
 
  Tiedote   

 
  Julkaisuvapaa 26.6.2019 

 
Jyväskylän Messut Oy tuottaa elämyksiä ja 

tuloksellisia kohtaamisia. 
 

Jyväskylän Messut Oy 

Y-tunnus 0626505-0 
PL 127, 40101 JYVÄSKYLÄ 

www.paviljonki.fi 

 

 

 

Puumessujen ohjelmassa perjantaina: Ympäristöpäivä 

 

Jyväskylän Puumessujen perjantai 6.9 pääpuuhuja emeritusprofessori Esko Valtaoja: 
”Maailma ja ihminen pelastetaan tiedon ja teknologian avulla” 

 

Tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja uskoo, että ympäristöongelmat ovat täysin 

ratkaistavissa, kunhan ihminen osaa hyödyntää faktaa ja teknologiaa ympäristön eduksi. – Moni 

haikailee perunamaan ja punaisen tuvan perään, mutta jos oikein muistellaan, vanhat, hyvät ajat 

olivat oikeastaan aika karmeita. Tuhosimme ympäristöämme ihan surutta. Uusi tieto ja teknologia 

ovat avaimia. Niiden avulla voidaan pelastaa ihminen ja maailma, jos ihminen niin haluaa, 

Valtaoja sanoo. 

 

Puu on Valtaojan mielestä hyvä esimerkki materiaalista, jota on käytetty ajan saatossa sekä 

ympäristöä säästäen että tuhoten. Vielä kymmenen vuotta sitten puun polttamista takassa 

pidettiin suurena ympäristötekona. Valtaoja haastaa miettimään, mikä on tämän päivän tiedon 

ja teknologian valossa paras tapa käyttää puuta. – Puu on Suomen tulevaisuuden rikkaus, mutta 

ei pelkästään sellukattiloissa keitettynä. Puusta osataan valmistaa jo esimerkiksi vaatteita ja 

lääkkeitä, ja näitä innovaatioita tarvitsemme lisää, hän miettii. 

 

Valtaoja ihaili hiljattain Japanissa tuhat vuotta vanhoja puutemppeleitä. – Suomella on kaikki 

mahdollisuudet tulla puurakentamisen kärkimaaksi. 

 

Esko Valtaoja käynnistää Puumessujen lavaohjelman perjantaina 6. syyskuuta kello 11 

esityksellään Puusta pitkään? – Teknologia ja tulevaisuus. Tähtitieteen emeritusprofessori Turun 

yliopistosta, entinen Tuorlan observatorion johtaja ja taidegallerian apulainen on arvostettu 

tieteentekijä ja kiitetty tieteellisen tiedon popularisoija sekä luennoitsija. Valtaoja on kirjoittanut 

kymmenen kirjaa ja yli kolmesataa kolumnia. Tulevaisuuden haasteet ja näkymät ovat Vuoden 

Puhujaksikin valitun Valtaojan luentojen perusta. 

  

Koulutusvastaava Sauli Muotio Suomen Yrittäjäopistosta tuo tapahtumalavalle terveiset 

puuteollisuusalan rekrytointikoulutuksista. – Tämä aika on rekrytoinnille työnantajan 

näkökulmasta kriittinen. Olemme saaneet hyviä kokemuksia rekrytointikoulutuksista, joissa alalle 

on etsitty ja koulutettu muun alan osaajia. Joskus poisoppiminen on vaikeampaa kuin uuden 

oppiminen. Vanhat tavat painavat selkärangassa. Uudelleen kouluttamalla on löydetty 

motivoituneita, ahkeria ja alalle sopivia henkilöitä, jotka ovat edenneet talon sisällä, Muotio kertoo. 
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Lisäksi Puumessujen Ympäristöpäivän aikana lavalla kuullaan Puuteollisuus ry:n Aila Janatuisen 

Ympäristöfaktapankki-luento. Erikoispuukaupan kauppapaikasta luennoi Timo Ripatti 
Sahayrittäjät ry:stä. 

 

Perjantain lavaohjelma täydentyy vielä ennen messuja. Tarkista ajankohtainen ohjelma 

osoitteesta www.puumessut.fi. 

 

Puumessut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 4.–6. syyskuuta. Puumessut tuo toimialan 

yritykset ja ammattilaiset saman katon alle. Tapahtuma esittelee saha- ja levyteollisuuden 

uusinta tekniikkaa, monipuolista puusepänteollisuutta ja huippunykyaikaista 

puuntyöstäteknologiaa. Tänä vuonna mukana on myös biotalous ja sen innovaatiot. 
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