Mediatiedote 19.4.2017 / Vapaasti julkaistavissa
Suomalainen käsityöyrittäminen valloittaa Jyväskylän
Suomalainen käsityöyrittäminen valloittaa Jyväskylän perjantaista sunnuntaihin 21.-23.4.2017.
Käsityökortteli ja Wemmi Kevätmarkkinat sekä Lastenvaatekarnevaalit.
Perjantaina ja lauantaina järjestetään ensimmäinen Wemmi Kevätmarkkinat Jyväskylän Paviljongissa.
Tapahtuma on syksyisin järjestettävän Ween Maan Wiljaa -tapahtuman kevätversio.
Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry:n Käsityökortteli on vahvasti mukana esittelemässä suomalaista
käsityöyrittäjyyttä ja Suomessa käsityönä valmistettuja tuotteita. Käsityökorttelilla on oma alue
markkinoilla ja Käsityökortteli näkyy myös muotinäytöksenä sekä näyttelynä, joissa päästään kurkistamaan
kevään ja kesän juhliin.
”Olemme valinneet teemaksi erilaiset juhlat ja yhdessä tekemisen, sillä tänä vuonna saamme juhlia joka
päivä yhdessä satavuotiaan Suomen kanssa. Juhlateemassa pääsemme myös nostamaan esiin suomalaista
osaamista ja tekemistä, niin lahjojen, korujen kuin mm.
kattauksien kautta”, kuvailee Kreetta Ahonen Käsityökorttelista.
Käsityökorttelin mahdollistaa käsityöyrittäjien oma työ ja panostus tapahtuman, näyttelyn ja esitysten
suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhdessä tekeminen onkin tuonut uutta nostetta suomalaiseen
käsityöyrittämiseen, joka on ollut perinteisesti yksin puurtamista. "Yhdessä olemme enemmän, kuten
käsityöyrittäjien motto nykyisin on", kommentoi pj Otto Aanmaa Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry:stä.
Suomalaisen käsityön esille tuominen jatkuu heti Wemmi Kevätmarkkinoiden jälkeen sunnuntaina
Lastenvaatekarnevaalien muodossa, jonka pop upissa on myynnissä on erityisesti Keski-Suomessa
valmistettuja vaatteita ja asusteita.
Lisätietoa:
Käsityökortteli Wemmi Kevätmarkkinoilla
Tapahtumavastaava Kreetta Ahonen
050 412 6931 kreetta@vinkee.fi
Wemmi Kevätmarkkinat
Tapahtumatuottaja Niina Lampinen
043 826 7291 niina.lampinen@proagria.fi
Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry
pj Otto Aanmaa
0400 696 617 otto.aanmaa@skytry.fi
Lastenvaatekarnevaali
Anna Vikström
040 416 2516 info@lastenvaatekarnevaali.fi
Linkit:
Wemmi Kevätmarkkinat
http://wemmi.fi

Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry
http://skytry.fi
http://facebook.com/SuomenKasityoyrittajat
Käsityökortteli
http://kasityokortteli.fi
http://facebook.com/kasityokortteli
Lastenvaatekarnevaali
http://lastenvaatekarnevaali.fi
Suomalaisen Käsityön Päivä 23.10.
http://suomalaisenkasityonpaiva.fi
http://facebook.com/SuomalaisenKasityonPaiva
Käsityökortteli - Kehräsaaren Kauppa
http://facebook.com/kehrasaarenkauppa
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Taustatietoa:
Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry
Jo seitsemättä vuotta Suomen käsityöyrittäjät yhdistää eri puolilla Suomea toimivat käsityöyrittäjät.
Yhdessä toimiminen on saanut entistä enemmän voimaa kun ryhmä muuttui yhdistykseksi. Noin
300 jäsenen Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry on kaikkien suomalaisten käsityöyritysten yhdistys. Yhdistys
edistää suomalaisten käsityöyritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa.
Käsityökortteli
Yhdistyksen jäsenten yhteistoimintaa on Käsityökortteli. Vuonna 2016 yhdistys järjesti kymmenittäin
yhteisiä tapahtumia, kauppoja ja kampanjoita. Suomen käsityöyrittäjät SKYT ry on Suomen suurin
käsityötapahtumien järjestäjä! Käsityökortteli nimestä ja tapahtumista on muotoutunut tunnistettava
brändi. Kukka-logo antaa kuluttajalle selkeän viestin käsityöstä ja kotimaisuudesta.
SKYTfoorumi
Yhdistyksen keskustelufoorumilla (SKYTfoorumi) uudet ja kokeneemmat yrittäjät pääsevät keskustelemaan
ja jakamaan alaa edistävää tietoa. Ulkopuolisilta suljettu keskustelufoorumi on erinomainen paikka luoda
suhteita muihin käsityöyrittäjiin, kysyä neuvoa ja suunnitella yhteistoimintaa sekä auttaa ja saada apua
yrittäjyyden kaikissa käänteissä.
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