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Monipuolinen ohjelma houkutteli kävijöitä Jyväskylän Rakennusmessuille 
 

 

Jyväskylän Rakennusmessut järjestettiin Paviljongissa 6.-8.3.2020. Rakentamisen, 

remontoinnin, sisustamisen ja pihanlaiton erikoismessut tarjosivat monipuolisesti nähtävää 
ja koettavaa kävijöille. Messut houkuttelivat paikalle yhden viikonlopun aikana noin 14 000 

messuvierasta.  

 

TV:stä tutut Ville Heino, Eva Wuite ja Pipsa Hurmerinta vetivät katsomot täyteen kuulijoita 

viikonloppuna järjestetyillä Rakennusmessuilla Jyväskylän Paviljongissa. 

 

- Paviljonki on messupaikkana ihmisen kokoinen paikka ja on ollut mahtava huomata, että 

kävijöitä on näin mukavasti liikkeellä, kertoo Kotoisasta tuttu remonttimies ja Runtu Worksin 

toimitusjohtaja Ville Heino. 

 

Myös näytteilleasettajat saavat Heinolta kiitosta. Esittelijät ovat Heinon mukaan aktiivisia ja 

asiansa osaavia. Ville Heinon remonttiaiheiset luennot LVIS-ohjelmalavalla olivat kävijöiden 

suuressa suosiossa ja saivatkin hyvää palautetta.  
 
DIY -Cornerin Tee se itse -työpajat keräsivät myös kävijöiden kiitosta. Osastoilla sai tehdä 

lauantaina kukkakimppuja ja sunnuntaina omia saippuoita. Lisäksi mukana oli Könkkölän 

EcoDesign -Shopin piste, jossa kävijät saivat tehdä korvakoruja kierrätysnahasta ja green craft- 

tuotteita.  

 

Tämän vuoden Rakennusmessuilla oli mukana yli kaksi sataa näytteilleasettajaa esittelemässä 

erilaisia rakentamisen ja remontoinnin ratkaisuja. Myös näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä 

messujen antiin. 

 

-  Messuviikonlopun aikana saimme monia uusia kontakteja ja pääsimme myös tekemään 

kauppaa. Halusimmekin tehdä paikkavarauksen seuraaville messuille jo hyvissä ajoin, kertoo 

Jyväskylän Rakennusmessujen monivuotinen näytteilleasettaja, yrittäjä Petri von Bonsdorff. 

Hänen edustamansa Koti ja Kylpy tarjoaa kylpyhuonekalusteiden ja -tarvikkeiden lisäksi myös 

remontointipalveluja. 
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- Kaiken kaikkiaan messut olivat onnistuneet. Viikonlopun aikana monet muutkin 

näytteilleasettajat halusivat varmistaa paikkansa myös ensi vuodelle. Ryhdymmekin 

suunnittelemaan seuraavia Rakennusmessuja hyvissä ajoin, jotta pääsemme tarjoamaan sekä 

kävijöille että näytteilleasettajille mahdollisimman onnistuneen messukäynnin, 

Rakennusmessujen myyntipäällikkö Tanja Hurttia kertoo.  
 
Seuraavat Jyväskylän Rakennusmessut järjestetään Paviljongissa jälleen 19.-21.3.2021. 

 

 

Lisätiedot: 

Jyväskylän Messut Oy, Tanja Hurttia, 050 362 2548, tanja.hurttia@paviljonki.fi 
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