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9.-18.2.2018 
 
Lühidalt programmist 
 
Põhja-Euroopa suurimal paadimessil Vene 18 Båt Helsingi Messikeskuses 9.-18. 
veebruarini esitletakse eri suurusklassi paate. Näha saab sadu aluseid sõudepaatidest kuni 
lõbusõidujahtideni. Messil on välja pandud suur valik mootorpaate, mis sobivad suvilaranda 
või paadimatkadeks. Seal saab lisaks paatidele tutvuda ka paaditarvikute ja -varustuse 
valikuga. Käsitletakse ka veespordialasid, kalapüüki ja paatide korrastamist. 
 
Esitlusalad pakuvad elamusi ja teadmisi: vahvaid jutte paadisõidust Jahisadamas, hoogsaid 
demonstratsioone Uue Laine sektsioonis, haaravat kalapüüki Rapala Kalatakuu hiigel-
akvaariumis ning praktilisi näpunäiteid paatide hooldamiseks ajakirja Venemestari dokis. 
 
Paadimessi programm on korraldaja kodulehel www.venemessut.fi  
 
*** 
 
Kamapörssi nüüd ka Vene 18 Båt messil ehk varustus vahetab omanikku 
 
Paadimessil Vene 18 Båt on esimest korda Kamapörssi ehk varustusebörs, kus heas 
korras olev kasutatud paadivarustus ja -tarvikud vahetavad omanikke. Messikülastajatel on 
võimalik tuua müügile oma paadisõiduga seotud tooteid. Paadisõitjate varustusebörsi 
korraldab ühendus Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) ry ning müügitulud suunatakse 
SPV vahendusel noorsootöö arendamiseks. 
 
Müügile võib igaüks tuua oma terve ja puhta varustuse, mida endal enam vaja ei ole. 
Peamiselt müüakse varustusebörsil paadis vajalikke rõivaid: jopesid, kombinesoone, pükse, 
saapaid ja päästeveste, samuti selliseid paaditarvikuid nagu purjed, päästeparved, ankrud, 
plokid, tõsteköied, navigeerimisseadmed, elektroonika, paadipriimused ja sõukruvid.  
 
Toodete minimaalhind on 10 eurot. Tooted peavad olema selliste mõõtmetega, et neid on 
võimalik kanda messikeskuse parklasse. SPV alaliidud toovad müüki oma varustust. Nii et 
Kamapörssil võib olla tõelisi leide. Müügil olevaid tooteid tutvustatakse messi käigus 
Facebookis. Tooteid võib tuua Kamabörssile alates 9. veebruarist kuni 16. veebruarini. 
 
Kuidas paadisõitja Kamapörssi toimib? 

• Kamapörssile kaupa toov külastaja võib määrata hinna ise, kuid messi korraldajad 
võivad sealjuures abiks olla.  

• Kamapörssi korraldaja võtab vahendustasuna 20% toodete müügihinnast, kuid alati 
vähemalt viis eurot.  

• Vahendustasu läheb SPV kaudu otse ja täielikult noorte purjetamise ja paadisõidu 
toetamiseks. Müüja võib soovi korral toetada noorsootööde ka nii, et annetab kogu 
müüdava kauba eest saadava summa sel eesmärgil.   

• Müümata jäänud varustuse eest mingeid kuluhüvitisi ei võeta, kui kaubad viiakse enne 
messi lõppu ära.  

• Kamapörssile tooteid müügile toovad külastajad peavad ostma messi sissepääsupileti, 
millega pääseb messile teist korda tasuta, kui on vaja minna kas raha või müümata 
toodete järele.  

 
*** 

http://www.venemessut.fi/


 

Paadimessi Vene 18 Båt ala Uus Laine - Uusi Aalto 
uueneb ja kalastusala laieneb 
 
Helsingi rahvusvahelise paadimessi Vene 18 Båt ala Uus 
Laine uuendatakse ja kalastusala suurendatakse. Messile tuuakse lisaks Uue Laine 
basseinile kaks uut basseini: üks kalapüügipaatidele ja teine sukeldujatele. Purjetamis-
sadam toob messikülastajatele kuulamiseks uusi lugusid ning koondab oma programmid 
ühte kohta. Kõige tähtsamat rolli etendavad messil uhked paadid, mis paigutatakse 
messikeskuse kahte suurimasse halli. Tarvikuid ja varustust saab näha muudes hallides 
ning paadimatkade teema käsitlemiseks kavandatakse senisest ulatuslikum 
tervikväljapanek. Paadimess Vene 18 Båt toimub Helsingi Messikeskuses 9.-18. 
veebruarini 2018.  
 
Sissepääsu messile Vene 18 Båt on eelmise korraga võrreldes mõnevõrra muudetud. 
Messi esimene reede, 9. veebruar, ei ole professionaalide päev, vaid avapäeval pääsevad 
üritusele kõik soovijad. Paadimess on avatud argipäeviti kell 11-19 ja nädalavahetustel kell 
10-18. Messil esitletakse kõigi suurusklasside paate. Omad stendid on puitpaatidele. Messil 
valitakse messi parimad paadid kolmes eri klassis: matka-, retke- ja lahtise mootoriga 
paatide hulgast. Valiku teeb paadiajakirjade esindajatest koosnev žürii. Avapäeval, 9. 
veebruaril, tehakse teatavaks aasta parim külalispaadisadam. 
 
Eelmisel messil 2017. aastal eksponeeris oma tooteid 323 firmat ning külastas üle 71 000 
paadisõidust huvitatud inimest. See mess on Põhja-Euroopa suurim paadivaldkonna üritus. 
 
Ujumisriided kaasa! 
 
Uue Laine alal pannakse tänavu rõhku mugavusele ning veespordialade proovimine on 
senisest hõlpsam. Selleks pakub võimalusi Uue Laine bassein, mis on 40 meetrit pikk, 15 
meetrit lai ja 90 sentimeetrit sügav. Basseini äärde ehitatakse mugavad riietusruumid. Selle 
ümber tehakse ka paremad vaatesillad, kust saab jälgida muu hulgas rahvusvahelisi wake 
board´i võistlusi ja muid veespordialasid. Basseinis saab proovida wake board´i, lainelauda 
ja sõudmist. Basseini lähistele pannakse ka sukeldumisbassein, kus saab sukeldumist 
proovida instruktori juhendamisel. 
 
Turismiga seotu on tänavu rohkem esile tõstetud. Lisaks külalispaadisadamatele ja 
paadimatkaobjektidele esitletakse Uue Laine ja kalastussektsiooni vahel aktiivse puhkuse 
võimalusi.  
 
Kalastusalale oma bassein 
 
Huvi kalastamise vastu on messidel aastast aastasse kasvanud. Kalastushalli teine 
keskpunkt on kalapüügitarvikute firma Rapala suure akvaariumi kõrvale paigutatav 
kalastusbassein, kus tutvustatakse kalapüügipaatide tehnikat ja kalapüüki paadist. Parimaid 
näpunäiteid annavad Soome kalapüügiasjatundjad ning paadimessi peremees Mikko 
„Peltsi“ Peltola. 22 000-liitrises hiigelakvaariumis ujuvad eluskalad ning selle ääre on 
võimalik jälgida kalade reageerimist eri kalapüügistiilidele ja -vahenditele.  
 
Programmid Purjesadamas, Paadimeistri Dokis ja SPV hallis 
 
Purjesadamas saab muu hulgas kuulata lenduri ja üksipurjetaja Ari Huusela plaane 
tulevaseks purjeregatiks Vendée Globe 2020. Lisaks purjetamisjuttudele saab kuulda 
mootorpaatidest ja foiling´ust. Purjesadama programmi kokkupanekut juhib purjetaja Samuli 
Leisti. 
 
Paadimeistri Dokis korrastatakse paate ja antakse messikülastajatele juhiseid nende 
hooldamiseks.  
 



 

Ühendusel Suomen Purjehdus ja Veneily on iga päev oma 
programm. Tutvustatakse Soome koondvõistkonna 
tegemisi, paadimatkamist, paatide ülevaatust ning 
paadiharrastuse alustamist. Veesangarite sektsioonis 
leiavad tegevust lapsed ja noored. 
 
Paadimessil korraldatakse ka laupäeval, 10. veebruaril populaarne laevavrakkide juurde 
sukeldumise seminar ning purjetamissümpoosion Venda Symposium 2018. 
 
 

Info, sooduspääsmed: Profexpo OÜ – Messukeskus Helsinki esindaja Eestis 
Tel 626 1347, info@profexpo.ee, www.profexpo.ee/messukeskus/kalender/paadimess 

Ahtri 12-209, Tallinn. 


