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Paadimessid on veesõidu ja -sõidukite rahva 
traditsiooniline kohtumispaik, kus saab huvitavalt aega veeta, kogemusi vahetada, infot hankida ja 
oste teha. Tere tulemast koos meiega seda traditsiooni jätkama, oled sa siis jahiomanik, 
hobipurjetaja, kalastaja, surfar või niisama paadihuviline. 

Paadimessil on taas esindatud üle 200 oma ala tegija, kelle väljapanekust leiab nii vanu lemmikuid kui ka 
huvitavaid uudistooteid ning palju muud vajalikku. Messil on väljas sadu erineva suuruse ja hinnaga vee-
sõidukeid, varustust, tarvikuid ja kõike muud, mis seondub paadisõidu, kalapüügi, sukeldumise ja teiste 
veeharrastustega. 

Messi kavas on ettekandeid, töötubasid ja häid nõuandeid tippesinejatelt viies erinevas teemavald-
konnas. Messi tema-alad on Lained (Aalto), Kalastus (Kalastusalue), Paadimeister (Venemestarin 
telakka), Mootorpaadid (Totalveneen Messi) ja Purjekad (Purjehdussatama). Programmi teemadeks on 
muuhulgas veeturism, veesport, trolling ja spinningupüük, paadimootorite elektrifitseerimine ning 
paatide hooldamine ja renoveerimine. 

Kohtumiseni messil Vene 23 Båt! 

 

Alljärgnevalt lühidalt programmist 

Vene 23 Båt tema-ala Aalto (Lained) tutvustab erinevaid veeharrastusi. 

Alal on välja pandud hulgaliselt vahendeid, varustust ja tutvustavaid materjale kõige erinevamateks 
tegevusteks vees ja veekogude ääres. Messil on välja pandud näiteks SUP-lauad ja -varustus, 
veesuusavarustus, veemänguasjad, surfilauad, One Wheel -lauad, elektrilised päramootorid, 
vöörimootorid, purjelauad, sõudepaadid, sukeldumis-, snorgeldamisvahendid, veeriietus, 
kalapüügivarustus; tutvustatakse Skipperi paadilaenutusteenust – ja loomulikult kõige eelnevaga seotud 
programmiüritused. 

Vene 23 Båt on ka Soome esinduslikem kalastusmess.  

Aalto-messiala pakub huvitavat ja kvaliteetset programmi kõigile harrastuskalapüügist huvitatutele, 
vanusest ja soost olenemata. Esinejate hulgast leiab nii kalastusinstruktoreid, Soome parimaid 
kalastussportlasi kui ka paljusid teisi selle ala asjatundjaid.  

Messil tutvustatakse laialdaselt kalastusvaldkonna uusimaid trende, vahendeid ja varustust. Nagu 
tavaks, on esindatud ka elektroonilised kalastusvahendid ja nende kasutamine kalapüügi erinevates 
vormides. Messi ekspositsioonis mängib olulist rolli keskkonnasääst ja keskkonnavastutus, mida on üha 
tugevamalt näha ka varustuses ja vahendites. Kavas on huvitav programm kalastusturismi teemal. 

Messil on välja pandud ka hulk kalapaate moodsaima varustusega. Muuhulgas toimub messil uue 
Soomes toodetud kompaktse kalapaadi esmaesitlus, mida saab näha messiboksis Kalastajan Kanava. 
Samuti on messil väljas mitmeid kalastustiimide paate ja õppepaate. 

*** 



Messil Vene 23 Båt välja pandud uute paatide hulgast valitakse juba 24. korda välja messi paadi 
auhinna saajad. Vene 23 Båt messi paatide nominendid valib messil eksponeeritud sadade paatide 
hulgast välja paadiajakirjanikest koosnev eelžürii. Tänavune žürii on rahvusvaheline, sellesse kuuluvad 
näiteks Rootsi ajakirja Båtliv ja Norra ajakirja Båtmagasinet peatoimetajad. Messil valitakse parimad 
paadid kolmes kategoorias: messi lahtine paat, messi kaater/saatepaat ning messi reisipaat. 

Finalistid avalikustatakse paadimessi avapäeval, reedel, 10.02. kell 10 ja võitjad kuulutatakse välja 
kolmapäeval, 15.02. kell 15.00 Purjehdussatama laval. 

Võitjate väljaselgitamisel pööratakse erilist tähelepanu paatide uudsusele. Lisaks arvestatakse disaini, 
konstruktsiooni ja ruumilahenduse ideid, ruumide funktsionaalsust ja ergonoomikat, hinna-kvaliteedi 
suhet ning sobivust ettenähtud kasutusotstarbeks. Messi paadi auhindade eesmärk on edendada 
paaditööstust ja tunnustada selle ala tegijaid eduka tootearenduse eest. 

*** 

Totalveneen Messi pakub laialdast teavet mootorpaatide kohta. 

Paadimessidel on traditsiooniliselt esindatud ka uued mootorpaadimudelid. Seekordsel messil 
räägitakse neist varasemast veelgi rohkem. Mootorpaatidel on nüüd lausa oma teemasektor, 
Totalveneen Messi. Programmis kuuleb muuhulgas ajakirja Venemestari ja saidi Totalvene.fi 
peatoimetaja Jan Sjölundi ettekandeid messi uudispaatidest, ühepäevaste paadireiside sihtkohtadest 
Helsinki piirkonnas ning eri tüüpi paatide parimatest külgedest. 

Totalveneen Messil vaadatakse üle levinumad mootorpaatide tüübid avatud, kinniste ja reisipaatide 
kategoorias ning selgitatakse, mis vahe on erinevatel kaatritüüpidel ning mis teeb paadist bowrider’i. 
Samuti saab teada, kas daycruiser’is või sportcruiser’is on võimalik ööbida ning millised on juhikabiiniga 
paatide variandid. 

Nädala jooksul tutvustatakse lähemalt erinevate paadiklasside huvitavamaid uudismudeleid koostöös 
paatide disainerite, tootjate ja müüjatega. 

*** 

Eesti sadamaid tutvustab messil Kalevi Westersund. Teemad: Sadamad Eesti lähirannikul, Tallinnast 
ida pool ja Tallinnast lääne pool. Kalevi Westersund, kes on oma merereisidelreisidel põhjalikult 
tundma õppinud Baltimaade sadamaid, räägib lähematest ja hõlpsasti ligipääsetavatest sadamatest 
Eesti põhjarannikul Soome rannikult vaadatuna. 

*** 

Paadimeistrite messiala Venemesterin Telakka teemadeks on paaditehnika ja -varustus ning paatide 
hooldus, remont ja renoveerimine. 

*** 

Messi Vene 23 Båt Purjehdussatama-laval on võimalik kohtuda Soome purjetamise ja paadisõidu 
suurnimedega ning kuulata põnevaid lugusid tormistest seiklustest ja imelistest pääsemistest. 

www.profexpo.ee/messukeskus/paadimess 
https://vene.messukeskus.com/ 
Põhjaliku info toimuvast leiab korraldaja kodulehelt https://vene.messukeskus.com/tapahtumassa/ 
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