image Oyj Abp 5f2
www.eirikuva.fi

Helin Matkatoimisto Oy 5g5
Snellmaninkatu 15 
(Vironkadun kulma)
00170  HELSINKI
Puh./Tel. +357 (0) 207 466730 
Telefax +358 (0) 207 466731 
www.helinmatkat.fi
Helin Matkat Oy on erikoistunut räätälöityi-
hin häämatkoihin, sekä kaukomaille, että 
Eurooppaan. 
Rakennamme häämatkan toiveidesi 
mukaisesti alusta loppuun – yksilöllisesti. 
Myös vihkimiset esim Mauritiuksella tai 
Seychelleillä!
Palvelemme Helsingin Kruununhaassa, 
Snellmaninkatu 15 (Vironkadun kulma), 
sekä Jyväskylässä, Yliopistonkatu 34.  
Soita ja tule käymään - tehdään häämat-
kaunelmasi toteen!
Puh: 0207 - 466 730 - Helsinki / 
0207 - 466 720 - Jyväskylä

Helsingin OP Pankki Oyj 5g10
www.op.fi

Helsingin  
seurakuntayhtymä 5k8
www.helsinginseurakunnat.fi
Tietoa kirkollisesta vihkimisestä. Paikalla 
pappi, kanttori ja kanslisti.

HÄÄT – Aidosti suomalainen 
häälehti          5f3
Editus Oy
Puh./Tel. 09 2600 470
www.haat-lehti.fi
Upeasti uudistunut HÄÄT-lehti esittelee 
morsiusmuodin 2011 uutuudet ja ihanat 
hääideat. Osta uusin numero edullisesti 
messuosastolta!

häät.fi – Kaikki häistä ja 
rakkaudesta!                          5f3
www.häät.fi
Tule tutustumaan häät.fi-sivustoon ja 
osallistu upeisiin kilpailuihin häät.fin 
osastolla!

Juhlakuvauspalvelu  
Archer Oy 5h1
Helsinki
Puh./Tel. +358 40 5407900 
peter.archer@juhlakuvauspalvelu.fi
www.juhlakuvauspalvelu.fi
Dokumentaariset koko päivän hääkuvauk- 
set ja vihkikuvaukset.

NÄYTTEILLEASETTAJAT 

Juhlapalvelu Kinkerikokit 5f1
Ruukinmestarintie 2
02330 Espoo
Vuoritie 10  02330 ESPOO
Puh./Tel. 09 801 1012, 
041 547 0504, 050 305 8518 
Telefax 09-801 1012 
kinkerikokit@kinkerikokit.net
www.kinkerikokit.net
Juhlapalvelu Kinkerikokit on erikoistunut 
häätarjoiluihin. Messupakettimme sisältää 
kattavan tarjouksen häiden pitopalvelusta: 
ruoka- ja kahvi- sekä juomatarjoilun läpivie-
miseksi; 11-kohdan menun, kakkukahvit, 
iltapalan, muut palvelut: astiat, tarjoilijat, 
kuljetus, tarjoilun suunnittelun  arvonlisä-
veroineen edulliseen pakettihintaan. Myös 
pöytäliinat ja kukka-asetelmat kauttamme.
Tule hakemaan oma tarjouksesi osastol-
tamme 5f1. Saat sen samoin tein mukaasi. 
Samalla voit osallistua arvontaamme, jossa 
arvomme 100 euron lahjakortin joka mes-
supäivä osallistuneiden kesken. Lahjakor-
tilla saat 100 eurolla pitopalvelun tuotteita 
tai voit vähentää 100 euroa häätilauksesi 
laskusta. Voittajat julkaistaan kotisivuil-
lamme www.kinkerikokit.net.

Kirstulan Kartano 5h2b
Pälkäneentie 166
13600  HÄMEENLINNA
Puh./Tel. 0500 644 491 
Telefax 03 675 6375 
palaute@kirstulankartano.fi
www.kirstulankartano.fi
Vietä ikimuistoiset hääjuhlat Hämeenlin-
nassa, Vanajaveden rannalla vuonna 1813 
-rakennetussa kartanossa.

Kisuline 5h4a
Eerikinkatu 37
20100  TURKU
www.kisuline.com
Kisuline - Kisu Korsi Design suunnittelee ja 
valmistaa upeat uniikit hää- ja juhlapuvut 
laatua ja yksilöllisyyttä arvostaville naisille.

Krinoliini Ky 5h10
Gummeruksenkatu9
40100  JYVÄSKYLÄ
Puh./Tel. +358 14 620155 
Telefax +358 014 620155 
krinoliini@krinoliini.fi
www.krinoliini.fi
Täyden palvelun morsius-ja juhlapukuliike 
Jyväskylässä. Laajoista pukumallistois-
tamme löydät varmasti elämäsi tärkeimpiin 
hetkiin sopivat puvut ja asusteet. Valmis-
tamme myös mittatilauksena toiveittesi 
puvun. Miesten ja lasten juhlavaatetuk-
senkin löydät meiltä helposti ja asiantunte-
vasti. Lisäksi meiltä myös kengät, hunnut, 
korut, ym. mitä tarvitsetkaan tärkeään päi-
vääsi. Olemme Krinoliinissa sinua varten. 
Tervetuloa!

Lavem by Muotitalo Tyynelä Ay 5f9
Puh./Tel. 09-444750 
Telefax 09-444750 
tampere@muotitalotyynela.fi
www.muotitalotyynela.fi
Helsinki
Mannerheimintie 62
Juhla- ja miestenpuvut puh: 050 911 0613
Hääpuvut puh: 09 444 750
helsinki@muotitalotyynela.fi
Tampere
Ojakatu 3
puh:03 212 2079
tampere@muotitalotyynela.fi
Seinäjoki
Kauppakatu 19
puh:06 423 2790
seinajoki@muotitalotyynela.fi
Kansainvälinen valikoima upeita hää- ja 
juhlapukuja naisille ja miehille. Laaja vali-
koima myynti- ja vuokra-asuja.
Oma yksilöllinen Lavem mallisto. Myy-
mälämme sijaitsevat Helsingissä, Tampe-
reella, Seinäjoella ja Rovaniemellä.
Tervetuloa. Suosittelemme ajanvarausta. 

Lomatähdet Oy 5f8
Lanatie 5 H
20540 TURKU
info@lomatahdet.fi
www.lomatahdet.fi

Mainostoimisto  
Hehkulamppu 5g2a
www.hehkulamppu.com

Morsius Ateljé AS.Uniikki 5g3
Itäinen kirkkokatu 16
67100 KOKKOLA
ompelimo@as-uniikki.fi
www.as-uniikki.fi 
Morsiusateljé AS.Uniikki on morsiuspuku-
jen ja juhla-asujen erikoisliike. Kansainvä-
listen tuotemerkkien lisäksi valikoimaan 
kuuluu myös yksittäisten uniikkipukujen 
valmistus.

Programmes KK & Co 5h2a
Keskuskatu 8
30100  FORSSA
Puh./Tel. 050-5110573 
koivula@virikekirjat.fi
www.virikekirjat.fi
Hauskuuttamisleikkejä ja muuta valmista 
ohjelmaa häihin löydät Hääleikkien helmiä 
ja Järjestä juhla -kirjoista. 
Iloisia, uudenlaisia ja hauskoja hääleikkejä 
morsiusparille ja kaikenikäisten häävierai-
den viihdyttämiseksi. Kirja kaasolle, best-
manille, seremoniamestarille, ystäville. 
Tarjoa hääparille ikimuistoinen elämys ja 
vieraille viihtyisä hetki! 
Uutuutena on Onnistuneet Häät -seremo-
niamestarin ja hääparin opas, jonka ohjeita 
nuodattamalla, ideoita toteuttamalla, 
morsiusparin huomioimisilla, vieraiden 

viihdytysohjelmilla, hääleikeillä, tunnelma-
tekijöillä, koristeluvinkeillä, teemavihjeillä 
ja polttarihauskalla onnistuu varmasti jär-
jestämään ikimuistoiset, onnistuneet häät!

Rakkausrunot ry 5h3
www.rakkausrunot.fi
Rakkausrunot ry ylläpitää ja kehittää runo-
jen kirjoittamisen harrastusta.
Rakkausrunot.fi – tilaisuus pöytälaatikko-
runoilijoille omien teostensa julkaisuun.

Ravintola Seurasaari 5g2b
Kaisaniementie 6
00100  Helsinki
Puh./Tel. 09-632223 
myynti@ravintolakaisaniemi.fi
www.sinunjuhlasi.fi

Seksuaalinen Tasavertaisuus -  
Sexuellt Likaberättigande  
Seta 5h6a
Mannerheimintie 170 A
00300  HELSINKI
www.seta.fi
Seta ry on seksuaali- ja sukupuolivähem- 
mistöjen ihmisoikeusjärjestö. Hää&Rakkaus 
-messuilla tarjoamme yleisölle tietoa 
sateenkaarevasta rakkaudesta ja vinkkejä 
sateenkaareviin häihin, sekä hääparille 
itselle että vieraille. Näytteillä on vihki-
ryijy, jota Seta vuokraa kaikille halukkaille. 
Sateenkaarevassa tietokilpailussa voit 
voittaa kirjan, joka kertoo sateenkaariper-
heistä. Tule myös kuuntelemaan tietoiskua, 
jonka Setan edustaja toteuttaa kaikkina 
messupäivinä!

Sinelli Oy 5g9
Martinkyläntie 63
01720 VANTAA
Puh./Tel. 0207 780 620 
asiakaspalvelu@sinelli.fi
www.sinelli.fi
Sinelli tarjoaa laajan valikoiman erikois-
papereita, kartonkeja, korttipohjia ja 
kirjekuoria. Tuotevalikoimassa on myös 
Swarovskin kristallihelmiä ja silityskuvia, 
runsaasti erilaisia muita helmiä sekä koru-
tarvikkeita ympäri maailmaa, satoja ihania 
leimasimia, tarroja askarteluun ja sisustuk-
seen, tarvikkeita sekä ideoita kutsuihin, 
koristeluun jne. Uutena tuoteryhmänä on 
värikkäät helium-ilmapallot, joilla saa lisää 
iloa hää- ja juhlakoristeluun. 
Myymälöissä sekä kotisivuilla on esillä 
runsaasti malleja korttien, karkkirasioiden, 
hääkorujen ja muun askartelun tekemi-
seen. Apua ideoimiseen saa tarvittaessa 
myös myymälän henkilökunnalta.
Sinellillä on vähittäismyymälöitä Helsin-
gissä, Vantaalla, Espoossa ja Ideaparkissa 
Lempäälässä. Lisäksi nettikaupasta voi 
tilata kaikkia tuotteita: www.sinelli.fi 

StarPoint Oy 5g1
www.starpoint.fi

Stilissima 5f4
Runeberginkatu 42
00260  HELSINKI
Puh./Tel. 09 436 1019 
stilissima@stilissima.fi
www.stilissima.fi
Tule tutustumaan vuoden 2011 morsius- ja 
juhlapukumuotiin osastollemme! Stilissi-
masta löydät upean puvun asusteineen 
juhlaasi. Poimimme joka vuosi parhaiden 
kansainvälisten suunnittelijoiden kokoel-
mista laajan valikoiman pukukaunottaria 
jokaiseen makuun – etsitpä yksinkertaisen 
tyylikästä tai näyttävää luomusta juhlaasi, 
löydät sen meiltä. Osastoltamme löydät 
myös kansainvälisesti palkitun Rainbow 
Club-merkin värjättävien satiinikenkien 
uusimman kokoelman. Tule myös hake-
maan osastoltamme parhaimmat messu-
tarjouksemme!

Valotuli Oy 5h6b
Helsinki  00970
Puh./Tel. 045 278 8555, 0400 512 172
info@valotuli.fi
www.valotuli.fi
Päätoimialat: Vuokrataan juhliin korkealaa-
tuisia design valaisimia, ulko- että  sisäkäyt-
töön muodot: pallo, useita väri- ja kokovaih-
toehtoja: 350mm, 550 mm, 750 mm 
Valotuli Oy on Moonlight-valaisimia maa-
hantuova yritys. Kun olet suunnittele-
massa juhlia kuten häitä, syntymäpäiviä, 
puutarhajuhlia tai yritystapahtumia, voit 
vuokrata Moonlight-valaisimet erilaisin 
värivaihtoehdoin. Niitä voidään käyttää 
sekä sisätiloissa ravintoloissa että ulkona 
puutarhassa ja terassilla.

Väestöliitto ry 5h8
www.vaestoliitto.fi

ZAZABELLA morius- ja 
juhlapukuliike 5h9
Kamreerintie 3
02770  ESPOO
Puh./Tel. 050 381 3168 
sales@zazabella.fi
www.zazabella.fi
Zazabella on yksi Suomen suurimpia 
morsiuspuku- ja juhlapukuliikkeitä, jonka 
palvelu on yksilöllistä ja hinnat erittäin 
kilpailukykyisiä. Tavoitteemme on tarjota 
kunkin vartalolle ja kukkarolle sopiva 
juhla-asu.

Messuoppaan tiedot perustuvat näytteilleaset-
tajien 27.8.2010 mennessä jättämiin tietoihin. 
Suomen Messut ei vastaa virheellisyyksistä.
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Muistiinpanoja!
Häät&Rakkaus  
MESSUOPAS
 
Häät&Rakkaus -tapahtuman  
virallinen julkaisu

Toimitus/julkaisija
Häät-lehti/
Editus Oy 
Meritullinkatu 11 K
00170 HELSINKI 
puh. (09) 2600 470 
haat@editus.fi
www.haat-lehti.fi
Päätoimittaja
Sari Yli-Salomäki
sari.yli-salomaki@editus.fi
Taitto
Mingo 
www.mingo.fi
Ilmoitusmarkkinointi /
Myyntipäällikkö 
Sanna Laaksonen 
puh. (09) 2600 470 
sanna.laaksonen@editus.fi
www.haat-lehti.fi

Repro
Faktor
www.faktor.fi
Painopaikka
Painotalo PunaMusta 
Joensuu 2010 

Häät
lehti

Kaikki häistä ja rakkaudesta
www.haat.fi

Voita morsiamen 
muuttumisleikki 
Maikkarilla!

Osallistu kilpailuun 
häät.fi-osastolla 5f3.
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a
Apua. Kiire on kova. Toisaalta on kiva 
rauhoittua töiden keskellä muistelemaan 
minun ja mieheni Villen hääjuhlaa. 
Uskomatonta, että siitä on aikaa jo kuusi 
vuotta! 

B
Booli. Se oli häissämme melko vahvaa – mutta 
hyvänmakuista. Ehkä juuri siitä johtuen 
häävieraamme eivät jäykistelleet. 

C
Cocktailpala. Olimme mieheni kanssa häissä, 
joissa hääväelle tarjottiin heti alkumaljojen 
ohessa cocktailpaloja. Idea on hyvä, sillä 
monesti jo tässä vaiheessa vieraat saattavat olla 
nälkäisiä.

D
Detalji. Harkituista yksityiskohdista syntyy 
kaunis kokonaisuus. Tämä pätee kaikkeen 
häiden suunnittelussa. Toisaalta tässä 
saatetaan mennä myös liiallisuuksiin. 

e
Erikoisruokavalio. Muistakaa pyytää vierailta 
tieto erikoisruokavaliosta. On tärkeää, että 
jokainen osallistuja huomioidaan myös tällä 
tavoin.

f
Frakki. Miehelläni oli häissämme vuokrattu 
frakki. Hyvä niin, koska sille ei olisi ollut 
myöhemmin käyttöä.

G
Grillimakkara. Maistui hyvin yöpalana 
juhlien loppupuolella.

h
Hääpuku. Linjakkaassa ja yksinkertaisessa 
puvussani oli kirjailuja vain yläosassa. Koska 
puvun laahus oli pitkä, en valinnut pitkää 
huntua, mutta jos nyt menisin naimisiin, 
voisin harkita sitäkin. On tärkeää, että puku 
on kantajansa näköinen, ja että siinä viihtyy 
koko pitkän päivän. Syytä on huomioida myös 
käytännöllisyys.

i
Itku. Kyyneleet purskahtavat viimeistään 
alttarilla. Varaudu nenäliinoin.

J
Janne Tulkki lauloi hääkirkossamme 
kappaleen, joka oli hyvin kaunis ja herkkä. 
Kiitos hänelle.

k
Kalla ja kaura. Hääkimpussani oli yksi Kallan 
kukka ja yksi Kauran tähkä. Kalla edusti 
minua, ”sorjaa” kaupunkilaistyttöä ja kaura 
miestäni, joka on kotoisin maalta.

L
Lava. Häissämme nousi lavalle perinteisten 
puheiden jälkeen laulaja Jani Koskinen 
bändeineen.  Mahtavassa setissä oli sekä 
meneviä biisejä että herkkiä balladeja. Esiintyjät 
ja häiden ohjelma kannattaa suunnitella 
huolella. Niistä syntyy se oikea fiilis.

m
Meikki. Häämeikin tulisi olla juuri sopivan 
voimakas ja kestävä. Suosittelen käyttämään 
jo ennestään tuttua tai hyvät suositukset 
saanutta meikkaajaa, jotta saat varmasti 
toivomasi ehostuksen. Kannattaa myös käydä 
koemeikissä. Tosin en itse sellaista tarvinnut, 
sillä Nina Björkman (Impuls), loihti minulle 
niin upean meikin, että parempaa en olisi 
osannut edes toivoa.

n
Näsirinne. Hääjuhlaamme vietettiin 
tunnelmallisessa Villa Näsirinteessä, joka 
sijaitsee hyvän matkan päässä Tampereen 
keskustasta. Osa vieraistamme saapui sinne 
bussilla ja osa idyllisesti laivalla.

o
Onni. Joka häissä tarvitaan onnea, jotta 
esimerkiksi vettä ei sataisi juuri, kun hääpari 
astuu kirkosta ulos, tai että ruoka ei loppuisi 
kesken. Jos asiat eivät mene suunnitellusti, 
tarvitaan onnea siinä, että tunnelma pysyy 
korkealla kaikesta huolimatta.

P
Promodel. Mallitoimisto Promodel 
perustettiin elokuussa, samassa kuussa ja 
samana vuonna, kun menin naimisiin. Olen 
innoissasi ottamassa vastaan Promodelin 
uuden haasteen vastaan Häät & Rakkaus 
-messujen häät.ti Fashion Show -näytöksien 
toteuttajana.

Q
Quick-Step vai häävalssi? Mielestäni sillä ei 
ole väliä, tanssitaanko häissä perinteinen valssi 
vai jotain ihan muuta. Jokainen tehköön sen 
tyylillään.

r
Ryöstö. Häissämme ryöstettiin sekä minut 
että mieheni. En ollut asiasta alun perin 
innostunut, mutta ryöstöt toteutettiin hyvin. 
Ainoa miinus oli ääneni, kun jouduin 
laulamaan saadakseni mieheni takaisin. 

s
Salaatti. Jokaiseen kunnon häämenuun 
kuuluvat runsaat ja monipuoliset salaatit, 
sillä kaikki vieraat eivät nauti raskaista 
liharuuista. Meillä tarjoiltiin kana- ja 
kalasalaattia.

t
Timantti. Valitsimme valkokultaiseen 
vihkisormukseeni 0,7 karaatin timantin. 
Myöhemmin siihen on lisätty tyttäremme 
Klaudian syntymän kunniaksi kaksi 0,6 
karaatin timanttia molemmin puolin 
päätimanttia. Mielestäni sormukseni on 
hyvin kaunis. Sormuksen suunnitteluun 
kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa, sillä se 
on kädessä elämän loppuun asti.

u
Ulkona vai sisällä? Riippuu tietenkin 
vuodenajasta. Meidän elokuisissa 
häissämme alkumalja ja isäni puhe 
järjestettiin ulkona ja ruokailu 
sisätiloissa.

v
Ville. Olen edelleen suunnattoman 
rakastunut mieheeni Villeen. 
Häneen voin luottaa joka tilanteessa. 
Täydennämme toisiamme hyvin: minä 
olen taiteilijahenkinen, visuaalinen 
ja herkkä. Ville on puolestaan 
järjestelmällinen ja tarkka suorittaja.

w
Wikisanakirja. Siitä on hyötyä 
aakkoshaastattelussakin!

X
 Xerokopio. Eli tavallinen valokopio. 
Muista printata riittävästi hääohjelmia 
pöytiin, jotta häävieraat pysyvät ajan 
tasalla tapahtumista.

Y
Yö. Romantiikan määrä varmasti 
vaihtelee. Kaaduimme mieheni kanssa 
sänkyyn lopen uupuneina, sillä juhlimme 
vieraidemme kanssa myöhään yöhön. 
Romantiikkaa oli sitten sitäkin enemmän 
häämatkallamme. Matkustimme 
Dominikaaniseen Tasavaltaan ja 
Curaçaolle, joista suosittelen lämpimästi 
jälkimmäistä.

Z
 Zoomi. Liian lähelle zoomattu kuva ei 
ole onnistunut.  Hääkuvien on oltava 
kauniita.

Å
Teksti Maria Rautio / Mediafocus

Onnen 
aakkOset
Mallitoimisto Promodelin perustaja Jenni Ahola 
avioitui miehensä Ville Keskisen kanssa kesällä 
2004. Ikimuistoisissa häissä pistettiin jalalla 
koreasti aamuun asti.

Jenni Ahola 
tuottaa  Häät & 
Rakkaus 
2010 -messujen  
häät.ti Fashion  
Show -näytökset.

Å
Åland. Se saattaisi olla kiva kohde, 
jos haluaa tehdä pienemmän 
budjetin häämatkan.

ä
Äiti. Äitini oli mukana häiden 
valmisteluissa juuri kivalla tavalla. 
Hän ei määräillyt, vaan oli aina 
tarvittaessa apuna. Kiitos äiti!

Ö
Mappi-Ö. Jos jokin asia ei sovi 
häiden kokonaisuuteen tai 
budjettiin, siitä on osattava luopua. 
Kaikkea ei voi saada.
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Hääparin muistilista
12–5 kuukautta ennen
Etsikää mieleisenne kirkko tai muu 
vihkipaikka ja varatkaa se ajoissa.
Laatikaa alustava vieraslista.

Tehkää budjetti.

Valitkaa hääjuhlapaikka ja 
tarjoilupalvelut. 

Varatkaa häävalokuvaus ja videoku-
vaus. Kertokaa kuvaajille toiveis-
tanne kuvauksen suhteen. 

Valitkaa orkesteri.

Suunnitelkaa, missä vietätte hääyön 
ja mihin lähdette häämatkalle. 

Valitse tai suunnittele morsius-
pukusi.

Miettikää millaiset kuljetukset 
haluatte kirkosta juhlapaikalle sekä 
illalla häistä hääyön viettopaikkaan, 
ja tehkää varaukset.

4–1 kuukautta ennen
Käykää jomman kumman koti-
seurakunnassa tai lähimmässä 
maistraatissa avioliiton esteiden 
tutkinnan (kuulutukset) vuoksi. 
Esteettömyystodistus on voimassa 
neljä kuukautta. Varatkaa vihkipappi 
tai vihkijä.

Valitkaa kaaso sekä puhemies eli 
bestman sekä pikkuiset morsiustytöt 
ja sulhaspojat. 

Mieti miten haluat kaason, puhe-
miehen, pikkutyttöjen ja  -poikien 
sekä muiden apulaisten pukeutuvan.

Aloita kirkon ja juhlapaikan koris-
teiden suunnittelu ja valmistus. 

Aloittakaa tanssikurssi, mikäli 
häävalssi vaatii hiomista.

Varatkaa ajat kampaajalle ja 
meikkistudioon. 

Morsian käy tarvittaessa kosme-
tologilla. Entä vaatiiko sulhasen iho 
myös hoitoa?

Kertokaa kaasolle ja puhemiehelle 
yhteiset toiveenne illan ohjelman 
suhteen. 

Sulhanen huolehtii vihkisormuksen 
hankinnasta.

Sopikaa lopullinen vihkikaava 
vihkijän kanssa, ja keskustelkaa 
vihkimusiikista esiintyjien kanssa. 

Miettikää yhdessä lahjatoivomuk-
sianne, ja jättäkää huolellisesti 
laadittu lahjalista valitsemaanne 
liikkeeseen tai kaasolle.

Suunnitelkaa kutsukortit ja lähetys-
kuoret. Lähetä kutsut 6–8 viikkoa 
ennen hääpäivää. 

Jos olet kutsussa pyytänyt vah-
vistusta saapumiselle, laadi listaa 
ilmoittautuneista ja esteellisistä 
häävieraista sitä mukaa, kun he 
ilmoittavat tulostaan.

Varatkaa kukkakaupan palvelut 
kaikkien kukkalaitteiden ja koriste-
lun osalta. 

Neljä viikkoa ennen
Tilaa tai valmista menukortit ja 
ohjelmalehtiset viimeistään tässä 
vaiheessa. Kirkko-ohjelmaan on 
hyvä painaa virsien sanat.

Keskustelkaa orkesterin kanssa 
valitsemastanne häävalssista ja 
muista erityistoivomuksista musiikin 
suhteen. 

Käykää juhlapaikalla ja kerratkaa 
juhlan järjestelyt tarjoilusta vastaa-
van henkilön ja seremoniamestarin 
kanssa.

Antakaa lopullinen vierasmäärä ja 
tiedot erityisruokavalioista tarjoilu-
jen järjestäjille. 

Laatikaa istumajärjestys.

Miettikää miten voitte kiittää avus-
tajia. Pienet lahjat voitte ostaa vasta 
häämatkaltakin. 

Miettikää mitä tarvitsette hääyötä ja 
häämatkaa varten.

Sulhanen ostaa huomenlahjan an-
nettavaksi hääyön jälkeisenä aamuna 
vaimolleen, ehkä morsiankin haluaa 
antaa pienen lahjan aviomiehelleen.

Morsian käy kampaajalla harjoi-
tuskampauksessa. Ota mukaan 
kuva puvusta, jotta voitte suun-
nitella siihen sopivan kampauksen ja 
hiuskoristeet.  

Valmistelkaa koristelutalkoot häitä 
edeltäville päiville. 

Häiden alusviikolla
Sovita vielä morsiuspukuasi ja muita 
asusteita muutama päivä ennen 
hääpäivää. Muistakaa myös totutella 
uusiin kenkiin.

Käykää harjoittelemassa vihkise-
remoniaa kirkossa. 

Harjoitelkaa vielä häävalssia.

Kerratkaa häiden ohjelma puhemie-
hen ja kaason ja/tai seremoniames-
tarin kanssa.

Nimeään vaihtavan tulee muistaa 
ilmoittaa nimenmuutoksesta vihki-
jälle ennen vihkimistä. 

Pakatkaa hääyötä ja/tai häämatkaa 
varten.

Varatkaa aikaa rentoutumiseen ja 
nauttikaa tunteistanne ja häähu-
musta ympärillänne!

Häät
Häät-lehti
messuilla 
osastolla
5 f 3 

Uudistunut 
Häät-lehti!  
 Lehtipisteissä 20.10. 2010

www.haat-lehti.fi
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KUVAKIRJAT JA KORTIT

Kiitoskortti on tyylikäs tapa muistaa häävieraita elämäsi tärkeimmästä päivästä.
Valikoimassamme on paljon erilaisia hääkorttivaihtoehtoja joista valita.

Hääkortteihin voit lisätä juuri sen parhaan hääpäivänä otetun kuvan ja tervehdystekstin.
Korttien mukana toimitetaan myös kirjekuoret.

Eirikuvan kuvakirjaohjelma tekee meistä kaikista
persoonallisen kirjailijan, helposti ja nopeasti!
Kuvakirjaa on mukava tehdä ja valmiina ilo näyttää.
Ladattavana Windows- ja Mac OS -versiot. www.eirikuva.fi 


