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Jyväskylän Sähkömessut vauhdilla liikkeelle 
 

Sähkö Valo Tele Av 2020 -messut käynnistyivät keskiviikkona vauhdikkaasti ja runsas 

kävijämäärä täytti messu- ja tapahtumakeskus Paviljongin.  

 

- On innostavaa nähdä, kuinka huolella näytteilleasettajat ovat valmistautuneet tapahtumaan. 

Näyttäviin osastoihin ja tuotteiden sekä ratkaisujen esittelyyn on todella panostettu tänä 

vuonna. Kävijämäärä nousi ensimmäisenä päivänä lähes 4 000 kävijään, mikä palkitsi 

vaivannäön. Kävijöitä odotetaan runsaasti vielä tulevalle kahdelle päivälle, kertoo Jyväskylän 

Messut Oy:n myyntijohtaja Ilari Tervakangas. 

 

Keskiviikkona messuilla nähtiin myös palkintatilaisuuksia. Vuoden valaistuskohde -kilpailu 

järjestettiin nyt seitsemännentoista kerran. Jo kuudetta kertaa se järjestettiin erikseen kahdessa 

sarjassa: sisä- ja ulkovalaistus. Vuoden valaistuskohde 2019 -kilpailun voittaja 

sisävalaistussarjassa oli Länsimetro ja ulkovalaistussarjassa Saariselän hiihtokeskukseen 

maailman pisimmän pulkkamäen yhteyteen tuotettu Aurora Experience.  

 

Vuoden valaistuskohde -kilpailun tarkoituksena on kannustaa kotimaisia 

valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaille ja korkeatasoisille 

valaistusratkaisuille. Kilpailun järjestävät Suomen Valoteknillinen Seura ry, RAKLI ry, 

Sisustusarkkitehdit SIO ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, 

Sähkösuunnittelijat NSS ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry.  

 

KNX Finland ry:n myöntämän KNX Awardin voitti diplomi-Insinööri Eemi Salo diplomityöstään 

Talotekniikan avoimet tiedonsiirtorajapinnat. Palkinnon luovutti KNX Finland ry:n 

kunniapuheenjohtaja Johan Stigzelius. 

 

Työnäytökset, asiantuntijoiden esitykset ja osastoilla tapahtuneet tehtävät ja kilpailut 

kannustivat oppimaan uutta. Yritykset ja järjestöt ovatkin panostaneet paljon osastoihin sekä 

messujen yhteiseen ohjelmaosuuteen. Illan kutsuvierastapahtuma toi näyttelyalueelle runsaasti 

osallistujia viihtymään ja verkostoitumaan.  

 

Jyväskylässä nähdään ensi kertaa tulevaisuuden liikenneratkaisuja esittelevä näyttelyalue 

Future Transportation Forum. Se täydentää Sähkömessujen osastojen tarjontaa keskittyen 

erityisesti sähköautoiluun liittyvään teknologiaan, sovelluksiin ja palveluihin. 
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Sähkö Valo Tele AV 2020 on suunnattu koko sähköalalle alkaen urakoitsijoista ja suunnittelijoista 

eri osa-alueiden asiantuntijoihin ja yrityspäättäjiin asti. Valmistajat esittelevät ratkaisujaan, ja 

alan kauppa ja järjestöt palveluineen ovat kattavasti esillä. Opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi 

messupolulle, jota seuraamalla voi tutustua kiinnostaviin yrityksiin.  

 

Messut ovat avoinna vielä torstaina klo 17 asti ja perjantaina klo 10-16 Paviljongissa.  

 

Lisätietoja: Ilari Tervakangas, Jyväskylän Messut Oy, p. 050 596 6710, 

ilari.tervakangas@paviljonki.fi   

www.sahkomessut.fi  

 

http://www.sahkomessut.fi/

