
 

 

  

 

Julkisivuyhdistyksen vilkas kevät ja syksy tulossa 
 

• Perinteistä JSY Golfia 

• Jäsenmatka Skotlantiin 

• Ajankohtaista asiaa eristerappausjärjestelmistä JulkisivuLounalla 

• Julkisivuremontti 2019 -kilpailu käynnissä 

 

Julkisivuyhdistyksen tapahtumakalenteri lupaa vilkasta kevättä ja syksyä. 

Ilmoittaudu tapahtumiin  ja vie viestiä eteenpäin yrityksessäsi tai asiakkaillesi. 
 

 

 

Golfia kesäkuussa 
  
Perinteinen JSY Golf -kisa käydään pe 7.6.2019 Nevas Golf -radalla 
Söderkullassa. Pallot lennätetään yläilmoihin sklo 10.00 yhteislähdöllä. 
Aamiaista voi tulla nauttimaan kuitenkin jo klo 8.00. 
”Ilmoittautukaa runsain joukoin ja kootkaa taas kerran iskukykyiset joukkueet 
joukkuemestaruusjahtiin. 



 

Ilmoittakaa, mikäli haluatte pelata ilmoittamanne joukkueena tai 
vaihtoehtoisesti joukkueen jäsenet sijoitettuna muitten joukkueden kesken. 
Joukkueen voi muodostaa 3-4 pelaajasta. Joukkue voi muodostua myös oman 
yrityksen pelaajista tai vaihtoehtoisesti ”mikserinä” asiakkaista, kilpailijoista tai 
ystävistä. Pääasia, että on joukkue, jonka kanssa on mukava viettää pelikierros 
yhdessä”, tapahtuman tuttu järjestäjä Boris muistuttaa. 
 
Hinta 80,00 euroa/pelaaja + alv 24 %. Ilmoittautumiset 24.5.2019 mennessä. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä linkistä: 
  

 

 

Jäsenmatka Skotlantiin syyskuussa 
  
Jäsenmatkan kohteena tällä kertaa Edinburghin julkisivut Skotlannissa 25.-28.9.2019. 

Paikkoja on varattu 20, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Matkan hinta: 
2HH – 895,- 

1HH – 1320,- 
Ilmoittautumiset 17.5.2019 mennessä - Lyytilomakkeeseen pääset tästä:  
 
Mikäli sinulla on antaa vinkkejä esimerkiksi oman yrityksesi tai 

yhteistyökumppaneittesi kohteista, joihin voisimme tutustua, vinkkaa niistä 
mahdollisimman pian puheenjohtaja Toni Pakkalalle toni.pakkala@tuni.fi tai 



 

Maritta Koivistolle maritta.koivisto@rakennusteollisuus.fi. 

  
Lisäksi toivomme sponsoreita lounaille ja illallisille (lukuunottamatta 26.9. iltaa, jolloin 
olemme IFD:n vieraina Edinburghin linnassa). Ilmoita sponsorointihalukkuutesi sihteerille 

Riina Takala-Karppanen sihteeri@julkisivuyhdistys.fi tai puh. +358 40 502 1769. 
 
Alustavan ohjelman löydät täältä: 
 

 

 

Eristerappausasiaa JulkisivuLounaalla 
toukokuussa 
 
JulkisivuLounaalla ajankohtaista tietoa eristerappausjärjestelmistä. 

Eristerappausjärjestelmiä koskevia ongelmia on nostettu tänä vuonna näyttävästi esiin. 
Julkisivuyhdistys käynnisti eristerappausrakenteiden vauriomekanismit ja 
kuntotutkimusmenetelmät (ErVaKu)–hankkeen, jossa pyrittiin selvittämään sekä 

havaittuja ongelmia että miten niitä voidaan tutkia systemaattisesti kuntotutkimuksilla. 
 
JulkisivuLounaalla 23.5.2019 tekn. kand. Antti-Matti Lemberg kertoo hankkeen tuloksista, 
jonka pohjalta Julkisivuyhdistys on käynnistänyt myös kuntotutkimusohjeiden laatimisen. 

JulkisivuLounaan yhteydessä myös vuosikokous. 
 
 



 

Ohjelma to 23.5.2019 Rakennusteollisuus ry, Eteläranta 10, Helsinki: 

Klo 13.00 Antti-Matti Lembergin esitys 
Klo 13.30 JulkisivuLounas 
Klo 14.15 Vuosikokous 

Klo 15.00 tilaisuus päättyy 
  
Ilmoittautumiset Lyytiin 17.5. mennessä TÄSTÄ:  

 

Palkitsemisen arvoisia julkisivuremontteja 
etsitään 
Asunto-osakeyhtiöille suunnattu Julkisivuremontti 

2019 -kilpailu on käynnissä. 
Siinä haetaan esimerkillisiä ja laadukkaita 
julkisivuremontteja, jotka toimisivat hyvinä 

esimerkkeinä muille korjausta vielä harkitseville 
asunto-osakeyhtiöille. 
 
Tuomaristo kiinnittää huomiota arkkitehtuurin ja 

teknisten ratkaisujen lisäksi päätöksentekoprosessiin, hanke- ja toteutussuunnitteluun, 
kustannusten hallittavuuteen, aikataulussa pysymiseen, tiedottamiseen ja 
energiansäästötavoitteiden huomioimiseen. 

 
Jos yritykselläsi tai olet itse mukana sellaisessa julkisivuremonttihankkeessa, että se 
mielestäsi ansaitsisi tulla palkituksi, vie viestiä eteenpäin taloyhtiön suuntaan ja 

houkuttele mukaan kilpailuun. Julkisivuremontin täytyy olla vastaanotettu elokuun 
loppuun mennessä, mutta ehdokkaiksi käyvät myös vuonna 2018 ja 2017 tehdyt 
julkisivuremontit. 
Voittajat julkistetaan 2.-3.10.2019 Kiinteistö 2019 -tapahtuman yhteydessä Helsingin 

Messukeskuksessa. Kilpailuaineiston löydät Julkisivuyhdistyksen sivustolta: 
 



 

 
Kuvassa vuoden 2017 Julkisivuremonttikilpailun palkintojenjaosta.  
Kuvassa tuomariston kanssa poseeraamassa jaetun ensimmäisen sijan saaneen Asunto 
Oy Pääskyn hankkeessa mukanaolleita.  

 

 

Muutamia kalenterimerkintöjä tiedoksi - lisätietoja myöhemmin  

• JulkisivuLounas to 29.8.2019 JulkisivuLounas, jossa julkistetaan tuoreen 
Julkisivujen Markkinat -tutkimuksen tuloksia. 

• Osallistuminen kansainväliseen PLOOTU-tapahtumaan Helsingissä syyskuussa. 
• Syyskokouksen yhteyteen to 14.11.2019 suunnitteilla jäsenistön perinteinen 

kulttuuritapahtuma. 

 


