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Jyväskylän Puumessut täyttää tänä vuonna 30 vuotta 

 

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. 

 

Jyväskylän Puumessut täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Puumessut on vakiinnuttanut paikkansa niin 

kävijöiden kuin näytteilleasettajien joukossa: PUU 89 -messuista lähtien puualan johtava tapahtuma on 

koonnut alan ammattilaiset saman katon alle Jyväskylään joka toinen vuosi. Oman osastonsa pystyttää 

tänäkin syksynä usea sellainen yritys, joka on ollut messuilla joka kerta. 

 

Yksi vakionäytteilleasettajista on roottorikuorimakoneita valmistava Valon Kone. Myyntijohtaja Teemu 

Tynkkynen muistelee messuvuosia hyvillä mielin. – Puumessut on tosi tärkeä tapahtuma, sillä missään 

muualla emme pysty tapaamaan niin kattavasti päättäjien lisäksi tuotannon ja kunnossapidon työntekijöitä. 

Se on meille tosi arvokasta. Messuille paras sijainti on Jyväskylä, sillä keskellä Suomea se houkuttelee 

paikalle kattavasti kävijöitä maakunnista ympäri maan. 

  

Messumuistoja Tynkkysellä on monia. Aikaisempina vuosina Valon Koneelta on lähdetty messuille myynti-

tiimin lisäksi isolla porukalla. Järjestelyt saavat häneltä kiitosta. – Millään muilla messuilla Suomessa tai 

ulkomailla ei ole saatu onnistumaan yhteistä illanviettoa niin hyvin kuin miten se Puumessuilla 

aloituspäivän iltana aina järjestetään. 

 

Valon Kone pyrkii tuomaan osastolleen tänäkin syksynä kuorimakoneen näytille. Perinteiseen tapaan 

osastolla kävijät haluavat tietää, miten konetta on nyt kehitetty ja uudistettu.  

 

Puumessut ovat olleet alusta asti mukana olleelle Puumiehet ry:lle tärkeä tapahtuma, jota on kehitetty 

yhteistyössä Jyväskylän Messujen ja alan yhdistysten kanssa. – Uskon, että Puumessut pitävät pintansa 

myös tulevaisuudessa. Maailma on kovin sähköinen, joten sen vastapainoksi tarvitaan tilaisuuksia, joissa voi 

keskustella yhteistyökumppaneiden kanssa kasvokkain. Puumessut tarjoaa tähän oivan tilaisuuden, 

Puumiehet ry:n toiminnanjohtaja Hanna Luoma pohtii. 

 

Teemat ja nimi muuttuneet ajan ja trendien mukaan 

 

Puumessujen nimi, teemat ja sisällöt ovat vaihtuneet ajan vaatimusten ja trendien mukaan. PUU 89 -

messuina alkanut tapahtuma kehittyi ensin Puu ja Metsä -messuiksi, jonka jälkeen mukaan tuli bioenergia 

ja viimeksi biotalous. Jonain vuonna painotettiin taiteen ja tekniikan kohtaamista, toisena seminaareja ja 

työnäytöksiä. Tapahtuman ydin on ollut joka kerta mekaaninen puuteollisuus, alan ihmisten kohtaaminen 

ja uusien kauppojen sekä yhteistyökuvioiden solmiminen. 

 

Neliöitä messuille on raivattu lisää teemojen, näytteilleasettajien ja kävijäjoukon kasvaessa. Jo ensimmäiset 

messut oli menestys. Puumies-lehdessä 7/1989 todettiinkin osuvasti, että Jyväskylä tarvitsee omat 

mekaanisen puuteollisuuden erikoismessut. Siitä kertovat PUU 89:n odotettua suurempi kävijämäärä, 

näytteilleasettajien myönteiset kokemukset ja onnistunut rekrytointikampanja. 

 

Lisätietoja: Jyväskylän Messut, myyntipäällikkö Hannu Mennala, p. 050 591 5428 tai 

hannu.mennala@paviljonki.fi 


