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Jyväskylän Rakennusmessuilla paljon mielenkiintoista ohjelmaa
Jyväskylän Paviljongissa 8.-10.3.2019 järjestettävillä Jyväskylän Rakennusmessuilla ohjelmassa mukana
Puurakentaminen
vs.
betonirakentaminen
-paneelikeskustelu, jonka
vetäjänä
nähdään
Rakennusteollisuus RT:n pitkäaikainen toimitusjohtaja.
Jyväskylän Rakennusmessut on järjestetty Jyväskylässä eri nimillä jo yli 40 kertaa. Tänä vuonna messut
uudistuvat. Rakentaminen ja remontointi ovat edelleen pääroolissa, mutta sisustamisen, pihan ja puutarhan
sekä vapaa-ajan asumisen osuutta on kasvatettu. Messut on myös jaoteltu entistä selkeämmin omiin
teemoihin, jotka helpottavat messukäynnin suunnittelua.
Uudistuneet teemat ovat Rakentaminen ja talotekniikka, Sisustaminen ja koti, Vapaa-ajan asuminen, Piha ja
parveke sekä Sauna ja spa. Teemat ovat omia alueitaan messuhalleissa, mikä auttaa messuvierailijaa
löytämään kiinnostavimmat osastot. Tapahtuman ilme on samalla uudistettu kokonaan.
Rakennusmessuilla on luvassa paljon mielenkiintoista ohjelmaa sekä rakennusalan ammattilaisille että
tavallisille kuluttajille. Perinteisten tietoiskujen ja työnäytösten lisäksi perjantaina klo 13 C-hallin
ohjelmalavalla nähdään Puurakentaminen vs. betonirakentaminen -paneelikeskustelu. Keskustelun
juontajana on Rakennusteollisuus RT:n pitkäaikainen toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Muut osallistujat ovat
Petri Kähkönen (Parma Oy), kansanedustaja Mauri Pekkarinen, Lasse Happonen (Betset Oy), Jussi Mattila
(Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Betonijaosto), Ahti Ruoppila (SAK) ja Mikko Räty (YIT).
- Luvassa on mielenkiintoinen keskustelu ajankohtaisesta aiheesta betoni- ja puurakentamisen kesken. Alan
asiantuntijat valottavat nykyhetken tilannetta ja tullaan varmasti käymään tiukkaa keskustelua omien
näkökantojen tueksi, kertoo Jyväskylän Messut Oy:n myyntipäällikkö Mia Kalajanniska.
Rakentamisen ja remontoinnin lisäksi tapahtumassa on paljon myös ohjelmaa mm. sisustussuunnitteluun ja
puutarhanhoitoon liittyen. Erityisesti viikonloppuna Paviljonkiin kannattaa suunnata myös koko perheen
voimin, lauantaina ja sunnuntaina messuilta löytyy Varhaiskasvatustieteen opiskelijoiden kanssa toteutettu
maksuton lapsiparkki ja sunnuntaina tapahtumassa esiintyy Miukeli -nuorisoyhtye.
- Puhumattakaan messuedusta, jolla messulipun ostanut saa Paviljongin tiloissa toimivan SuparParkin lipun
vain 12€ hintaan, Kalajanniska vinkkaa.
Lisätiedot:
Jyväskylän Messut Oy
Mia Kalajanniska, myyntipäällikkö
puh. 050 452 3865
mia.kalajanniska@jklmessut.fi
www.paviljonki.fi
www.jklrakennusmessut.fi
Jyväskylän Messut Oy tuottaa elämyksellisiä tapahtumia Jyväskylän Paviljongissa. Tarjoamme parhaita
asiakaskokemuksia suurella sydämellä jokaiselle asiakkaalle joka päivä.

KUTSU medialle: Tervetuloa lehdistötilaisuuteen ja tutustumaan
Rakennusmessuihin
Paikka ja aika: Jyväskylän Paviljonki, Lehdistötila K100 Klubi, pe 8.3.2019 klo 12
Kutsumme median kuulemaan lisää Puurakentaminen vs. betonirakentaminen -paneelikeskustelun
taustoista ennen varsinaista keskustelua sekä tutustumaan uudistuneisiin Jyväskylän Rakennusmessuihin.
Paneelikeskustelun vetäjä Tarmo Pipatti mukana lehdistötilaisuudessa.
Tapahtumaan ei tarvitse akkreditoitua, vaan lehdistökortin omaavat toimittajat ja valokuvaajat pääsevät
sisään korttia näyttämällä. Mikäli sinulla ei ole Suomen Journalistiliiton lehdistökorttia tai oman mediasi
toimittaja-/valokuvaajakorttia, saat Paviljongin Press-tunnisteen sisääntuloaulan infopisteestä.
Lehdistötilana toimii K100 Klubi (sisäänkäynti Lutakonaukion aulasta, Kongressioven läheisyydestä), josta
löydät myös lehdistötiedotteet. Lehdistön edustajille on varattu muutama pysäköintipaikka P3-alueella.

