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Julkaisuvapaa heti

Ruokamessut ja Eteläpohjalaiset Spelit 2018
Etelä-Pohjanmaalla, Kauhajoen viljavien vainioiden keskellä, järjestetään syyskuun ensimmäisenä
viikonvaihteena Kauhajoen Ruokamessut ja Eteläpohjalaiset Spelit.
Musiikkia kaikkiruokaisille - Lähiruokaa, musiikkia ja hyvinvointia!
Messuilla tapaa tuttuja, saa herkutella lähiruoalla, tehdä hyviä löytöjä ja nauttia upeista
musiikkiesityksistä. Messuille saapuu jälleen reilut 140 näytteilleasettajaa ympäri Suomea
elintarvike- ja käsityöntekijöitä sekä mielenkiintoisia kunta-, hanke- ja palvelusektorintoimijoita.
Tänä vuonna yhteistyökumppanina kanssamme on Eteläpohjalaiset Spelit ry. Messualueelle
rakentuvassa Speli-areenassa kävijät saavat nauttia musiikista ja lähiruoasta kaikin aistein.
Musiikkia on tarjolla myös muissa paikoissa, mm. messubussissa.
Speli-areenalla järjestetään myös Ruokamessuseminaari 2018 – Narinajuustoa ja karviaishilloa –
musiikki ja ruoka moniaistisena kokemuksena.
Avajaisia vietetään isossa ohjelmateltassa perjantaina 31.8. klo 11. ja messujen juhlapuheen
tulee pitämään maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.
Messukeittiössä kokkeina toimivat keittiömestari Raymond Wesander ja kalastaja Tom Blom. He
valmistavat lähiruokaa näytteilleasettajilla myytävänä olevista raaka-aineista lavalle kutsuttujen
vierailevien kokkien kanssa ja antavat hyviä ruokaohjeita ja vinkkejä messukävijöille. Messujen
juontajana toimii Mia Halonen.
Messualue rakentuu Hämes-Havuseen Kauhajoen kaupungin toimesta yhteistyössä paikallisten ja
lähialueen järjestötoimijoiden kanssa.
Messujen yritysvierailukohteita on mm. Tapion Lankakauppa, Tuppu-Kaluste, Vaahteramäen Talli,
jne. Oheisohjelmissa mm. Spelien konsertteja kylillä eri paikoissa, SM-Metsätaitokilpailu,
”Syöminkien Yö” Topeekalla, jalkapalloa, golfia, jne. Lisätietoa Ruokamessujen kotisivuilta
www.ruokamessut.fi sekä www.spelit.fi
Kauhajoen Ruokamessujen järjestämisestä vastaa Kauhajoen kaupunki ja Ruokamessujen
yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Suupohjan Ammatti-Instituutti,
SeAMK Liiketoiminta Seinäjoki, Taito Etelä-Pohjanmaa, Kauhajoen kansalaisopisto.
Lisätietoa: Ruokamessut / messupäällikkö Riitta Alapiha, puh. 040 565 7776,
riitta.alapiha@kauhajoki.fi
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Kauhajoen Ruokamessut 2018 lyhyesti










Messutapahtuma 31.8.- 2.9.2018 toteutetaan 28:nnen kerran
Näytteilleasettajia yli 140 eri puolilta Suomea
Päätapahtuma kauniissa talonpoikaismiljöössä Hämes-Havusessa
Messualuetta muokattu palvelemaan paremmin näytteilleasettajien ja kävijöiden odotuksia
Tapahtuman laatu ja monipuolisuus ensiarvoisen tärkeää, kävijätavoite 13000 henkilöä
Runsaasti ohjelmaa ja oheistoimintaa
o Speli Areenalla monipuolista ohjelmaa kaikkina messupäivinä
o Ohjelmalavalla kokkausnäytöksiä ja haastatteluja
o Kokkeina lavalla keittiömestari Raymond Wesander, kalastaja Tom Blom,
sekä kutsutut kokit ja juhlavieraat
o Messujuontajana freelance-toimittaja Mia Halonen
o Lapsille oma tekemisenteltta ja pieni ”Zoolandia”
o Vierailukohteita lähialueen yrittäjien kanssa yhteistyössä
Ruokamessuseminaari 31.8. Speli-areenalla, yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralian
instituutti, Seinäjoen Ammatti-korkeakoulu, Eteläpohjalaiset Spelit ry., Kauhajoen kaupunki
Oheistapahtumia Kauhajoella, mm. Spelikonsertteja, SM-Metsätaitokilpailu, Golf Open,
Syöminkien Yö, jne.

Kauhajoen Ruokamessut on Kauhajoen kaupungin hallinnoima tapahtuma. Ruokamessut
järjestetään 31.8-2.9.2018 perinteikkäästi Hämes-Havusen talonpoikaismiljöössä. Tapahtuma
kerää vuosittain n. 13 000 kävijää ja yli 140 näytteilleasettajaa. Ruokamessut tarjoaa tuoreen
kattauksen koko elintarvikeketjun vaiheista: vireän kohtaamispaikan ruoka-alan yrityksille,
yrittäjille, kehittäjille ja messukävijöille. Lisätietoa www.ruokamessut.fi

Kauhajoki on eloisa ja yrittäjäystävällinen 13600 asukkaan kaupunki Etelä-Pohjanmaalla.
Turvallinen ja viihtyisä Kauhajoki on alueen vetovoimainen hallinnollinen keskus sekä aktiivinen
elinkeinoelämän ja sidosryhmien verkottaja sekä asiantunteva ja tehokas kumppani. Kauhajoki
tunnetaan tasokkaista oppimisympäristöistään, myös toisen- ja korkea-asteen
koulutusmahdollisuuksista sekä monipuolisista kulttuuri-, liikunta- ja muista vapaa-ajan
palveluistaan. www.kauhajoki.fi
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