MESSUAIKAINEN

Sähkö, Tele, Valo & AV 2016 -erikoismessujen päivittäinen uutislehti

Keskiviikko 3.2.2016

• Numero 1

Myyntijohtaja Ilari Tervakangas ja projektisihteeri Tiina Lampinen toivottavat kaikki tervetulleiksi Sähkö, Tele, Valo & AV 2016 -messuille Valon kaupunkiin.

Odottavan aika on pitkä...

M

utta nyt niitä taas alkaa
tulla! Nimittäin Sähkö,
Tele, Valo & AV 2016
-messujen kävijöitä. Vierähtikö
kaksi vuotta tosiaankin näin
nopeasti?
Messujen puitteet ovat, jos
mahdollista, entistäkin komeammat. Mutta niinhän niiden
pitää ollakin, koska kyseessä
on Pohjoismaiden merkittävin
sähköalan yritysten ja ammattilaisten kohtauspaikka tänä
vuonna.

Sähkömessut avaavat ovensa
tänään kello 10 ja sulkevat kello
17. Päivä ei kuitenkaan pääty
vielä siihen, vaan jokaisella on
tunti aikaa vetää henkeä ennen
kutsuvierasillan käynnistymistä.
Virallinen ohjelma alkaa
Wilhelm-auditoriossa kello
18.00 ja se todellakin tarkoittaa
sitä. Kuuden jälkeen ovet sulkeutuvat, eikä saliin enää pääse.
Jos siis haluatte mukaan, olkaa
ystävällisiä ja saapukaa auditorion ovelle ajoissa. n

Tästä on kysymys. Osastot ovat täynnä uutuuksia ja kohta myös ihmisiä.

MESSUAIKAINEN

SEMINAARIT
Seminaaritila
C2-halli
Hyvinvointia
sähköllä -visio 2030 tilannepäivitys, toimitusjohtaja
Tarja Hailikari, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
n12.20 Sähköalan pelisääntöihin muutoksia,
sähköturvallisuuslaki uudistuu, tekninen johtaja Esa
Tiainen, Sähköinfo Oy
n12.40 NZEB – mitä on
odotettaviss a sähköalalla,
lehtori Kari Kallioharju,
sähköinen talotekniikka,
Tampereen amk
n13.00 Esineiden internet,
toiminnanjohtaja Johan
Stigzelius, KNX Finland ry
n13.20 Tietoturva, Mikael
Sjöblom, Oy Merilux Ab
n13.40 Miten pääsen töihin, markkinointijohtaja
Kari Lilja, Target Headhunting Oy
n14.00 Valon päivä, Suomen Valoteknillinen Seura
n12.00
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Opiskelijoiden messupolku

S

ähkömessulla käy tänäkin
vuonna runsaasti opiskelijoita alan oppilaitoksista
eri puolilta Suomea. Nämä
näidenkin messujen näytteilleasettajien tulevat asiakkaat ja
työntekijät otetaan tänä vuonna
entistä paremmin huomioon.

Sähköteknisen Kaupan
Liitto ry on tehnyt messuille
sähköalan opiskelijoita varten
Opiskelijoiden messupolku
-reitin, jolla messukäynnistä saa
entistä enemmän irti. Reitillä
tehdään tunnetuksi yrityksiä,
jotka ovat aidosti kiinnostuneita
esittelemään tuotteitaan ja
yritystään opiskelijoille.

Messupolulle ilmoittautuneiden yritysten osastoilla on
aina vähintään yksi Opiskelijakummi-rintamerkillä varustettu
henkilö, joka on valmistautunut
kertomaan yrityksestä ja sen
tuotteista opiskelijoille.
Tavoitteena on kannustaa
opiskelijoita osallistumaan messuille aiempia vuosia aktiivisemmin ja tehdä messupäivästä
heille kiinnostava ja hyödyllinen. Messujen jälkeen
opiskelijat äänestävät kiinnostavimman sähköalan
yrityksen ja
voittajasta
tehdään juttua sähköalan
lehdissä. n
Ensimmäistä kertaa järjestettävään Opiskelijoiden
Messupolkuun on ilmoittautunut yhdeksäntoista
yritystä.

Sähkömessuilla
paleltaa aina!
Messumyytinmurtajat
Osa 1

J

yväskylän Sähkömessuilla
on aina julmetun kylmä!
Pakkanen paukkuu, jäätävä tuuli vihmoo korvissa eikä
hotellilta pysty edes kävelemään
Paviljonkiin.
Myytti Sähkö, Tele, Valo &
AV -messujen aikaisesta arktisesta
säätilasta elää sitkeästi näytteilleasettajien ja kävijöiden keskuudessa. Mutta onko myytissä
perää, siitä otetaan nyt selvää.
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Tarkastellaanpa Ilmatieteen laitoksen säätilastoja, jotka yltävät
hyvän matkaa viime, eikun toissa
vuosisadan puolelle. 2000-luvun
messujen avauspäivien tilastot
puhuvat selvää kieltä.
Lähes aina lämpötila on heilunut nollan molemmin puolin
Vain vuosi 2012 oli poikkeus.
Silloin elohopea näytti ylimmilläänkin -19,3 asteen lukemia.
Mutta hei! Jos jonkun mielestä
tuo oli tammikuun pakkasten
jälkeen kylmää, niin käsi ylös
NYT!...No niin, sitä minäkin.
Myytti: Jyväskylän Sähkömessuilla paleltaa aina.
Lopputulos: MURRETTU! n

3Ilari
Tervonen

Sähkö Tele Valo AV
Ensimmäisen messupäivän lämpötilat 2000-luvulla
Messujen
avajaispäivä

Vuorokauden
keskilämpötila

Vuorokauden
ylin lämpötila

Vuorokauden
alin lämpötila

5.2.2014
1.2.2012
3.2.2010
6.2.2008
1.2.2006
4.2.2004
6.2.2002
9.2.2000

-2,9
-21,8
-9,9
-0,1
-7,8
+0,3
+1,0
-1,8

-0,6
-19,3
-7,1
+0,2
-6,2
+2,2
+2,2
+0,8

-3,9
-24,0
-14,5
-0,5
-9,7
-4,2
0,0
-3,5

Lähde: Ilmatieteen laitos, Säähavaintoarkisto

SEMINAARIT
Valon Päivä 2016
Seminaaritila
C2-halli

Jukka
Saksi4

3Tommi
Lindgren

n14.10–14.15 Tilaisuuden

Mikko
Kohonen4

Messuilta nostetta uralle

V

iimekertaiseen tapaan
Sähkömessuilla järjestetään torstaina Nostetta
uralle -seminaari, jonka toteuttavat Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA sekä
Tarket Headhunting Oy.
Kolmen tunnin ja neljän esitelmän aikana kuullaan uratarinoita ja saadaan vinkkejä työnhakuun sekä uralla etenemiseen.

Intotalo Oy:n myyntijohtaja
Ilari Tervonen on Nordic Business
Forum -taustainen tuloksentekijä
sekä myynnin ja myynnin johtamisen monitaituri. KTT Jukka
Saksilla on 15 vuoden kokemus
myynnillisistä johtamistehtävistä.
Hän on väitellyt tohtoriksi johtajuuden murroksesta
Clients Finland Oy:n valmennuskonsultti Mikko Kohonen

tunnetaan maailman parhainpiin
kuuluvana salibandyn pelaajana
ja käytännön myyntitaidon,
henkilökohtaisen myyntityön
sekä kokonaisvaltaisen
myyntiosaamisen kehittäjänä.
Berner Pultti Oy:n myyntijohtaja Tommi Lindgren kertoo
kokemuksiaan toimialan vaihtamisesta ja uuden oppimisesta
osana myyntityötä. n

Klubi on näytteilleasettajien taukotila

K 100 Klubi
Ainoastaan vuonna 2012 on lämpömittari pudonnut suomalaisittain viileähköihin lukemiin. Lunta sen sijaan on riittänyt, esimerkiksi vuonna 2010.

MESSUAIKAINEN

Näytteilleasettajille tarkoitettu
taukotila, K 100 Klubi, löytyy
Paviljongin aulasta Kongressisisäänkäynnin vierestä. Klubissa
on kahvia ja virvokkeita, päivän
sanomalehtiä ja tietokone nettiyhteyksineen ja kirjoittimineen.

Klubi toimii myös messujen
lehdistötilana, joten voitte tuoda sinne lehdistötiedotteenne ja
muun tiedotusvälineille suunnatun materiaalinne. Voitte
jättää tiedotteet myös infopisteiden messuemännille. n

avaus, Heikki Härkönen,
Suomen Valoteknillinen
Seura
n14.15–14.25 Valon päivän puhe, Tapio Kallasjoki,
Metropolia Ammattikorkeakoulu / Suomen Valoteknillinen Seura
n14.25–15.00 Lighting
Pitching, Esiintyjät pitävät
lyhyen hissipuheen heiltä
pyydetystä aiheesta.
n15.00 Tilaisuus päättyy,
Heikki Härkönen, Suomen
Valoteknillinen Seura

Tilaisuus videoidaan ja
lähetetään suorana verkkoon
osoitteessa www.valosto.com.
Esitykset jäävät verkkoon
myöhemmin katsottavaksi.
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Ravintolat
palvelevat

Valmista tuli, mutta jotakin puuttuu. Ai niin, ihmiset! No, eiköhän sekin korjaannu, kun hallien ovet aukeavat kello 10.

Pääravintola Paviljongin kolmannessa kerroksessa on tänään
auki kello 10–17 ja lounas on
tarjolla koko aukioloajan. Näytteilleasettajaravintolan lounas
on kello 11–15.
Ylälämpiön cafè on auki
kello 10–15 ja keittopiste kello
11–15. A-hallin ravintola palvelee kello 9.30–17 ja D-hallin
ravintola kello 9.30–21.
Keskiviikon messubuffet
sisältää kananpoikaa punacurrykastikkeessa, tomaattimozzarellakalaa, villiriisiä ja
pinaattilasagnea. Lisäksi tarjolla
on salaatteja kastikkeineen, lajitelma alkupaloja, leivät, juomat
ja jälkkäriksi kahvia tai teetä. n

TIETOISKUT
Tietoiskutila
Ampeeri, C2-halli
n10.30 Generator Comman-

der – Generaattorimagnetoinnin ja suojauksen uusi aikakausi on alkanut, Sales Manager Hannu Erkkilä, VEO Oy
ja Managing Director Juha
Arvola, Arcteq Relays Oy
n11.00 10 hyvää syytä valita
ABB-free@home, ABB Oy
n11.30 Kentän tietoliikenne
muutoksessa: Älykkyys syntyy
käyttövarmuudesta, Antti
Mikkilä, Emtele Ltd.
n12.00 Ulkoalueiden sulanapito, tuotepäällikkö Matias
Vasarainen, Devi
n12.30 Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista, tekninen
asiantuntija Kimmo Arenius,
Sähköinfo Oy
n13.00 Kompensointiratkaisut kasvihuoneisiin, Janne
Kiviranta, GE Grid Solutions
n13.30 Osaamisen todentaminen Setin sertifikaateilla,
toimitusjohtaja Veli-Pekka
Vitikka, Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy
n14.00 Aurinkoinvertteri
ja energiavarasto yhdistyvät

– ABB React. Lisäksi uudet
String-invertterit esittelyssä,
ABB Oy
n14.30 Generator Commander – Kaikki generaattorin
tarvitsemat toiminnot samassa
laitteessa, Sales Manager Hannu
Erkkilä, VEO Oy ja Managing
Director Juha Arvola, Arcteq
Relays Oy
n15.00 FTTH ratkaisut hajaasutusalueilla, Pia Karlsen,
Corning Optical Communication GmbH & Co. KG

Tietoiskutila
Voltti, C2-halli
n10.30 Turvallisuus ja maanalai-

sen omaisuuden merkitseminen
ja löytäminen / Asennusystävälliset ja -tehokkaat SJ päätteet ja
jatkot, tri Ilkka Kallioniemi, 3M
/ Allan Russell, 3M
n11.00 Kaapeleiden paloturvallisuus ja uusi CPR-rakennustuoteasetus, Prysmian Finland Oy
n11.30 Uudet sähköasennusstandardit – SFS 6002
Sähkötyöturvallisuus ja SFS
6001 Suurjänniteasennukset,
tekninen johtaja Tapani Nurmi,
SESKO

Hager easy KNX, uusi
helppo tapa KNX-ohjelmointiin, tuotepäällikkö Hannu
Hietanen, UTU Oy
n12.30 ETIM-tietoisku, Sähkönumerot.fi / Sähköteknisen
Kaupan Liitto ry
n13.00 Tukiasemien mastoasennukset tehokkaasti, 3M liitin
suojat ja teletuotteet / Kunnossapito kohteessa, kuituliitos ilman
hitsaustyökaluja kustannustehokkaasti, tri Ilkka Kallioniemi,
3M / Pål Björndalen, 3M
n13.30 Valaistuksella elämyksiä
myymälään, myynti-insinööri
Erno Granroth, Hella Lighting
Finland Oy
n14.00 Prysmianin helposti
asennettavat keskijännitevarusteet, Prysmian Finland Oy
n14.30 Fiboxin innovatiiviset
kotelointiratkaisut, Mika-Matti
Rajaniemi ja Allan Schultz Jensen, Fibox Oy Ab
n15.00 Suurjännitelaitteiston
maadoitukset ja vaarajännitteet,
Heikki Sorri, Mittaustek Oy
n12.00

Tietoiskutila
Watti, C2-halli
n10.30

Muuntajaliittimet ja

ruuvattavat jatkokset ja kaapelikengät, Hagen Berroth,
PFISTERER
n11.00 Kiinteistöjen sisäverkot – hyvät asennustavat,
Account Manager Harri
Mutanen, Orbis Oy
n11.30 Sähkö laatu ja sen
kustannukset sekä niiden
minimointi Meruksen tuotteilla, Sales Director Aki Leinonen, Merus Power Dynamics Oy
n12.00 Älykäs valaistus vaatii
asiantuntemusta, yksikön
päällikkö Jari Säkkinen,
Oulun Energia Oy
n12.30 Valokaapelit sähköverkoissa, myyntijohtaja –
Suomi ja Baltia Lassi Siivola,
Nestor Cables Oy
n13.00 Encelium, valaistus
osana kiinteistöautomaatiojärjestelmää, tuotepäällikkö
Eemeli Kyröläinen, Greenled
Oy
n13.30 HeadPower Ulkovalaistusohjeisto – uusi palvelu
rakentamisen ja kunnossapidon ammattilaisille, tuotepäällikkö Marko Rantakallio,
HeadPower Oy

