
 

 

20.9.2018 

Syyskuinen tervehdys Julkisivuyhdistyksestä 

Syystapahtuma miniseminaareineen ja illanviettoineen lähestyy 

– merkitkää kalenteriinne päivämäärä 22.11.2018 

Syyskokous, seminaari ja illanvietto 22.11.2018 

Tuolla päivämäärällä pidetään miniseminaari, jonka puhujaksi on lupautunut Helsingin 

kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki. Muita miniseminaarin puhujia vielä 

selvitellään. Syyskokous pidetään miniseminaarin päätteeksi. 

Show & Dinner – illanvietto 
Saman päivän iltana tapaamme Aleksanterin Teatterissa Osku Heiskasen ja Jarkko Walteen 

Showhat -esityksen merkeissä ja buffeeillallisella. Buffet tarjolla klo 16.30 – 18.00 ja esitys alkaa 

klo 19.00. Paikkoja varattu 30. 

Lisätietoja seminaarista, syyskokouksesta ja illanvietosta lähiaikoina. 

 

*** 



TUTKIMUSRINTAMALTA 

Julkisivujen Markkinat 2018 -tutkimusraportti on 

valmistunut. 

Tutkimuksessa on tarkasteltu kattavasti julkisivujen uudis- ja korjausrakentamisen määrän kehitystä 

ja suuntaviivoja materiaaleittain. Lisäksi tutkimus sisältää tietoa julkisivualalla toimivien yritysten 

liiketoiminnan kehityksestä. 

Tutkimuksen toteutti Forecon Oy ja se tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1915. 

Hinta jäsenistölle 2000,00 euroa (ensimmäinen tilaus); 1000,00 euroa (aikaisemmin tilanneille). 

Hinta ulkopuolisille 4000,00 euroa. Hintoihin lisätään alv 24 %. 

Tilaa: https://www.lyyti.fi/reg/Julkisivujen_markkinat_ja_seuranta_tutkimus_2018_2710 

*** 

OPASRINTAMALTA 

By 70 Julkisivujen parvekkeiden talvikorjausohje 2018 

Talvikorjausohje on valmis ja julkaistu nyt BY-Koulutus Oy:n kirjasarjassa nimellä by 70 

Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjausohje. Kirja antaa perustietoja talvikorjaushankkeen eri 

vaiheiden ja rakenneosien toteuttamiseen sekä talvikorjaamiseen liittyviä ohjeita ja vaatimuksia. 

Oppaan hinta 75,- euroa (sis. alv) – Jäsenalennus on 20 %, mihin oikeuttavan tilauskoodin saat 

sihteeri.julkisivuyhdistys (at) gmail.com. 

Talvikorjausohjeen voi tilata TÄSTÄ osoitteesta.  

Jäsenalennus on saatavissa myös julkaisusta by 64 Tuulettuvat julkisivut 2016. 

*** 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

JSY on ollut jäsenenä IFD:n (International Federation of Roofing Trade) Facade Committeessa 

kaksi vuotta. Vuoden alussa julkaistu työryhmän ensimmäinen julkaisu on kansainvälinen ohjeistus 

tuulettuvien julkisivuratkaisujen hyvään rakentamistapaan. 

Kesäkuussa JSY:n vieraana ollut työryhmä koostaa nyt toleransseihin keskittyvää lisäosaa 

aiempaan julkaisuun, joka tulee myös vapaasti kaikkien saataville. 

Julkaisu löytyy oheisesta linkistä: https://www.ifd-roof.com/ifdrichtlinien.html 

Tapaamisen yhteydessä järjestettiin KV-seminaari sekä risteily Tallinnaan, jossa JSY:n jäsenet 

pääsivät tutustumaan työryhmän toimintaan sekä silloin kokouksessa vierailleisiin jäseniin 

Itävallasta, Saksasta, Latviasta, Virosta, Isosta-Britanniasta sekä Sveitsistä. 

https://www.lyyti.fi/reg/Julkisivujen_markkinat_ja_seuranta_tutkimus_2018_2710
https://www.rakennustietokauppa.fi/tuotteet/tuote/114677/by-70-julkisivujen-ja-parvekkeiden-talvikorjaus-2018-
https://www.ifd-roof.com/ifdrichtlinien.html


 
Kuva Julkisivuyhdistyksen järjestämän Julkisivuista kansainvälisesti -seminaariin ja risteilyyn 

sisältyneestä tutustumiskohteesta Tallinnasta. 



*** 

MUITA POIMINTOJA 

• Viestintästrategia laadittu ja toteuttaminen työn alla Hybridiviestintä Effet Oy:n kanssa. Sisältää 

mm. kotisivu-uudistuksen, joka käynnistymässä tuota pikaa. 

• JSY Golf oli ja tapahtumassa 25 osanottajaa. Tapahtuman koollekutsujana toimi Boris Panschin, 

jonka yhteenveto tapahtumasta luettavissa yhdistyksen kotisivulta tästä linkistä:  

• Mikäli haluatte laajentaa Julkisivuyhdistyksen tiedotteiden saajajoukkoa yrityksessänne tai 

yhteystiedoissanne tai -henkilöissä tapahtuu muutoksia, viestittäkää Riinalle – 

sihteeri.julkisivuyhdistys (at) gmail.com. 

 

 

http://www.julkisivuyhdistys.fi/2018/09/20/jsy-golfia-vihdin-jokikunnalla-kesakuussa/
mailto:sihteeri.julkisivuyhdistys@gmail.com?subject=JSY%20muutostietoja

