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JULKISIVUYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1995 

 

 
Yhdistyksen perust aminen 

 
Perustava kokous. 

 

Yhdistyksen toiminnan voidaan katsoa alkaneen virallisesti 

17.01.1995. Perustavan kokouksen kutsuivat kokoon Martti 

Karimies ja Petri Ahonen. Alkuperäisenä tarkoituksena oli 

perustaa eriytettyjen julkisivuratkaisuiden parissa toimiva 

yhdistys, mutta toiminta laajennettiin koskemaan heti koko 

julkisivualaa. 

 

Perustavaan kokoukseen osallistui 11 henkilöä jotka kävivät 

laajan keskustelun yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista ja 

julkisivujen ongelmista. 

 

Perustavassa kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 

Matti Pentti/TTKK ja sihteeriksi Martti Karimies/Mäkelä Metals 

Oy. Yhdistyksen hallitukseen valittiin Juha Ryyppö/ Isover Oy, 

Petri Ahonen/Fenestra Oy, Aimo Heimala/Finnmap Consulting Oy ja 

Eero Jukkola/Ark.tsto Erat & Osara. 
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Perustavaan kokoukseen osallistui 11 henkilöä jotka kävivät 

laajan keskustelun yhdistyksen toiminnan suuntaviivoista ja 

julkisivujen ongelmista . 

 
Perustavassa kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 

Matti Pentti/TTKK ja sihteeriksi Martti Karimies/Mäkelä Metals 

Oy. Yhdistyksen hallitukseen valtttiin Juha Ryyppö/Isover Oy, 

Petri Ahonen/Fenestra Oy, Aimo Heimala/Finnmap Consulting Oy ja 

Eero Jukkola/Ark.tsto Erat & Osara. 
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Julkisivuyhdistyksen kokous 13.02.1995 

 

Tässä kokouksessa päätettiin ottaa yhdistyksen nimeksi 

Julkisivuyhdistys (r.y.). Kokouksessa käytiin läpi yhdistyksen 

alustavat säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Paikalla 

oli 15 jäsentä. 

 

Julkisivuyhdistyksen kokous 04.04.1995 

 

Tässä kokouksessa hyväksyttiin mm. yhdistyksen säännöt, 

toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 1995. Kokouksessa 

perustettiin työryhmät ja valittiin niille kokoonkutsujat. 

Samalla päätettiin tilin avaamisesta silloiseen SYP:n 

Mäkelänkadun konttoriin ja logon teettämi sestä. Kokous vastasi 

asialistaltaan muutoin yhdistyksen syyskokousta paitsi 

henkilövalinnoiltaan . Kokoukseen osallistui 15 jäsentä. 

 

 
Sääntöjen edellyttämät kokoukset 

 
Julkisivuyhdistyksen syyskokous 16.11.1995 

 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Vantaalla ja siihen 

osallistui 18 jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 1996 

toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hallitukseen valittiin kaksi 

uutta jäsentä; Helsingin kaupunki/ATT, Kari Kankainen ja 

arkkitehti Reijo Lahtinen. Kaikille hallituksen jäsenille 

valittiin henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajaksi 

valittiin Petri Ahonen. 

 

Varajäseniksi valitti in Jarkko Mattila/Lemminkäinen Oy, Erkki 

Tikkanen/Ins.tsto Hansson & Co, Martti Hekkanen/VTT/Oulu, Jorma 

TalviOja/Ark.tsto Schutz & Slotte, Jukka Sev6n/Paroc Oy Ab, 

Rakennuseristeet, Ilkka Järvinen/Temal Oy, Harri Hagan/TTKK 

arkkitehtuurin osasto, Tarja Tukia/VVO Rakennuttaja  Oy. 

 

Kokouksessa julkistettiin lisäksi Heikki Haganin suunnittelema 

yhdistyksen logo. Merkin suunnittelua yhdistyksen taholta valvoi 

Eero Jukkola. Merkki kuvaa poikkeavan elementin soveltuvuutta 

vallitsevaan ympäristöön ja yhdistyksen merkityst ja tehtävää 

kyseisen soveltuvuuden ymmärtämisessä ja kehittämisessä. 

 

 
Hallituksen kokoukset 

 

Hallitus kokoontui vuoden 1995 aikana seitsemän kertaa. Kolme 

kokouksista oli sellaisia joita edelsi yhteinen työryhmien ja 

hallituksen kokous . 



Työryhmien kokoukset 

 

Yhdistyksen käytännön työn tekemiseksi perustettiin kuusi 

työryhmää. Työryhmien nimet ja niidet kokoonkutsujat olivat ; 
 

 

TR 1, Pinnoitetyöryhmä, Risto Vahanen . 

TR 2, Betonijulkisivut - ja parvekkeet, Matti Pentti 

TR 3 , Eriytetyt julkisivut, Petri Ahonen 

TR 4, Muuratut- ja rapatut julkisivut, Jukka Suonio 

TR 5, Puujulkisivut, Juha Ryyppö 

TR 6, Arkkitehtuuri, Eero Jukkola 

Kolme työryhmää kuudesta kokoontui lähes säännöllisesti ja laati 

itselleen toimintasuunnitelman tai tavoitteen tuleville  

vuosille. Työryhmillä oli alkuvaihees sa täysi työ selvittää 

lähtökohtia ja malleja oman toimintansa hahmottamiseksi. 

 
Muu toiminta vuonna 1995 

 

Yhdistys tekee tutkimussopimuksen TTKK:n kanssa 

julkisivurakentamisen alaan kuuluvien tutkimusten, määräysten ja 

ohjeiden kartoituksesta Suomesta, Ruotsista ja mahdollisuuksien 

sekä tarpeen mukaan muista Euroopan maista. Työtä TTKK :lla tekee 

vs. assistentti Minna Teikari ja sitä valvoo Matti Pentti. Tämän 

tutkimustyön tarkoituksena on luoda osaltaan pohjaa yhdistyksen 

työryhmien toiminnalle. 

 

Yhdistys osallistui Julkisivu-96-näyttelyn yhteydessä  

pidettävien luentojen ohjelman suunnitteluun. Yhdyshenkilönä oli 

Martti Karimies . Yhdistyksen ehdotuksesta valittiin piedttäväksi 

kaksi lähiökorjausrakentamisen arkkitehtuuria käsittelevää 

luentoa. Luennot ja niiden pitäjät olivat; "Lähiökorjaamisen 

arkkitehtoniset vaikutukset" , Harri Hagan ja " Modernin 

arkkitehtuurin ominaispiirteiden säilyttämisen ongelmat" , Yrjö 

Suonto. 

 

Yhdistyksen  rekisteröint i 

 
Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Matti Pentti, 

Martti Karimies ja Petri Ahonen 04.04.1995. Yhdistyksen 

kokouksen hyväksymät säännöt hakemuskaavakkeineen lähetettiin 

yhdistysrekisteriin 27.10.1995. Rekisteröinti on vielä kesken . 

 
Jäsenmäärän kehitys 

 

Jäsenmäärä vuoden 1995 lopussa oli 43 , joista teollisuuden 

edustajia 17, rakennuttajia 2, tutkimus- ja opetuslaitoksia 6, 

rakennesuunnittelutoimistoja 8, arkkitehtuuritoimistoja 6 ja 

muita jäseniä 4. Jäsenmäärä on koko ajan kasvanut tasaisesti ja 

kattaa nyt jo valtaosan alalla toimivista merkittävistä 

yhteisöistä. 



Taloudellinen tila 

 

Vuoden 1995 jäsenmaksukertymä oli 89.000 markkaa, joka ylittää 

talousarvion 9.000 markalla. Yhdistyksen menot ovat samalla 

jääneet talousarviota pienemmiksi joten tuloksena on 

ylijäämäinen ensimmäinen toimintavuosi. Yhdistyksen tilillä oli 

vuoden lopussa 66 .963 markkaa. 


