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Jyväskylän Rakennusmessut
Jyväskylän Rakennusmessut vietetään Paviljongissa nyt viikonloppuna. Yksi messujen suosituimmista
teemoista on piha ja puutarha. Messuilla tutustutaan siihen, miten pihasta saa helppohoitoisen ja moniilmeisen. Lisäksi opetellaan hyötyviljelyä niin parvekkeella kuin pihamaallakin. Ohjelmaa tähdittää
puutarhatoimittaja ja -kirjailija Sonja Lumme. Hän kertoo messujen ohjelmalavalla päivittäin sekä
tomaatin että yrttien viljelystä.
– En halua mystifioida puutarhanhoitoa, vaan tuoda sen jokaista lähelle. Osaavathan tavalliset ihmiset
kasvattaa lapsensakin, niin miksei sitten kasveja, Sonja Lumme sanoo.
Suomessa puutarhoihin panostetaan suhteellisen vähän, vaikka hyvin hoidettu piha muodostaa yleensä
noin yksitoista prosenttia kiinteistön arvosta. Lumpeen mielestä pihanlaittoa ei kuitenkaan kannata
ajatella hyödyn kautta. – Puutarhanhoito hellii mieltä ja sydäntä. Oman sadon korjaaminen tuottaa
suurta tyydytystä, hän perustelee.
Tomaatit ovat Lumpeen suosikkeja monipuolisuutensa ansiosta. Lumme kasvattaa vuosittain noin 50
eri lajiketta kasvihuoneessaan, mutta tomaatti menestyy hyvin myös parvekkeella ja avomaalla.
Itsekasvatetut tomaatit ovat usein maukkaampia ja terveellisempiä kuin marketin tomaatit. Yrttien
kasvatusta Lumme suosittelee niiden helppohoitoisuuden vuoksi. Esimerkiksi nurmikkoa on hoidettava
jatkuvasti, kun taas monivuotiset yritit menestyvät vuosikausia ilman erityistä huolenpitoa.
Median edustajat ovat tervetulleita messuille!
Median edustajat voivat akkreditoitua tapahtumaan veloituksetta
akkreditoitumislomakkeella. Akkreditoituneet saavat lounaslipun sekä veloituksettoman pysäköintiluvan
P3-alueelle. Mediahuone (K100 Klubi) löytyy Lutakonaukion aulasta, Kongressisisäänkäynnin
vierestä. Mediahuoneessa on jaossa sekä messujärjestäjän että näytteilleasettajien tiedotteita.
Käytettävissä on myös tietokone internet-yhteydellä sekä printteri. Tilassa on tarjolla kahvia ja teetä.
Akkreditoidu: http://www.jklrakennusmessut.fi/media/akkreditoituminen/
Messut avoinna
pe 10.3. klo 10–17
la 11.3. klo 10–17
su 12.3. klo 10–17
Lisätiedot
Myyntijohtaja Jyri Siekkinen, Jyväskylän Messut Oy
p. 014 334 0029, 050 522 9911, jyri.siekkinen@jklmessut.fi
Lisää tapahtumasta: www.jklrakennusmessut.fi
Koko ohjelma: www.jklrakennusmessut.fi/ohjelmat/
Pihateema: www.jklrakennusmessut.fi/pihan-laittajalle
Logot ja kuvat: www.jklrakennusmessut.fi/media/
Lippukauppa: www.paviljonki-klubi.fi/paviljonkiklubi/?page=ticket&evid=184
Toteuta omannäköinen koti! Jyväskylän Rakennusmessut tuo rakentamisen, remontoinnin,
sisustamisen ja pihanlaiton ajankohtaiset tuulet Paviljonkiin 10.–12.3.2017. Messut kokoavat paikalle
noin 250 näytteilleasettajaa, ja siten ne ovat yksi maan laajimmista rakentamisen ja sisustamisen
erikoismessuista.

