
    Tiedote, julkaisuvapaa  

 

Huikea tapahtumakokonaisuus Paviljongissa 27.-28.4.2019 

Neljä tapahtumaa tarjoaa koettavaa kaikille. Ohjelmaa, palveluita ja tuotteita on tarjolla niin metsänomistajille, 

luonnosta ja retkeilystä nauttiville kuin hyvästä ruuasta ja laadukkaista käsitöistä kiinnostuneille. Uusin 

tapahtuma, Järvipäivät, korostaa puhtaiden vesien merkitystä niin vapaa-ajan viettäjille kuin 

elinkeinoelämällekin. 

Retkelle-messut kokoaa yhteiseen Nuotiopiiriin 

Retkelle-messut tuo yhteen luontomatkailusta ja retkeilystä kiinnostuneet kokemustasosta riippumatta. Retkelle-

messujen tavoitteena on erityisesti innostaa ihmisiä retkeilemään ja ottamaan ensimmäisen askeleen kohti luontoa 

ja sen hyviä vaikutuksia.  

Retkelle-messujen ohjelma-alueella, Nuotiopiirissä, on monipuolisesti ohjelmaa mm. retkeilykohteista, 

perheretkeilystä ja vastuullisesta matkailusta. Myös messuosastoilla esitellään kotimaan retkeilykohteita sekä 

tietenkin varusteita. 

Tapahtuman yhteistyökumppanina on Retkipaikka.fi, Suomen suosituin luontomatkailumedia, joka tunnetaan 

muun muassa Yle TV1:llä nähdystä Metsien kätkemä -televisiosarjasta. Retkipaikka vastaa messujen monipuolisesta 

ohjelmasta ja messuilla pääsee myös tapaamaan Retkipaikan bloggareita. 

Wemmi-kevätmarkkinat kasvaa kohisten 

Wemmi-kevätmarkkinoilla tärkeässä roolissa ovat kotimaiset tuotteet, niin luomu- ja lähiruoka kuin pienyrittäjien 

kädentaitotuotteet. Tänä vuonna myyjiä on jo yli 150.  

Suomen käsityöyrittäjät ry:n jäsenyritykset tuovat Käsityökortteliin tarjolle tämän päivän suomalaista käsityötä. 

Kortteli on tänä vuonna suurempi kuin koskaan Wemmi-markkinoilla. 

Metsämme-messut – tietoa ja taitoa metsänomistajille 

Metsämme 2019 -messu- ja koulutustapahtuma on suunnattu metsästä ja metsänomistamisesta kiinnostuneille. 

Messuilla käsitellään mm. metsän hoitoa, puukauppaa sekä metsätilojen kauppojen ja sukupolvenvaihdoksien 

kiemuroita. Aiheet ovat esillä sekä messuosastoilla että ohjelmalavalla.  

Molempina messupäivinä järjestetään paneelikeskustelu. Niiden vetäjänä toimii toimittaja Riikka Pennanen. 

Lauantain aiheena on ”Oletko sinä ihmetellyt, kuka metsistämme oikein päättää?” ja sunnuntain ”Mitä uutta 

tuottoa metsä voi antaa?” Messujen laaja ja monipuolinen ohjelma on esitelty metsämme.fi -nettisivuilla. 

Tapahtuman ammatillisesta sisällöstä vastaavat Päijänteen metsähoitoyhdistys, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, 

Suomen metsäkeskus, JAMK ja MTK metsälinja.  

Järvipäivät – puhtaiden vesien puolesta 

Järvipäivät kokoaa yhteiseen keskusteluun päättäjät, viranomaiset, kansalaiset ja yritysten edustajat. Järvipäivät-

tapahtuman tavoitteena on lisätä järviluonnon arvostusta. Tapahtumassa pureudutaan puhtaiden vesistöjemme 

merkitykseen niin kalastukselle, virkistykselle ja matkailulle kuin elinkeinoelämälle.  

”Järvipäivät avataan lauantain paneelikeskustelulla, jossa käsitellään järvien ja jokien tilaa. Keskustelussa tuodaan 

esille viranomaisten, tutkijoiden ja eri toimijoiden näkemyksiä turvemaiden vesistöluonnon tämän hetkisestä tilasta 

ja ajatuksia siitä, miten sitä voidaan parantaa,” kertoo Olavi Niemi Pelastetaan reittivedet ry:stä. 



Lauantain ohjelmassa on myös Vastuullinen matkailu -paneelikeskustelu. ”Kansainvälisesti katsoen vesistöjä on 

hyödynnetty monipuolisesti matkailussa. Erityisesti Järvi-Suomen matkailussa mahdollisuudet on vasta tunnistettu. 

Paneelissa pohditaan, mitä mahdollisuuksia meillä on vesistöjen käytössä matkailuun ja miten se toteutetaan 

vastuullisesti,” kertoo paneelin vetäjänä toimiva Minna Tunkkari-Eskelinen JAMKin matkailukoulutuksesta.   

Järvipäivillä esitellään myös Suomen luonnonsuojeluliiton vesistölähettilästoimintaa ja tutustutaan mm. 

ProPäijänne ry:n toimintaan. Lisäksi yleisöllä on mahdollisuus tutustua Tourujoen kunnostamisprojektiin, joka on 

käynnistymässä lähivuosina. Jyväskylän kaupungin maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski esittelee suunnitelman 

molempina päivinä. 

 

Lyhyesti 

• Jyväskylän Paviljongissa 27.-28.4.2019 

• Avoinna lauantaina klo 10-17 ja sunnuntaina klo 10-16 

• Tapahtumiin on yleisöllä vapaa pääsy 

• Tapahtuman vastuullinen järjestäjä on FKS-Tapahtumat Oy, jonka taustalta löytyy vahva ProAgria-

organisaatio. FKS-Tapahtumat Oy järjestää myös KoneAgria-maatalouskonenäyttelyn sekä Wemmi - Ween 

maan wiljaa -markkinat. 

Lisätiedot 

• Järvipäivät  

- Olavi Niemi, Järvipäivät-työryhmän puheenjohtaja, Pelastetaan reittivedet ry, puh. 0500546212 

- Anita Pätynen, vesistölähettiläs, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 044 835 0334 

- Minna Tunkkari-Eskelinen, JAMK Matkailu ja palvelut, puh. 040 765 7151 

- Päivi Halinen, varapuheenjohtaja, Pro Päijänne ry, 044 311 1705 

• Metsämme-messut 

- Sari Haapamäki, tiedottaja, MHY Keski-Suomi, puh. 050 320 8669 

- Petri Takalo, toiminnanjohtaja, Päijänteen MHY, puh. 0400 340 063 

• Retkelle-messut 

- Anne Sulander, Retkipaikka, puh. 043 826 9718,  

- Antti Huttunen, Retkipaikka, puh. 040 8210485 

• Tapahtumakokonaisuus, Wemmi-markkinat 

- FKS-Tapahtumat Oy, tapahtumatuottaja Niina Lampinen, puh. 043 826 7291, 

niina.lampinen@proagria.fi 

 

• www.retkellemessut.fi 

• www.wemmi.fi 

• www.metsämme.fi 

• www.järvipäivät.fi 
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