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Wemmi – Ween maan wiljaa -markkinat palaa tänä vuonna juurilleen ulkotapahtumaksi
Wemmi – Ween maan wiljaa on keskisuomalaisille tutuksi tullut syksyinen myyntitapahtuma, jonne tullaan
ostoksille ja viihtymään. Tapahtuma järjestetään 19.-20.9.2020 jo 27. kerran. Tapahtuma on alkujaan ollut
ulkotapahtuma ja niin myös nyt varsin poikkeuksellisena aikana. – Olemme käyneet keskusteluja
viranomaisten kanssa ja niiden pohjalta meillä on hyvät suunnitelmat, kuinka voimme toteuttaa markkinat
turvallisesti. Markkinoiden toteutuminen on ilouutinen markkinamyyjille, jotka saavat upeat tuotteensa
esille ja myös kävijöille, joille Wemmi on jokasyksyinen perinne, kertoo tapahtumatuottaja Niina
Lampinen ProAgria Tapahtumat Oy:stä.
Luomu- ja lähiruuan arvostus kasvaa koko ajan ja Wemmi keskittyy juuri siihen. - Korona-aikana
suomalaisen lähiruoan merkitys on vain korostunut, koska ruokaa tehdään kotona aikaisempaa enemmän
ja suomalaisen ruoan arvo noussut turvallisuuden, maun ja myös huoltovarmuuden näkökulmasta, sanoo
Lampinen ja jatkaa, - Ulkoalueella on runsaasti erilaisia ravintoloita ja kahviloita, joissa voi maistella
monenlaisia herkkuja. Markkinoilla on myös syksyn satoa tuoreena ja säilöttynä, joten talvea varten voi
myös täyttää varastojaan. Tarjolla on kattavasti tuotteita järvistä, pelloilta ja puutarhoista. Vaikka
sisäpaikkoja ei tänä vuonna olekaan, niin markkinoilta löytyy myös runsaasti kotimaisia kädentaidon
tuotteita.

Metsämme- ja Retkelle-messut siirtyvät vuoden 2021 huhtikuuhun
Metsänomistajalle ja metsänomistamisesta kiinnostuneille suunnattu Metsämme-messut siirtyy keväälle
2021 yhdessä retkeilijöille ja luontomatkailusta kiinnostuneille suunnatun Retkelle-messujen kanssa. Kevät on hyvää aikaa näille suosituille aiheille ja niistä saaduille ideoille ja virikkeille. Messujen sisällöt
tulevat olemaan monipuoliset ja ammattilaisten kokoamat, kuvaa Lampinen tulevia messuja. Samaan
aikaan Metsämme- ja Retkelle-messujen kanssa järjestetään myös tuttuun tapaan Wemmi-kevätmarkkinat,
jossa on mukana myös Suomen käsityöyrittäjien Käsityökortteli.
Lyhyesti
• Wemmi – Ween maan wiljaa -markkinat 19.-20.9.2020
• Jyväskylän Paviljongin ulkoalueella, osoite Lutakonaukio 12
• avoinna lauantaina 10-17 ja sunnuntaina klo 10-16
• vapaa pääsy
•
Turvallisesti ja vastuullisesti: tule paikalle terveenä, pidä turvavälit, käytä kasvomaskia, huolehdi
hyvästä käsihygieniasta
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