
Tiedote 

5.11.2021 

Jyväskylän Messut Oy tuottaa elämyksiä ja tuloksellisia 

kohtaamisia Paviljongissa ja muualla Suomessa. 

Jyväskylän Messut Oy 

Y-tunnus 0626505-0

PL 127, 40101 JYVÄSKYLÄ 

www.paviljonki.fi 

Joulun perinteiset tapahtumat yhdistyvät marraskuussa Paviljongissa 

Messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa on marraskuussa ennen näkemättömän suuri 

tapahtumaviikonloppu, kun Kirja, Ruoka & Viini -messut järjestetään samaan aikaan uusien 

Joulu, Lahja & Käsityö -messujen kanssa.  

Kirja, Ruoka & Viini -messut tulevat jälleen 20.–21.11.2021. Samana viikonloppuna on Joulu, Lahja & 

Käsityö -messut, jotka korvaavat Paviljongin perinteiset Joulumarkkinat. Joulutapahtuman 

luonne ja näytteilleasettajat ovat pitkälti samoja, mutta ohjelmaa ja sisältöä on tuotu mukaan 

enemmän. Molempiin tapahtumiin pääsee samalla pääsylipulla. 

- Päätimme tänä vuonna yhdistää tapahtumat, koska ne täydentävät toisiaan ja molempien

teemat sopivat erittäin hyvin joulun alusaikaan ajatellen joulun ostoksia, lahjoja ja ideoita

juhlapöytään, kertoo Jyväskylän Messut Oy:n myyntipäällikkö Mika Venäläinen.

- Joulu, Lahja & Käsityö -messujen näytteilleasettajapaikat on loppuunmyyty ja mukana on

yhteensä pari sataa näytteilleasettajaa. Todella hyvä tapahtuma on tulossa, Venäläinen jatkaa.

Joulu, Lahja & Käsityö -messuilta löytyy monenlaista ohjelmaa siivittämään jouluisten 

tuotteiden parissa viihtymistä. Ravintola Kranssin yhteydessä sijaitsevalla ohjelmalavalla 

nähdään molempina päivinä tanssi- ja lauluesityksiä sekä sunnuntaina taikuri Simo Aalto ja 

jouluista taikuutta. Tapahtumassa on Taitokeskuksen käsityöpaja, ja Joulupukin kanssa pääsee 

yhteiskuvaan. 

Kirjamessuilla esiintyvät Suomen eturivin kirjailijat, kuten Rosa Liksom, Juha Hurme, Kersti Juva, 

Matti Rönkä, Ismo Leikola, Markku Ropponen, Paula Noronen, Leena Lehtolainen, JP Koskinen, 

Tapani Bagge, Jarkko Sipilä, Roope Lipasti, Eppu Nuotio, Marko Kilpi, Petri Saraste, Kari 

Lumikero, Elina Hirvonen, Pirjo Hassinen ja monet muut. Runsas ohjelmatarjonta takaa, että 

jokainen kävijä löytää suosikkinsa ja saa mukaansa parasta kirjallisuutta! Näytteilleasettajilla on 

tuhansien kirjanimikkeiden valikoima mukanaan. 

Päijänne, Jyväsjärvi, Valo ja Tunneli ovat kirjamessujen esiintyjien päälavat. Koululaiset 

haastattelevat kirjailijoita omalla Kirjaharju-lavallaan.  
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Ruokamessujen Nixi-näytöskeittiötä emännöi huippukokki Maija Silvennoinen. Siellä pääosassa 

ovat kulinaariset herkut, mutta tälläkin estradilla kirjailijat vierailevat. Lauantaina Silvennoisen 

vieraana käy muun muassa huippukokki Kape Aihinen. 

Viinimessujen toteutus on myös tänä vuonna poikkeuksellinen. Erillisten näytteilleasettajien 

sijaan alue on yhtenäinen, tunnelmallinen viiniravintola, jossa saa ostaa 6 ja 12 cl:n annoksia 

Paviljongin viiniasiantuntijoiden tarkkaan pohtimasta valikoimasta. Paikalla on myös 

viiniasiantuntijoita kertomassa viineistä lisää. Viiniä voi ostaa tavallisella maksukortilla, eikä 

ladattavia lipukkeita enää tarvita, joten lasillisella käyminen messujen kiertämisen välissä on 

helppoa. 

Lisätiedot: 

Mika Venäläinen, myyntipäällikkö, 050 432 4666, mika.venalainen@paviljonki.fi 

www.kirjaruokaviini.fi 

www.paviljonki.fi/messut/joulu-lahja-kasityo 

Kuvia: https://www.paviljonki.fi/messut/kirja-ruoka-viini/medialle/ 
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