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Suomen
suurin
Man Cave
S

ähkömessut maistuvat
tosimiehille, ainakin jos
tarkastelee osastoille suunniteltuja oheisohjelmia. Tarjolla
on chopperia, pappamopoa,
vanhaa autoa, rallisimulaattoria,
autorataa, dartsia, golfia, poreallasta ja vaikka mitä muuta. Ja
kaikki tämä vieläpä

hyvässä seurassa. Sähkömessuja
voikin syystä kutsua Suomen
suurimmaksi miesluolaksi tai
ainakin

isojen poikien puuhamaaksi,
jossa ei aika käy pitkäksi.
Toki noista kaikista edellä
mainituista nauttivat yhtä
lailla myös naiset, joten
yritetäänpäs pysyä asiassa.
Sillä näilläkin messuilla
focus on näytteilleasettajissa ja

heidän uutuustuotteissaan ja
palveluissaan. Kaikki muu on
vain kuorrutetta kakun päällä.
Mutta hei, kyllä ne kuitenkin
messutunnelmaa nostavat ja
vieläpä varsin korkealle.
Joten antaa mennä vaan täysillä vielä viimeinenkin messupäivä. Kippis! n

Sähkömessuilla kelpaa polskutella ja kyllähän tämä
aina kotiolot voittaa, vai
kuinka?
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SEMINAARIT
Hyvinvointia sähköllä
Luentotila Watti,
C2-halli

Hyvinvointia sähköllä: Kohti uutta sähköistä
tulevaisuutta, toimitusjohtaja Tarja Hailikari, Sähköteknisen kaupan Liitto ry
n12.25 Sähköinen liikenne, liiketoiminta-alueen
johtaja Juha Stenberg, Ensto
Solutions
n12.50 Kaikki mitä olet
halunnut tietää SFS 6000
uudistuksesta, mutta et ole
uskaltanut kysyä, tekninen
asiantuntija Matti Orrberg,
Sähköinfo Oy
n13.15 EU:n tietosuojaasetus, lakimies Roger
Lehtonen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
n13.40 Koulutusuudistus,
oppimispäiväkirja, tekninen asiantuntija Henrik
Rousku, Sähköinfo Oy
n12.00
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Uutuusbongareita maan joka kolkasta

J

yväskylän Sähkömessut
tunnetaan koko suomalaisen sähköalan yhteisenä
suurtapahtumana, jonne tullaan
kaikkialta maasta ja viivytään
koko päivä, tai pitempäänkin.
Heli Grönroos ja Anu Arola
tulivat messuille Raumalta. Kumpikin työskentelee sähkösuunnittelijana SP-Suunnittelu Oy:ssä.
”Tulimme etsimään uutuuksia
ja kyllä niitä onkin ollut. Päällimmäisenä mieleen on jäänyt
valaisin, joka sopii eri kokoisiin
upotuksiin”, Grönroos sanoo.
”Valaisin oli myös siro ja nätti,
ja kaiken lisäksi kotimainen”,
Arola täydentää.
Kaksikkoa kiinnostaa messuilla melkein kaikki. Ainoastaan
työkalut ja mittalaitteet eivät
liity suoraan heidän työhönsä.

”Mutta onhan se mielenkiintoista nähdä, millaisilla välineillä
asentajat meidän suunnitelmiamme toteuttavat”, he naurahtavat.
Kimmo Kosonen ja Juho
Aropaasi tulivat päinvastaisesta
suunnasta: he työskentelevät sähköasentajina lappeenrantalaisessa
Redin Oy:ssä.
”Olemme olleet täällä ennenkin,
mutta siitä on jo muutama vuosi.
Eniten kiinnostavat työkalut,
mutta myös muut uutuustuotteet
ja uudet työskentelymenetelmät”,
Kosonen sanoo.
”Työssä jämähtää helposti vanhoihin kuvioihin. Siksi on hyvä
välillä ravistella itseään ja avata
silmät uusille tavoille toimia. Täällä on tarttunut matkaan jo paljon
omaa työtä helpottavia juttuja”,
Aropaasi lisää. n

Anu Arola (vas.) ja Heli Gröönroos tulivat messuille Raumalta.

Purkaminen
odottaa,
mutta ei
ihan vielä

Peukkua Sähkömessuille. Lappeenrantalaiset sähköasentajat Juho Aropaasi (vas.) ja Kimmo Kosonen löysivät uutuustyökaluja ja uusia tapoja tehdä työtään.

Torstaina
kävi 6 472
vierasta

Jyväskylän Sähkömessujen imu on huikea. Toisena messupäivänä ovista käveli sisään noin 6 500 ihmistä.

Sähkö, Tele, Valo ja AV -messuilla menee lujaa. Toinen messupäivä oli vielä ensimmäistäkin
vilkkaampi. Torstain aikana
Jyväskylän Paviljongissa kävi
6 472 messuvierasta.
Kävijämäärä jatkaa siis edelliskertaissella huipputasolla.
Edessä on vielä viimeinen ponnistus, joten oikein hyvää kolmatta messupäivää kaikille! n

Vaikka viimeinen messupäivä
on vasta alussa, on paikallaan
pikku muistutus muutamasta
purkamiseen liittyvästä asiasta.
Messut sulkevat ovensa yleisöltä kello 16. Välittömästi
tämän jälkeen käynnistyy käytävämattojen poisto.
Kun matot on kerätty, trukit
pääsevät tuomaan pakkauslaatikot näyttelyalueelle. Vasta tämän
jälkeen autot päästetään halleihin. Muistakaa siis pitää käytävät
trukkeja varten avoimina. Pientavaraa voitte toki kantaa ulos
heti messujen sulkeuduttua.
Maltti on valttia purkamisessakin. Näille messuille tuli
tavaraa tuplasti edelliskertaan
verrattuna, joten pakkauslaatikoita on paljon. Kun huomioitte toiset ja muistatte, että
sopu sijaa antaa, niin pääsemme
kaikki hyvillä mielin kotimatkalle. n
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Vielä ehtii
messulounaalle
Paviljongin pääravintola Faneri
tarjoaa lounaan viimeisenä
messupäivänä kello 11–18.
Näytteilleasettajaravintolan lounas on kello 11–15. Yläaulan
cafè-bar on auki kello 9.30–15,
A-hallin ravintola Fabriikki kello 10–16 ja D-hallin ravintola
Fiilinki kello 9.30–16.
Perjantain messubuffet sisältää peristeistä lihapyörykkäkastiketta, feta-pinaattitäytteisiä
punakampelafileitä sekä juuresmuusia ja lämpimiä kasviksia.
Mukaan tulevat salaatit, leivät,
levitteet ja ruokajuomat sekä
jälkkärikahvi tai -tee. n

Tikusta asiaa! Juuri tästä messuissa on kyse: näytteilleasettajan ja messuvieraan kohtaamisesta.

TIETOISKUT
Tietoiskutila
Voltti, C2-halli
KNX - IoT & tietoturva, toimitusjohtaja Veijo Piikkilä Stateko Oy ja
hallituksen puheenjohtaja,
KNX Finland ry

n10.30

Aurinkosähkövoimalaitoksen
rakentamisen ABC, ABB

n11.00

LVDC – tulevaisuuden älyverkko,
myyntijohtaja Jouni Siniranta, Ensto Utility Networks

n11.30

KNX & automaation asema
rakennusten energiatehokkuusdirektiivin
muutostyössä, toiminnanjohtaja Alexandre
Zaitsev, KNX Finland ry

n12.00

Sähkösuunnittelijat NSS ry: Muuramen kirkon valaistus, valaistuksen asiantuntija Ari Peltola, Sweco Talotekniikka Oy

n12.30

Älykäs koti talon sähköverkossa,
Jari Lindström, Smartecno

Älykäs ulkovalaistuksen ohjaus,
Varatoimitusjohtaja Petri Laitinen, C2
SmartLight Oy

n14.30

Sähköteknisen Kaupan Liitto
– Palvelut & hyödyt yritykselle, toimitus-

n15.00

johtaja Tarja Hailikari, Sähköteknisen
Kaupan Liitto ry

Tietoiskutila
Ampeeri, C2-halli
Sähköasennusstandardien SFS
6000 ja SFS 6001 uudistukset, tekninen
johtaja Tapani Nurmi, SESKO ry

n10.30

Megatrendit ennustavat energiankulutuksen kasvua – kuinka sopeudumme
tulevaan?, Vice President Strategy & Development, Mika Murtoniemi, Schneider
Electric Finland Oy

n12.00

CPR eli rakennustuoteasetus
kiinteistöjen kaapeloinnissa, myyntijohtaja
Lassi Siivola, Nestor Cables Oy

n12.30

HeadPower Karttapalvelu, tuotepäällikkö Jukka Lampinen, HeadPower Oy,

n13.00

Sähköautojen latausjärjestelmä
ja sen hallinnointi, E-Mobility Global
Sales & Market Director, Charlotte Eisner,
DEFA AB

n13.00

n13.30

Kohti parempaa valoa – valaistuksen laatutekijät, Tero Kauppinen,
OSRAM Oy

n14.00

n13.30

ABB Ability tuo sähköverkon
toimintavarmuuden uudelle tasolle, ABB

n14.00

Celltech Energiavarastot osana
uudistuvaa sähköverkkoa, Sales Manager
Timo Kanerva, Business Area Manager
Ville Kaivo, Celltech Oy

