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Työterveyspäivät jatkaa Tampereella – kokonaisuus laajenee entisestään 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 13.–15.9.2016 järjestetty EuroSafety-, Työhyvinvointi- ja 
Logistiikka-tapahtumakokonaisuus sekä ensimmäistä kertaa Tampereella järjestetyt 
Työterveyspäivät toivat yhteen 8636 turvallisuus-, työhyvinvointi-, materiaalinkäsittely- ja logistiikka-
alojen ammattilaista. Avajaispäivänä Sisälogistiikka 2016 -tunnustuksen sai Altia Oyj ja parhaina 
messuosastoina palkittiin Lindström ja Silmäasema. Seuraavan kerran messukokonaisuus 
järjestetään 2018, jolloin turvallisuusala on mukana entistä laajemmin. 
 

– Nyt 62. kertaa järjestetyt Työterveyspäivät pidettiin ensimmäistä kertaa Tampereella, samanaikaisesti 
Työhyvinvointi-, EuroSafety- ja Logistiikka-messujen kanssa. Oli hienoa olla mukana tuhansia ihmisiä 
houkuttelevassa kokonaisuudessa ja tunnelma oli aamusta asti kohdallaan. Tampereelle tulo oli oikea 
päätös ja tavoitteemme on jatkaa täällä myös vuonna 2018. Tästä on hyvä jatkaa, ensi kerralla tehdään vielä 
isommin ja paremmin, toteaa Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula. 
Video: ”Työterveyspäivien järjestäminen Tampereella oli oikea päätös” 
 

Turvallisuusala entistä laajempana 2018 – myös palo- ja pelastustoimi palaa Tampereelle 
 

– Näiden neljän tapahtuman synergiaetuihin liittyvät odotukset olivat korkealla, ja onnistunut tapahtuma 
todisti, että tämä kokonaisuus toimi erinomaisesti. Kävijöiden laatu oli korkea ja paikalla olivat juuri ne oikeat 
ammattilaiset. Työturvallisuus on ehdottomasti mukana Tampereella taas ensi kerralla, ja vielä entistäkin 
isommin, kommentoi Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto STYL ry:n puheenjohtaja Jukka Nylander. 
 
– Koko turvallisuusala näyttäytyy vuonna 2018 jälleen Tampereella, sillä myös palo- ja pelastustoimi palaa 
Tampereen Messujen messuohjelmaan, toteaa Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry SPLY:n 
puheenjohtaja Timo Kangasniemi. 
 

Erottuvia osastoja palkittiin, sisälogistiikka ja päihteet puhuttivat ohjelmasisällössä  
 

Tapahtumakokonaisuuden avajaispäivänä jaettiin palkintoja: Sisälogistiikka 2016 -tunnustuksen sai 
tuotannon tehokkuutta ja sisälogistiikkaa ilman isoja investointeja kehittänyt Altia Oyj, ja Messu- ja 
somistusalan liiton järjestämässä Paras messuosasto -kilpailussa palkittiin Suomen Silmäasema Oy:n sekä 
Lindström Oy:n erottuvat ja tunnistettavat osastot. 
 

Päätöspäivän ohjelmasisällöissä keskustelua herättivät muun muassa sisälogistiikan tulevaisuus, 
työhygienia, terveellinen työ, väkivallan kohtaaminen työssä ja Tuleeko kannabis töihin? -seminaari. 
Lue lisää: avajaispäivän tiedote, messuosastovoittaja-tiedote, muut mediatiedotteet 
Video: Työhyvinvointi-, EuroSafety- ja Logistiikka-messujen sekä Työterveyspäivien tunnelmia 
Video: Tuleeko kannabis töihin? -seminaari 
 

Kuvat: Kuvia tapahtumasta, esiintyjien materiaaleja sekä tiedotteet Tampereen Messujen 
materiaalipankissa (www.tampereenmessut.fi/medialle).  
Videot: Videomateriaalia tapahtumasta YouTube-soittolistoilla EuroSafety ja Työhyvinvointi 2016 ja 
Logistiikka 2016. 
 

Messutapahtumat järjesti Tampereen Messut Oy pääyhteistyökumppaneinaan Suomen Työsuojelualan Yritysten 
Liitto STYL ry ja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys ry:n Trukkijaosto. Työterveyslaitos järjesti messujen 
yhteydessä 13.–14.9.2016 Työterveyspäivät. 
 

LISÄTIEDOT: www.eurosafety.fi, www.tyohyvinvointimessut.fi, www.logistiikkamessut.fi 
Some: #EuroSafety, #Työhyvinvointi, #ttpaivat, #Logistiikka 
Twitter: @TampereenMessut, @ttpaivat / Facebook: facebook.com/tampereenmessut, 
facebook.com/tyoterveyslaitos 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi  
EuroSafety, Työhyvinvointi: Veli-Pekka Rouvali, projektipäällikkö, p. 050 516 4005, @VelluRouvali1 
Logistiikka: Mikael Wänskä, projektipäällikkö, p. 040 350 0445 
Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, @TanjaJarvensivu 
Jenna Antila, tiedottaja, p. 040 172 1188, @Jenna_messuaa 
 


