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Luonto, metsä ja kotimaiset tuotteet esillä Jyväskylän Paviljongissa
Retkelle – luonto on vain yhden askeleen päässä
Uusi tulokas kevään messutarjonnassa on Retkelle-messut, joka on tarkoitettu luonnosta ja retkeilystä
kiinnostuneille. Messuilta saa tietoa niin aloitteleva luonnossa liikkuja kuin kokeneempikin retkeilijä.
Retkeilytarinoita ja -vinkkejä kokoonnutaan kuuntelemaan kotoisasti nuotiopiirin äärelle. Messuilla on
mukana myös Suomen suosituimpia luontobloggareita, muun muassa Minna Jakosuo, joka kertoo
talvivaelluksestaan ja erämaassa yksin viettämästään kuukaudesta. Tapahtumassa pääsee myös
perehtymään luontovalokuvauksen vinkkeihin, tutustumaan karttapajaan ja oppimaan retkeilijän konsteja
lukea ja ennustaa säätä. Messualueella on myös Jussi Murtosaaren Luontokuvia-näyttely sekä luonnon
roskaamiseen kantaaottava Peittävä vesi -näyttely. Tapahtuman yhteistyökumppanina on Retkipaikka.fi,
Suomen suosituin luontomatkailumedia, joka vastaa laajasta ohjelmatarjonnasta ja kokoaa messuvieraat
nuotiopiiriin.
Wemmi-kevätmarkkinat – luomu- ja lähiruokaa sekä kotimaisia pienyrittäjien tuotteita
Viime keväänä järjestettiin ensimmäistä kertaa Wemmi-kevätmarkkinat, jonka juuret ulottuvat syksyn
suosittuun Ween maan wiljaa -tapahtumaan. Kevätmarkkinoilla suuressa roolissa on luomu- ja lähiruoka
sekä kotimaiset tuotteet. Markkinoiden ohjelmassa keskustellaan lauantaina vaihtoehtoisista proteiineista,
kun Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Leena Pölkki (JAMK) johdattelee
keskustelua otsikoilla ”Hyödynnä hamppu, valitse villikala – monipuolisuutta ja aitoja makuja lautasellesi”
ja ”Kuhnurit ja öljyhamppu – sinunkin lautasellesi?” Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset puolestaan
kertovat osastollaan, kuinka ruokahävikkiä voisi vähentää. Osastolla on esillä yhden henkilön vuoden aikana
tuottama ruokahävikki. Mukana markkinoilla on myös Suomen käsityöyrittäjät ry:n Käsityökortteli ja Tekijät
tutuksi -näyttely, joka esittelee persoonat yritysten taustalla. Ohjelman lisäksi markkinoilla on yli 130
myyntipistettä, joista voi tehdä ostoksia omaan ruokapöytään ja hankkia lahjoja kevään ja kesän juhliin.
Metsä – suomalaisen voimavara
Metsämme 2018 -messu- ja koulutustapahtuma on suunnattu metsästä ja metsänomistamisesta
kiinnostuneille. Tämän vuoden teemana on monimuotoisuus talousmetsissä, joka on aiheena myös
emeritusprofessori, puuntuottaja Matti Kärkkäisen puheenvuorossa sunnuntaina. Lauantaina
ohjelmalavalla on paneelikeskustelu ”Puun käyttö lisääntyy – kestääkö luonto?”, jossa käsitellään metsien
käyttöä eri näkökulmista. Keskustelussa ovat mukana mm. maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja
Anne Kalmari ja metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola. Mediapersoona Mikko Maasola
käsittelee luontosuhdettaan stand up-tyyliin otsikolla ”Käy luonnolle”. Lisäksi nähtävillä on
metsähistoriallinen näyttely ”Tupa, tamma ja tukkitie” joka kertoo metsäteollisuuden noususta KeskiSuomessa. Metsämme-tapahtuman yhteistyökumppanit ovat Päijänteen metsähoitoyhdistys,
Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, Suomen metsäkeskus, JAMK, MTK-Keski-Suomi ja ProAgria Keski-Suomi.
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Jyväskylän Paviljongissa 21.-22.4.2018
Avoinna lauantaina klo 10-17 ja sunnuntaina klo 10-16
Tapahtumiin on yleisöllä vapaa pääsy
Tapahtuman järjestää FKS-Tapahtumat Oy, jonka taustalta löytyy vahva ProAgria-organisaatio.
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