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Järvipäivät mukaan kevään tapahtumakokonaisuuteen huhtikuussa Paviljongissa
Jyväskylän keväässä on jo useamman vuoden ollut Metsämme-messut ja Wemmi-kevätmarkkinat. Viime vuonna
mukaan liittyi Retkelle-messut. Nyt tämä monipuolisesti luontoon liittyvä tapahtumakokonaisuus täydentyy
Järvipäivät-tapahtumalla.

Laaja yhteistyö järviluonnon arvostuksen lisäämiseksi
Maamme on tuhansien järvien maa, josta olemme ylpeitä. Mutta miten vesistöjen arvostus heijastuu
jokapäiväiseen elämään ja miten se näkyy päätöksenteossa? Tämä huolenaihe on saanut Pelastetaan reittivedet
ry:n, Suomen luonnonsuojeluliiton, Pro Päijänne ry:n, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun
miettimään keinoja vesistöjemme tilan ja näkyvyyden parantamiseksi.
Huhtikuussa Jyväskylän Paviljongissa järjestettävät Järvipäivät kokoaa yhteiseen keskusteluun päättäjät,
viranomaiset, yksityiset henkilöt ja yritysten edustajat. Järvipäivät-tapahtuman tarkoitus on lisätä järviluonnon
arvostusta. Tapahtumassa pureudutaan puhtaiden vesistöjemme merkitykseen niin kalastukselle, virkistykselle ja
matkailulle kuin elinkeinoelämälle.
”Järvipäivät avataan lauantain paneelikeskustelulla, joka käsittelee 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.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu osallistuu tapahtuman ohjelmaan teemana vastuullinen matkailu. ”Meillähän on
myös Biotalous-yksikkö, joka tekee paljon kehittämistyötä vesistöjen parhaaksi. Matkailu on strategiassamme
nouseva painopisteala, ja koulutus ja kehittämistyö edistää vastuullista matkailua sekä kestäviä ratkaisuja. Meillä
on useita kehittämishankkeita, joissa vesistöt ja niiden vaikutusalueet ovat olennainen osa.” kertoo Minna
Tunkkari-Eskelinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun matkailu ja palvelut -yksiköstä.
Metsä – suomalaisen voimavara
Metsämme 2019 -messu- ja koulutustapahtuma on suunnattu metsästä ja metsänomistamisesta kiinnostuneille.
Messuilla pureudutaan mm. metsän hoitoon liittyviin asioihin, puukauppaan, metsätilakauppoihin ja
sukupolvenvaihdoksiin. Aiheita käsitellään messuosastoilla sekä ohjelmalavalla. Lauantaina ohjelmalavalla käydään
mm. paneelikeskustelu aiheesta ”Oletko ihmetellyt, kuka metsistämme oikein päättää?” Sunnuntain keskustelun
aiheena on ”Mitä uutta tuottoa metsä voi antaa?” Tapahtuman ammattimaisesta sisällöstä vastaavat Päijänteen
metsähoitoyhdistys, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, Suomen metsäkeskus, JAMK ja MTK metsälinja.
Retkelle – luonto on vain yhden askeleen päässä
Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestettyjen Retkelle-messujen suuri kävijämäärä vahvistaa, että retkeilyn
suosio on kasvussa. Messut tuo yhteen retkeilijät ja luontomatkailusta kiinnostuneet kokemustasosta riippumatta
Retkelle-messujen teema on ”Luonto on vain yhden askeleen päässä.”
”Haluamme innostaa ihmisiä retkeilemään, rohkaista ottamaan sen ensimmäisen askeleen kohti luontoa ja luonnon
hyviä vaikutuksia” sanoo Anne Sulander, retkibloggaaja ja eräopas, jonka ideasta Retkelle-messut syntyi.

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 kokoaa kävijät nuotiopiiriin.
Wemmi-kevätmarkkinat – luomu- ja lähiruokaa sekä kotimaisia pienyrittäjien tuotteita
Wemmi-kevätmarkkinoilla, jonka juuret ulottuvat suosittuun Wemmi - Ween maan wiljaa -markkinoihin,
korostetaan luomu- ja lähiruokaa sekä kotimaisia tuotteita.
”Kuluttajat kiinnittävät edelleen kasvavassa määrin huomiota ruuan vastuullisuuteen, alkuperään ja sen laatuun.
Tähän kysyntään Wemmi-kevätmarkkinat vastaa” toteaa Eeva-Liisa Kivimäki Keski-Suomen maa- ja
kotitalousnaisista.
Mukana markkinoilla on myös Käsityökortteli, jossa on kattavasti tarjolla tämän päivän suomalainen käsityö.
Tapahtuman yhteistyökumppanit ovat Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Suomen käsityöyrittäjät ry.
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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 ProAgriaorganisaatio. FKS-Tapahtumat Oy järjestää myös KoneAgria-maatalouskonenäyttelyn sekä Wemmi - Ween
maan wiljaa -markkinat.
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