
 
Sähköalan tärkein tapahtuma Sähkö Valo Tele Av -messut 7.9.-

9.9.2022 Jyväskylässä. Tervetuloa! 

Pohjoismaiden suurin sähköalan ammattitapahtuma Sähkö Valo Tele Av -messut siirtyvät helmikuulta 

syyskuulle, uusi ajankohta on 7.-9.9.2022. 

Päätös uudestaan siirtämisestä tehtiin sen jälkeen, kun Frankfurtin messut ilmoitti siirtävänsä Light + Building -

messutapahtuman pidettäväksi lokakuulle osittain päällekkäisillä päivämäärillä, 2.-6.10.2022. 

Suuri osa näytteilleasettajista on mukana Frankfurtin messuilla, joten Sähkömessujen siirtäminen on välttämätöntä. 

Otamme aina päätöksissä huomioon alan kansainvälisen tapahtumakalenterin, ja tämä ei ollut joulukuussa vielä 

tiedossa. Paljon isoja tapahtumia joudutaan nyt kuitenkin siirtämään, joten on luonnollista, että välillä tulee 

päällekkäisyyksiä. 

Jyväskylän Messut Oy:n ja neuvottelukunnan yhteinen näkemys on, että parhaiten tapahtuman onnistumisen eri 

osapuolten kannalta varmistaa se, että messut järjestetään täydellä voimalla ja ilman yritysten tai vierailijaryhmien 

poisjäämistä. Sähkö Valo Tele Av on koko toimialalle kaupallisesti tärkeä ja joka toinen vuosi odotettu sosiaalinen 

tapahtuma. 

Alan tärkeimmille messuille kokoontuvat kaikki toimittajat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Täällä tapaat kollegat, 

löydät uusimmat tuotteet ja ratkaisut sekä päivität osaamisesi ja parannat yrityksesi tuottavuutta. 

THE Main EVENT IN THE ELECTRICITY SECTOR IN FINLAND 

The largest electricity trade fair in the Nordic countries, Jyväskylä Sähkö Valo Tele Av fair has been postponed to September, the 

new date is September 7-9, 2022, as opposed to previously announced October dates. 

The decision was made after the Frankfurt Messe announced that it would postpone the Light + Building trade fair to October on 

partially overlapping dates, October 2-6, 2022. 

A large proportion of the exhibitors will be present at the Frankfurt trade fair, so the relocation of the Electricity Fair is essential. 

We always take into account the international calendar of events in the industry in our decisions, and this was not yet known in 

December. However, a lot of big events now have to be postponed, so it is natural that there will be overlaps between them. 

The common view of Jyväskylän Messut Oy and the Advisory Board is that the best way to ensure the success of the event is to 

make sure that the fair is organized with full force and without excluding companies or groups of visitors. Sähkö Valo Tele Av is a 

commercially important and biennial social event for the entire industry. 

Sähkö Valo Tele Av brings together companies and professionals from the entire industry in Jyväskylä. All suppliers, customers and 

partners gather at the most important trade fair in the industry. Here you will meet colleagues, find the latest products and 

solutions, update your skills and improve your company’s productivity. 


