
   

 

 
 

 

 
 

 
 

KUTSU: Jyri Häkämies avaa kansainväliset Alihankinta-messut Tampereella 24.9. 
 

Kansainväliset Alihankinta-messut täyttävät 25 vuotta. Juhlavuoden tapahtuma tuo 24.–26.9.2013 
uudistuneeseen Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen lähes 1000 näytteilleasettajaa 20 maasta. 
Ulkomaalaisia yrityksiä messuilla on 129. Messutapahtuma on historiansa laajin ja kansainvälisin. 
Näytteilleasettajamäärä on kasvanut edellisvuodesta 10 prosenttia ja juuri valmistuneen uuden E-
hallin myötä näyttelypinta-alaa on noin 15 000 neliötä. Kävijämäärän osalta Alihankinta on Euroopan 
toiseksi suurin alihankintamessutapahtuma, sillä näillä messuilla vierailee vuosittain yli 16 000 
teollisuuden päättäjää ja asiantuntijaa kolmen päivän aikana. 
 

Alihankinta-messujen ykkösaiheiksi nousevat talouden näkymät, yritysten kilpailukyvyn parantaminen sekä 
kansainvälistyminen. Teemana on tänä vuonna muotoilu ja kilpailukyky. Messut avaa 24.9. toimitusjohtaja 
Jyri Häkämies Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta. Häkämies tarjoaa puheenvuorossaan uuden kasvun 
eväitä. Teemapuheen pitää Kone Oyj:n muotoilujohtaja Anne Stenros, joka nostaa esille muotoilun 
merkitystä teollisuuden kilpailukyvylle. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry palkitsee avajaisissa 
Vuoden Alihankkijan ja Vuoden Päähankkijan. Tunnustuksia on myönnetty vuodesta 1987 alkaen.  
 

Median tiedotustilaisuudessa 24.9. puheenvuoron pitää avajaispuhujien lisäksi Teknologiateollisuus ry:n 
pääekonomisti Jukka Palokangas, joka korostaa alihankinnan kilpailukyvyn säilyttävän työpaikkoja 
Suomessa. Teknologiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Harri Jokinen kertoo päättyvästä TRIOplus-
hankkeesta, joka on tarjonnut pk-yrityksille työkaluja kilpailukyvyn kehittämiseen.  
 

Suoria näytteilleasettajia messuilla on Suomen lisäksi Alankomaista, Espanjasta, Hong Kongista, Intiasta, 
Iso-Britanniasta, Italiasta, Itävallasta, Latviasta, Liettuasta, Portugalista, Puolasta, Ruotsista, Saksasta, 
Slovakiasta, Tanskasta, Turkista, Unkarista, Virosta, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Lisäksi useat seminaarit 
tuovat messuille aiempaa enemmän kansainvälisiä toimijoita ja ulkomaalaisia messuvieraita. Esimerkkeinä 
kansainvälinen yrityskontaktitapahtuma Subcontracting B2B Matchmaking Event 2013 sekä kansainvälisiin 
liiketoimintamahdollisuuksiin keskittyvät seminaarit Business in the Republic of Karelia (Russia), Doing 
business in Poland ja Norwegian - Finnish trade potential. Messujen ohjelma: www.alihankinta.fi (Ohjelma). 
 

Alihankinta esittelee ainoana messutapahtumana läpileikkauksen koko Suomen teollisuudesta. Uusia 
innovaatioita nähdään messuilla vuosittain yli 2000. Esillä on metalli-, elektroniikka-, muovi- ja 
kumiteollisuutta, teollisuuden ICT-ratkaisuja sekä näiden alojen suunnittelua ja konsultointia.  
 
Hyvä median edustaja. Alla on tarkempaa tietoa avajaisista, tiedotustilaisuudesta, mediapalveluista 
sekä median akkreditoitumisesta messuille. Akkreditoidu 19.9. klo 12 mennessä, niin saat 
lehdistökutsun ja pysäköintilipun postitse. Tervetuloa Alihankinta 2013 -messuille! 
 
AVAJAISET  
tiistaina 24.9.2013 klo 9.30–10.15, Pääaula. 

  

 Tervehdyssanat  
toimitusjohtaja Hannu Vähätalo, Tampereen Messut Oy  

 

 Avauspuhe  
toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
 

 Teemapuhe  
muotoilujohtaja Anne Stenros, Kone Oyj 

 

 Vuoden Päähankkijan ja Vuoden Alihankkijan palkitseminen  
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry  
toimitusjohtaja Markku Henttinen 
palkintolautakunnan puheenjohtaja Kari Sorjonen 

  

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE   
tiistaina 24.9.2013 klo 10.30–11.30, Mars (Seminaarikeskus, 2. krs). 
 

 Uuden kasvun eväät 
toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 
 

 Muotoilun merkitys teollisuuden kilpailukyvylle 
muotoilujohtaja Anne Stenros, Kone Oyj 

 

ALIHANKINTA 2013 
Kansainväliset teollisuuden alihankinnan ammattimessut 
24.–26.9.2013, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
www.alihankinta.fi 
 

LEHDISTÖKUTSU 10.9.2013 



   

 

 Vuoden Päähankkija 2013 
LOGY ry:n palkitseman yrityksen katsaus alan näkymiin. 

 

 Vuoden Alihankkija 2013 
LOGY ry:n palkitseman yrityksen katsaus alan näkymiin. 

 

 Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomessa 
pääekonomisti Jukka Palokangas, Teknologiateollisuus ry 
 

 Kehittäminen kannattaa: TRIOplus-yritykset kirivät etumatkaa 
johtava asiantuntija Harri Jokinen, Teknologiateollisuus ry 

 

LEHDISTÖLOUNAS 
tiistaina 24.9.2013 klo 11.30–12.30, Ravintola Arlanda (1. krs). 

 Tarjoamme median edustajille lounaan tiedotustilaisuuden päätteeksi ravintola Arlandassa. 
Ilmoittaudu lounaalle akkreditoitumisen yhteydessä. 

 

MEDIAMATKA: Helsingistä Tampereen Alihankinta-messuille tiistaina 24.9.2013  
 

 Lähtö Helsingistä Kiasman turistibussipysäkiltä tiistaina 24.9. klo 7.30. 

 Saapuminen messuille, avajaiset klo 9.30–10.15, tiedotustilaisuus klo 10.30–11.30. 

 Lehdistölounas klo 11.30–12.30. 

 Tutustumista messuihin ja seminaareihin oman kiinnostuksen mukaan.  

 Paluukuljetus Helsinkiin lähtee Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksesta klo 17. 

 Bussi-isäntänä toimii viestintäkonsultti Pekka Tiusanen. 

 Ilmoittaudu matkalle akkreditoitumislomakkeella viim. maanantaina 23.9. klo 12 mennessä. 

 Lisätietoa mediamatkasta antavat: 
o Pekka Tiusanen, viestintäkonsultti, p. 050 552 1347, pekka.tiusanen@energia.fi  
o Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi. 

 

MEDIAN AKKREDITOITUMINEN 

 Median edustajat pääsevät Alihankinta 2013 -messuille täyttämällä 
akkreditoitumislomakkeen, joka löytyy osoitteesta www.alihankinta.fi (Medialle).  

 Lähetämme akkreditoituneille toimittajille postitse lehdistökutsun ja VIP-pysäköintilipun. Huom.! 
Lehdistökutsun ja pysäköintilipun saat postitse, jos rekisteröidyt viimeistään torstaina 19.9.2013 
klo 12 mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen emme toimita lehdistökutsuja postitse, vaan jätämme 
valmiiksi täytetyn kutsun ja pysäköintilipun pääsisäänkäynnin lippupisteeseen, jossa lukee 
PRESS. Pyydä siitä nimelläsi merkitty kirjekuori ja jätä lehdistökutsu ovimiehelle.  

 Messujen aikana voit akkreditoitua lehdistöhuoneessa. Varauduthan esittämään pressikorttisi. 
Nouda PRESS-rintamerkki lehdistöhuoneesta (2. krs).  

 

ILMOITTAUTUMINEN TILAISUUKSIIN JA HAASTATTELUPYYNNÖT 

 Ilmoittaudu tilaisuuksiin akkreditoitumislomakkeella, jonka kautta voi jättää myös haastattelupyyntöjä 
sekä lisätiedusteluja Tampereen Messujen viestintään.  

 

MEDIAN PYSÄKÖINTI  

 Pysäköinti on median edustajille maksuton. Median VIP-pysäköintialue on D-hallin läheisyydessä 
Ilmailunkadun varrella (opastus alueella).  

 Lähetämme viimeistään torstaina 19.9. klo 12 mennessä akkreditoituneille toimittajille pysäköintilipun 
postitse. VIP-pysäköintialueelle pääsee myös pressikortilla, mutta alueelta poistuttaessa 
pysäköinninvalvojalle on annettava VIP-pysäköintilippu.  

 Tapahtuman aikana VIP-pysäköintilipun saa lehdistöhuoneesta. Mikäli pysäköit muualla kuin VIP-
pysäköintialueella, saat lehdistöhuoneesta tähän tarkoitetun lipukkeen. 

 

LEHDISTÖHUONE (Kokoustilat, 2. krs)  

 Avoinna messujen aukioloaikojen mukaan ti 24.9. ja ke 25.9. klo 9–17, to 26.9. klo 9–16.  

 Kulku lehdistöhuoneeseen on pääaulan kierreportaiden kautta. 

 Median edustajien tulee noutaa lehdistöhuoneesta Tampereen Messujen PRESS-rintamerkki. 

 Messuaikainen akkreditoituminen on lehdistöhuoneessa. 

 Lehdistöhuoneessa on jaossa tiedotustilaisuuden materiaalia, messujärjestäjän ja näytteilleasettajien 
lehdistötiedotteita sekä muuta messuinfoa.  

 Toimittajien käytössä on tietokone ja nettiyhteys, maksuton vaatesäilytys.  

 Päivystys lehdistöhuoneessa:  
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu(a)tampereenmessut.fi  
Aino Paavola, viestintäassistentti, p. 0400 914 877, aino.paavola(a)tampereenmessut.fi 



   

 

 
MEDIAMATERIAALIT 
Tapahtuman mediasivuilta osoitteesta www.alihankinta.fi (Medialle) löytyvät linkit  

 messujärjestäjän lehdistötiedotteisiin 

 näytteilleasettajien lehdistötiedotteisiin ja uutuustuotteisiin (julkaistaan vk 38) 

 tapahtuman logoihin ja kuvapankkiin 

 mediatilaisuuksien ohjelmaan, mediapalveluihin ja akkreditoitumislomakkeeseen. 

 Tiedotustilaisuuden puheenvuorot lisätään mediasivuille tilaisuuden jälkeen 24.9. 

 kuvia messuilta tallennetaan tapahtuman aikana Tampereen Messujen kuvapankkiin 
(www.tampereenmessut.fi / Media). Alihankinta 2013 -messujen kuvapankki avataan 24.9. 

 

MESSUINFO 
 

 Aukioloajat: Messut ovat avoinna ti 24.9. ja ke 25.9. klo 9–17, to 26.9. klo 9–16.  
 

 Sisäänpääsy: Veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi tai pääsylipulla (20 euroa, sis. alv 10 %). 
 

 Kulkuyhteydet: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus sijaitsee osoitteessa Ilmailunkatu 20, 
Tampere. Tampereen keskustasta Keskustorilta Messu- ja Urheilukeskukseen liikennöivät 
Tampereen Joukkoliikenteen linjat 1 ja 7. Aikataulut: aikataulut.tampere.fi, Mobiili: 
aikataulut.tampere.fi/mobile. Ilmaiset bussikuljetukset: Lisätietoa Alihankinta-messujen ilmaisista 
bussikuljetuksista osoitteessa www.alihankinta.fi (Messuinfo) 

 

 Pysäköinti: Pysäköintilippu 5 euroa. Pysäköintilipuke tarkistetaan vasta pysäköintialueelta ulos 
ajettaessa. Messujärjestäjä suosittelee etäpysäköintiä, sillä Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksella on parkkipaikkoja rajoitetusti. Etäpysäköintimahdollisuudet: Lisätietoa 
Alihankinta-messujen etäpysäköintimahdollisuuksista osoitteessa www.alihankinta.fi (Messuinfo) 
 

 Hallit: Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen hallit A, C, D, E, ulkoalueet. 
 

 Tuoteryhmät: Metalli, elektroniikka, kumi, muovi, suunnittelu, konsultointi ja teollisuuden ICT. 
 

 Järjestäjä: Tampereen Messut Oy yhteistyössä Teknologiateollisuus ry, Kumiteollisuus ry, Suomen 
Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Muoviteollisuus ry. 

 
 

TÄHTIUUTISET 
Tampereen Messujen TähtiUutiset-verkkolehti osoitteessa www.tahtiuutiset.fi. 

 Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies: 
”Suomalainen yritys on luotettava ja sanansa pitävä” (TähtiUutiset 2/2013) 

 
 
Tervetuloa messuille! 
 
LISÄTIEDOT: www.alihankinta.fi 
 

Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi 
Jani Maja, tuoteryhmäpäällikkö, p. 0207 701 255, 050 356 1325, jani.maja@tampereenmessut.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 0207 701 205, 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi 
Aino Paavola, viestintäassistentti, p. 0207 701 242, 0400 914 877, aino.paavola@tampereenmessut.fi 
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