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Näyttelypaikkojen myynti
etenee vauhdilla

Tulossa on laaja kattaus sahaja levyteollisuuden, puusepänteollisuuden ja bioenergian
innovaatioita.

Monipuolinen messukattaus
5
Puu- ja Bioenergiamessujen järjestelyt
ovat jo hyvässä vauhdissa, ja vauhti sen
kuin kiihtyy kohti syyskuuta.

P

uu- ja Bioenergiamessujen myyntijohtaja Jyri
Siekkinen on tyytyväinen mies, kun h-hetkeen
on aikaa nelisen kuukautta. Näyttelypaikkojen
varaustilanne näyttää erittäin hyvältä, ja parhaillaan hallikarttoihin tehdään viilauksia yritysten toivomusten mukaan. Jo viime kerralla hyväksi todettu kolmiteemaisuus jatkuu: kolmessa hallissa esillä ovat
puuteknologia, puuntyöstö ja bioenergia.
Siekkisen mukaan näytteilleasettajien kattauksesta on
tulossa monipuolinen, ja messujen tarjonta ulottuu perusteollisuudesta puusepänteollisuuteen, kalustamiseen ja sisustamiseen.

– Mukana on jälleen vahva joukko messukonkareita,
jotka ovat olleet alusta saakka mukana tapahtuman kehittämisessä. Toisaalta tänä vuonna on tulossa myös ilahduttavan
paljon ihan uusia näytteilleasettajia, Siekkinen kertoo.
Jyväskylän paviljonki messujen pitopaikkana saa
Siekkiseltä erityiskiitoksen. Keskellä kaupunkia järven
rannalla sijaitseva messukeskus tarjoaa erinomaiset tilat
niin näytteilleasettajien kuin messuvieraidenkin näkökulmasta. Junalla saapuville on suora yhteys Matkakeskuksesta Paviljonkiin, ja autoilijoille pysäköintitilaa tarjoavat
alueen kaksi parkkitaloa. Messukeskuksen yhteydessä sijaitseva hotelli täydentää kokonaisuutta.
– Jyväskylässä on maan parhaat puitteet messujen järjestämiseen. Paviljongin tilat joustavat tarpeen tullen, ja näytteilleasettajien toiveet pystytään toteuttamaan. Hallitila ei
meiltä lopu kesken, Siekkinen toteaa.
puu- ja bioenergiamessut 2017
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Puumessut ja Bioenergiamessut 2017
järjestetään keskiviikosta perjantaihin
6. – 8.9.2017
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Messut ovat avoinna ke – to klo 10 –17 ja
pe klo 10 –16
Messujen pääteemoina ovat puuteknologia,
puuntyöstö ja bioenergia
Kutsuvierasilta on keskiviikkona
6.9. klo 18 –21
Lisätietoja messuista löytyy osoitteista
www.puumessut.fi ja www.bioenergiamessut.fi
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Jürgen Köppel:

Syysriihi-seminaari
uudistui
Jo järjestyksessään viides

Syysriihi puidaan

torstaina 7.9. klo 9 –13. Tapahtuma on uusiutunut,
ja tiiviiden asiantuntija-alustusten jälkeen käydään
paneelikeskustelu, johon yleisön toivotaan osalovat mm. Onko puun lisääntyvä käyttäminen julkisessa rakentamisessa ratkaisu sisäilmaongelmiin?
Kykeneekö valtiovalta toimillaan parantamaan puuteollisuuden kilpailukykyä? ja Tuottavatko opinahjot
puutuotealan tarpeisiin riittävästi osaajia?
Mukana paneelikeskusteluissa ovat mm. Honkarakenne Oyj, Puutuoteteollisuus ry, Sahateollisuus
ry, Stora Enso Wood Product, Kaeser Kompressorit
Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja ympäristöministeriö. Keskustelua jatketaan brunssilla. Tervetuloa kaikki puu- ja metsäteollisuuden toimijat!
Syysriihen järjestää Puu- ja Bioenergiamessujen
neuvottelukunta sekä Jyväskylän Seudun Puumiehet
ry. Katso seminaarin koko ohjelma ja ilmoittautumisohjeet Puumessujen sivuilta: puumessut.fi

www.puumessut.fi
www.bioenergiamessut.fi
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Viime vuoden syyskuu oli
poikkeuksellinen Jürgen Köppelin
työ- ja luottamustoimiuralla. Hänet
nimitettiin saman kuukauden aikana sekä
Leitz-yhtymän toimitusjohtajaksi että
Eumaboisin puheenjohtajaksi.

Leitz

listuvan aktiivisesti. Paneelikeskustelun teemoina

Messujen merkitys
ei ole kadonnut

L

eitz GmbH & Co. KG valmistaa Saksassa Baden-Württembergin osavaltiossa puuntyöstön
tarkkuustyökaluja ja -työkalujärjestelmiä ja kuuluu toimialansa globaaleihin markkinajohtajiin.
Jürgen Köppel, 54, on luotsannut Leitz-yhtymää reilut puoli vuotta ja kertoo sopeutuneensa uuteen tehtäväänsä erinomaisesti. Ennen nykyistä postiaan hän toimi
Homag-ryhmän hallituksen jäsenenä.
– Toimialan tuntemus ja Leitzin työilmapiirin avoimuus
ovat auttaneet minua suuresti ensimmäisten kuukausien aikana, Jürgen Köppel toteaa. Hänen johdollaan Leitzissa
pyritään voimistamaan jo entuudestaan vahvaa maailmanmarkkina- ja innovaatiojohtajuutta vanhan perheyrityksen
vankkaan arvopohjaan nojautuen. Köppel korostaa, että
Leitzin selkeä tavoite on tuottaa asiakkaille pitkäjänteistä
lisäarvoa tuotteiden, palveluiden ja yritysstrategian turvin.
Eumaboisin puheenjohtajan tehtävään Jürgen
Köppel valittiin liiton vuosikokouksessa Sveitsin Luzernissa syyskuussa 2016. Sitä ennen hän ennätti toimia kolme vuotta järjestön varapuheenjohtajana, mihin tehtävään
hänet valittiin Jyväskylän Puumessujen yhteydessä järjestetyssä vuosikokouksessa vuonna 2013.
– Tuon kolmen vuoden aikana minulla oli loistava
tilaisuus valmistautua liiton sisältä käsin puheenjohtajan
tehtävään, ja tiivis yhteistyö edeltäjäni Ambrogio Delachin kanssa antoi minulle hyvät eväät tehtävän hoitamiseen, Köppel kiittelee.
Eumabois eli Euroopan puuntyöstökoneiden valmistajien liitto edustaa reilua 800 eurooppalaista puuntyöstöalan
yritystä. Köppel korostaa, että liiton puheenjohtajan ympärillä tulee olla teollisuudenalaan kokonaisvaltaisesti perehtyneitä ja siihen sitoutuneita ammattilaisia.
– Haluan nostaa tässä yhteydessä esille SCM:n Luigi
de Viton, joka on liiton nykyinen varapuheenjohtaja. Hänellä on erinomainen markkinatuntemus. Ja näin ollen hän
on minulle verraton operatiivinen työpari kehittäessämme
strategioita ja valitessamme oikeat suuntalinjat.
Köppel lisää, että myös Eumaboisin kulloisellakin hallituksella sekä Milanossa tohtori Carlo Alberto Stradan
johtamalla sekretariaatilla on tärkeä rooli järjestön menestyksekkäässä, kauaskantoisessa toiminnassa.
Oman puheenjohtajakautensa aikana toiminnan kärkiasioita tulee Köppelille olemaan esimerkiksi luotettavien
markkinalukujen hyödyntäminen, jotta yritykset voivat tehdä niiden pohjalta faktaperusteiset strategiset ratkaisunsa.
– Tämä on erittäin tärkeä pointti, kuten myös liittomme
ulkoisen tunnettavuuden parantaminen.
Maailman poliittistaloudellisesta epävakaudesta huolimatta puuntyöstöalan näkymät ovat suotuisat. Ja maailmanlaajuinen kasvu tulee tapahtumaan jatkossakin Aasian
ja Pohjois-Amerikan kautta. – Tulevaisuutta ajatellen digitalisaatio asettaa yrityksille niiden koosta riippumatta enpuu- ja bioenergiamessut 2017
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Puuntyöstöalan näkymät ovat
suotuisat ja maailmanlaajuinen
kasvu tulee tapahtumaan
jatkossakin Aasian ja PohjoisAmerikan kautta.

tistä suuremmat haasteet. Niiden ratkaisemisessa on Eumaboisilla ja sen edustamilla yrityksillä keskeinen rooli, Köppel
painottaa.
Yhdistämällä kone- ja työkaluvalmistajien vankka tietotaito päästään helpommin entistä älykkäämpiin valmistusmenetelmiin. Varsinkin jos tukea saadaan vielä korkeakouluista ja tiedelaitoksista. Tässä tilanteessa eurooppalaisten
puuntyöstökonevalmistajien asema on vankka, mikä on
globalisaationäkökulmasta katsottuna äärimmäisen tärkeää.
Messutapahtumat ovat olennainen osa Eumaboisin
toimintaa, ja liitto on antanut messujärjestäjille selkeät suositukset. – Suositusten havainnollistamiseksi olemme laatineet Eumaboisissa messujen arviointijärjestelmän, jota on
hienosäädetty viimeisten kahden vuoden aikana. Järjestelmän pohjalta voimme arvioida messutapahtumien hyötyjä ja
tehokkuutta. Tästä lähtökohdasta käsin voimme konkreettisesti keskustella messujärjestäjien ja asiakkaidemme kanssa
Eumabois-tunnuksen omaavien messujen tason säilyttämisestä ja niiden jatkuvasta kehittämisestä, Köppel selvittää.
– Kiistaton tosiasiahan on, ettei messujen merkitys ole
internetin ja ison datan aikanakaan minnekään kadonnut.
Jyväkylän Puumessut, jolla on ollut Eumabois-tunnus
vuodesta 2001, on saanut suurta arvostusta Eumaboisin puheenjohtajien taholta. – Vaikka Suomen sisämarkkina on
puuntyöstöpuolella pieni verrattuna moniin muihin Euroopan maihin, niin se on silti sangen mielenkiintoinen primaarille puuntyöstölle.
Köppelin mukaan tästä on selkeänä osoituksena, että
niin monet nimekkäät yritykset tulevat Jyväskylän messuille
esittäytymään sekundaarille puuntyöstöteollisuudelle.
– Omasta kokemuksestani voin sanoa, että tapahtuma
on matkan arvoinen. ■
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Tietoiskulavalla tietoa
ja inspiraatiota
Tietoiskulava C-hallissa

tarjoaa messukävi-

jöille mahdollisuuden tovin hengähtää ja kuunnella
vaihtuvia puhujia. Joka iltapäivä esiintyvien inspiroivien keynote speakereiden lisäksi lavalla kuullaan myös faktaa, esimerkiksi robotiikasta, jätepuun
tuotteistamisesta End of Waste -menettelyn kautta, Lahden ammattikorkeakoulun puukaupallisista
opinnoista, taimikoiden ja nuorien metsien inventoinnista kopterikuvauksena ja lentokonekeilauksena sekä puun kuivatuksen vertailusta eri vuodenaikoina.
Tietoiskulavojen tarkka ohjelma tarkentuu
puumessut.fi-sivuille myöhemmin.

YuMirobotti
esiintyy
messuilla.

Kulissien takana
Mitkään messut eivät onnistu ilman ammattitaitoista henkilökuntaa, ei
myöskään Puu- ja Bioenergiamessut. Tässä aviisisissa esittelemme heistä kaksi:
Tuula Rahikaisen ja Kimmo Kemppaisen.

J

yväskylän Messujen parinkymmenen hengen
vakiporukka jopa moninkertaistuu messujen
ajaksi. Lisäapua palkataan henkilöstönvuokrausyrityksestä. Mutta ennen tapahtumaa vakihenkilöstö tekee pitkää päivää, että kaikki
sujuu kuin rasvattu.
Jämpti käytännön toimija
Tuula Rahikainen toimii Jyväskylän messuilla projektisihteerinä. Rahikainen on vuodesta 1998 tehnyt töitä
yrityksessä ensin harjoittelijana ja sittemmin vakituisena
työntekijänä. Rahikaisen töiden kirjo on laaja: – Lyhyesti
sanottuna kaikki sen jälkeen, kun näytteilleasettaja on varannut osaston.
Rahikainen pitää muun muassa yhteyttä näytteilleasettajiin ja hoitaa ammattimessujen kävijärekisteröintiä ja
kuluttajamessujen lippukauppaa. Rahikaisen vastuulla on
Puumessujen lisäksi jokavuotiset Jyväskylän Rakennusmessut. Tämän lisäksi hän toimii muiden tapahtumien tiimeissä
tarpeen mukaan.
Mitään tavallista työpäivää ei ole, vaan jokainen päivä
on erilainen. Työn luonne on Rahikaisen lähes 20 vuoden
työuran aikana hieman muuttunut. – Vuosi vuodelta huomaa, että kaikki muuttuu myöhemmäksi. Yritykset esimerkiksi tekevät messuille lähtöpäätöksen ja osastolle tarvitsemansa tilaukset koko ajan myöhemmin.
Näyttelytekniikan velho
Kimmo Kemppaisen työura Jyväskylän Messuilla on lähes puolet lyhyempi kuin Tuula Rahikaisen, mutta töiden
kymmenvuotispäivä meni jo tammikuussa. Tuotantopäällikön tehtävä on Kemppaisen mukaan lyhyesti: – Katsoa,
että homma toimii ja hallit ovat kunnossa, kun näytteilleasettajat saapuvat.

”

Tänne valikoituu
moniosaajia, jotka
osaavat heittäytyä.

Faktaa

Vuonna 2015 Puumessuille ja Bioenergia-

Työ koostuu aikatauluttamisesta ja resurssien jakamisesta niin, että tekniikka, lavat, matot ym. ovat paikoillaan
ajoissa. Noin 60 tapahtuman vuosikertymä pitää miehen
kiireisenä. – Parhaimmillaan meillä on viisi tapahtumaa viikossa, Kemppainen laskeskelee.
Kemppainen aloitti messurakentajana, joten hänellä on
hyvä käytännön tatsi siihen mikä toimii. Yhteistyö palvelukumppaneiden kanssa on saumatonta, jopa niin saumatonta, että messujen ajan kumppaneiden työntekijät toimivat
suoraan Kemppaisen alaisuudessa.
Kovaa aherrusta ja hulvatonta huumoria
Messuilla työ on projektiluonteista ja välillä pusketaan
pitkää päivää ja välillä sitten hengähdetään. Porukka on
hitsaantunut hyvin yhteen ja toista autetaan tarpeen mukaan. – ”Ei kuulu mulle”, ei kuulu meidän sanavarastoon,
Kemppainen naurahtaa.
Rahikaisen mukaan uudet työntekijät joko lähtevät pian
tai jäävät kymmeniksi vuosiksi. – Tästä joko pitää tai sitten
ei, välimuotoa ei ole.
Kemppainen komppaa Rahikaista: – Tänne valikoituu
moniosaajia, jotka osaavat heittäytyä. Esimerkiksi messurakentajaksi pyrkivälle on aluksi tärkeämpää oikea asenne
kuin ammattitaito. Ammattitaito kyllä karttuu projektien
myötä.
– Jollain tavalla pitää olla hullu, että tähän ryhtyy, Rahikainen summaa. – Aika paljonkin hullu, Kemppainen
täydentää. ■
puu- ja bioenergiamessut 2017
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messuille tultiin luomaan ja ylläpitämään
asiakaskontakteja sekä varmistamaan ajan
tasalla pysyminen.

72 %

kävijöistä sai uusia ideoita tai

95 %

kävijöistä suosittelee messuja

87 %

näytteilleasettajista totesi, että

ajatuksia messuilta.

tuttavilleen tai kollegoilleen.

tapahtuma vastasi käsitystä hyvistä
alan messuista.

89 %

näytteilleasettajista suosittelisi
messuille osallistumista seuraavalla
kerralla.

Näytteilleasettajien vapaissa kommenteissa
nousi eniten esille, että parasta messuilla olivat

oikeat kontaktit
Tietoykkönen Oy, Puu ja Bioenergia 2015
Kävijä- ja näytteilleasettajatutkimus

3
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Maailmanmatkaajat
Keynote Speakereinä
Messuvieraita hemmotellaan kolmella mielenkiintoisella keynote speakerillä –
yhdellä per päivä. C-hallin lavalle nousevat Madventures-tähdet Riku Rantala ja
Tuomas Milonoff, räätäli-juontaja Arman Alizad sekä vuorikiipeilijä Carina Räihä.

H

uippusuosioon ja maailmanlaajuiseen levitykseen nousseen Madventuresin tuottajana
toimiva Riku Rantala ja ohjaaja Tuomas
”Tunna” Milonoff ovat keränneet suosiota
omaperäisyydellään ja räväkkyydellään. Ohjelmassa parivaljakko kiertää maailmaa omatoimisesti pienellä budjetilla ja seikkailumielellä.
Luennoitsijoina Riku ja Tunna ovat mukaansatempaavia ja persoonallisia. Madventures-seikkailut luovat pohjan
heidän luennoilleen, jotka koskettavat laaja-alaisesti esimerkiksi monikulttuurisuutta, tavoitteiden saavuttamista,
rohkeutta ja luovuutta. Rikun ja Tunnan luennot motivoivat, herättävät ajatuksia ja inspiroivat monenlaista yleisöä.
Arman Alizad on toiminut vaatturimestarina ja tyylineuvojana, toimittajana ja luennoitsijana, sekä televisiojuontajana, mm. Dresscode-ohjelma, Lauantaiprojekti,
Arman reilaa, Kill Arman sekä Arman ja viimeinen ristiretki -televisiosarjat.
Viehättävä ja hauska Alizad sukkuloi sujuvasti kaikkien yhteiskuntaluokkien, ammattien ja ryhmien parissa.
Puhujana hän on karismaattinen, mukaansatempaava ja
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Julkaisija  Jyväskylän Messut Oy
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Keynote Speakerit
esiintyvät C-hallin
lavalla joka päivä
klo 13.

jopa ”vangitseva”. Alizad puhuu aidosti ja rehellisesti siitä,
miten elämää kannattaa elää, miten löytää oma juttunsa,
sekä maailmasta, työnteosta että yrittäjyydestä. Oman tarinansa lomassa hän ottaa esiin käännekohtia joissa omilla
valinnoilla ja asenteella on suuri merkitys tulevaisuuden
kehittymiseen. Yksi hänen ohjenuoristaan kuuluu näin:
”Jos päätät/haluat jotakin, se ei pelkästään riitä. Haluaminen ilman tekoja on oikeastaan vain toivomus.”
Vuorikiipeilijä Carina Räihä teki suomalaista kiipeilyhistoriaa nousemalla maailman korkeimman vuoren
Mt. Everestin huipulle ensimmäisenä suomalaisena naisena toukokuussa 2010. Vielä reilua vuotta aiemmin Räihä
työskenteli pankkimaailmassa, kunnes päätti tehdä ison
elämänmuutoksen. Räihä teki rohkean ratkaisun ja jätti menestyksekkään uransa tavoitellakseen unelmiaan ja
muuttaakseen elämänsä suuntaa.
Uusien omien seikkailujen lisäksi Räihä on vienyt tavallisia ihmisiä toteuttamaan omia unelmiaan vetämillään
Kaukoretkillä. Sen lisäksi Räihä toimii yritysluennoitsijana sekä henkilökohtaisena liikuntavalmentajana. Puheenvuoroissaan hän kertoo Everestin matkasta ja/tai elämänmuutoksesta Everest-kuvien siivittämänä. ■

kerta!
kerta!

Ota yhteyttä!

Keynote
speakers
C-hallin lavalla
joka päivä klo 13

Ke 6.9.
Arman Alizad
Uskallus seurata
unelmiaan ja
olla pelkäämättä
epäonnistumista.

To 7.9.
Carina Räihä
Tavoitteista totta
– miten saavutat
oman ”Everestisi”!
Carinan uskomaton
matka pankkimaailmasta Mt.
Everestin huipulle.

Pe 8.9.
Madventures
Riku Rantala
ja Tuomas
Milonoff
Tarinoita
maailmalta –
rohkeus, monikulttuurisuus ja
asenne.

oitteista
Katso lisää os
ut.fi
www.puumess essut.fi
m
ia
www.bioenerg
si
ja varaa paikka

Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa www.puumessut.fi, lähetä
sähköpostia tai soita. Parhaat messuosastot viedään nopeasti!
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Tanja Hurttia

Jyri Siekkinen

Tuula Rahikainen

Ari Hänninen

Myyntipäällikkö

Myyntijohtaja, näyttelyn johtaja

Projektisihteeri

Puh. 014 334 0026
050 362 2548

Puh. 014 334 0029
050 522 9911

Puh. 014 334 0027

Projektineuvottelija,
näyttelytekniikka

tanja.hurttia@jklmessut.fi

jyri.siekkinen@jklmessut.fi

tuula.rahikainen@jklmessut.fi

ari.hanninen@jklmessut.fi

puu- ja bioenergiamessut 2017
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Puh. 050 559 7601

