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Kids&Pets lapsi- ja lemmikkimessuilla koiratanssia ja e-urheilua
Koko perheen tapahtumaviikonloppu valtaa Jyväskylän Paviljongin jo toista kertaa, kun Jyväskylän Messut
Oy ja Showlink Oy järjestävät Kids&Pets lapsi- ja lemmikkimessut 23.-24.3.
Luvassa on viime vuoden tapaan mukava koko perheen tapahtuma. Lemmikkipuolella järjestetään Royal
Canin koiranpentunäyttelyt ja Keski-Suomen Kissayhdistyksen kaksi kansainvälistä kissanäyttelyä.
Ohjelmassa lauantaina on Suomen Palveluskoiraliitto ry:n järjestämä Koiratanssin Suomen edustusjoukkueen
karsintakilpailu. Kilpailut jatkuvat koko lauantain mm. Heelwork to Music -luokilla ja vapaatanssilla eli
freestyle -ohjelmilla. Kilpailuihin on ilmoittautunut 40 koirakkoa.
Mukana on myös muita lemmikkieläinyhdistyksiä ja tapahtumassa nähdäänkin tänä vuonna mm. matelijoita,
minipossuja ja kaneja. Uutena mukana myös islanninhevoset ja talutusratsastusta.
Lasten puolella on myös monipuolista tarjontaa kaikenikäisille. Sisäaktiviteettipuisto SuperPark on
tapahtumassa yhteistyössä ja messulipulla pääsee myös SuperParkiin. Alle 7-vuotiaiden alue on varattu
messujen lapsiparkille, jota pitää Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen opiskelijat.
Fortnite -faneille on myös luvassa herkkua, kun SJK esports järjestää Fortnite-haasteen. Mukana 20
yksinpelipistettä (PC & PS4) sekä erillinen lavalla pelattava neljän hengen pelipiste, jossa pääsee pelaamaan
itse tubettaja Roposen kanssa. Haaste tapahtuu messujen molempina päivinä. Ilmoittautuminen on paikan
päällä ja parhaiten sijoittuneille luvassa tuotepalkintoja.
Perheen pienimmille ohjelmassa on satu- ja musiikkiesityksiä. Tapahtumalavan yhteyteen rakennetaan taas
huippusuosion viime vuonna saanut hiekkalaatikkoalue, jossa lapset pääsevät leikkimään hiekkaleikkejä
keskellä talvea.
– Kävijöiltä saatu palaute oli viimeksi uskomattoman hienoa. Tänä vuonna tarjontaa on pyritty
monipuolistamaan ja mm. äitejä huomioidaan omalla hemmottelualueella. Sunnuntaina tapahtumaan tulee
puhumaan huippusuosittu Mamma rimpuilee -bloggari Laura Satamo, joka tarjoilee vertaistukea arjen
haasteisiin, kertoo Jyväskylän Messut Oy:n myyntijohtaja Jaana Kiilamaa.
– Lisätietoja ohjelmasta kannattaa käydä katsomassa tapahtuman nettisivulta. Liput tapahtumaan saa
kätevimmin ennakkoon lippu.fi -verkkokaupasta tai myyntipisteistä. Tapahtuman juontavat Merkityskirjojen
Helga Hidalmiina ja Hugo-kissa ja nämä maskottimme ovat tavattavissa Kauppakeskus Sepässä perjantaina
22.3. Heidän pitämässä Onnenpyörässä on mahdollista voittaa mm. messulippuja, Kiilamaa vinkkaa.
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Jyväskylän Messut Oy tuottaa elämyksellisiä tapahtumia Jyväskylän Paviljongissa. Tarjoamme parhaita
asiakaskokemuksia suurella sydämellä jokaiselle asiakkaalle joka päivä.
www.kids-pets.fi

