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Kevään messutapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan 
 

 

Koronaviruksen leviämistä estääkseen Suomen viranomaiset ovat päättäneet kieltää yli 500 
hengen tapahtumien järjestämisen toukokuun loppuun asti. Messu- ja tapahtumajärjestäjät 

ry:n jäsenyritykset noudattavat tarkoin annettuja ohjeita ja kaikki kevään tuon kokoluokan 

messut, kongressit ja muut tapahtumat siirretään myöhemmin järjestettäväksi tai 

peruutetaan kokonaan. 

 

 

Messujärjestäjät ilmoittavat tapahtumien uudet järjestämispäivät heti niiden selvittyä sekä omilla 

nettisivuillaan että sivustolla www.messutsuomessa.fi. Messujärjestäjät ovat myös suoraan 

yhteyksissä asiakkaisiinsa. 

 

Messukeskusten tyhjentymisellä ja useiden kymmenien messujen ja tapahtumien siirtymisellä on 

suuret merkitykset suomalaiselle elinkeinoelämälle. Sen lisäksi, että eri messuilla esitellään alan 

viimeisimmät uutuudet, siellä tehdään paljon kauppaa ja merkittäviä yhteistyösopimuksia. 

 

”Ihmisten terveys ja hyvinvointi on ehdottomasti ensi sijalla. Toivottavasti kesäkuun alun jälkeen 

korona on saatu kuriin ja messut ja tapahtumat pääsevät taas tervehdyttämään maamme 

taloutta. Messuilla on suuri merkitys talouden elpymiselle ja maamme elinkeinoelämälle. 

Kesäkuusta lähtien messuala on taas valmiudessa auttamaan Suomen taloutta ylös koronan 

aiheuttamasta notkahduksesta” sanoo Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n puheenjohtaja Juha 

Rahko.  

 

Suomessa järjestetään vuosittain yli sadat messut. Messuyritysten palkkalistoilla on noin 500 

vakituista työntekijää ja lisäksi ala työllistää tuhansia tapahtuma-aikaisia työntekijöitä.  Messujen 

tulo- ja työllisyysvaikutukset heijastuvat suoraan järjestämispaikkakuntien elinkeinoelämään ja 

työllisyyteen. Vuonna 2018 alan työllisyysvaikutukset olivat yli 6000 henkilötyövuotta. Messujen 

tulovaikutus Suomen elinkeinoelämälle oli 458 miljoonaa euroa, josta suuri osa meni 

järjestämispaikkakuntien hotelleille, ravintoloille ja kuljetusyrityksille. 
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Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kattaa hyvin ammattimaisen messujärjestämisen Suomessa. 

Jäseniä ovat Suomen Messut Osuuskunta, Tampereen Messut Oy, Turun Messukeskus Oy, Lahden 

Messut, Jyväskylän Messut Oy, Pohjois-Suomen Messut ry., Pohjanmaan Expo Oy, Suomen 

Asuntomessut Osuuskunta, Mediapro Messut Oy, Riihimäen Messut Oy ja KPK Events Oy. 

www.messutsuomessa.fi 

 

Lisätietoja: Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry, puheenjohtaja Juha Rahko, puh. 0500 499964, 

juha.rahko@paviljonki.fi ja toiminnanjohtaja Reija Könönen, puh. 050 5604614, 

reija.kononen@messutsuomessa.fi  

 

http://www.messutsuomessa.fi/

