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OIKEIN HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE 

Palataan Julkisivuyhdistyksen toiminnan pariin elokuussa. 
Merkitkää jo nyt kalenteriinne 27.8.2020 JulkisivuLounas ja 18.9.2020 perinteinen JSY Golf 
(koronavirusepidemiavarauksella). Muutakin ajankohtaista tässä jäsenkirjeessä. 

Kesäterveisin Riina 



 

JulkisivuLounaalle elokuussa 27.8. 
 
Merkitkää kalenteriinne 27.8. klo 13.00 – silloin on JulkisivuLounaan aika. Johtava asiantuntija, 
toimitusjohtaja Markku Riihimäki Forecon Oy:stä esittelee tuoreen Julkisivujen Markkinat 2020 -
tutkimuksen tuloksia. Lounaspaikkasta ei ole vielä tietoa, mutta tiedotan viimeistään elokuun 
alussa, missä lounastamme. Voit kuitenkin ilmoittautua JulkisivuLounaalle  jo nyt. 

Ilmoittaudu 

 

 

Perinteinen JSY Golf 18.9.2020 
 
18.9.2020 perinteinen JSY Golf Hill Side Golfissa Vihdissä (koronavirusepidemiavarauksella). 
Ohjelma tuttu – aamiaisella aloitetaan, kilpaillaan hyvällä mielellä ja nautitaan kierroksen 
päätteeksi lounas. Tarkempaa tietoa lähiaikoina. Voit kuitenkin jo nyt ilmoittautua mukaan – yksin 
tai joukkueena. 

Ilmoittaudu 

 

 

 

 
 
JULKISIVUTEKOJA ETSITÄÄN - 
EHDOTA JULKISIVUTEKO-PALKINNON SAAJIA 
 
Juhlavuoteen liittyen etsitään palkittavia Julkisivutekoja – ehdota kohdetta, tutkimusta, 
innovaatiota, keksintöä, korjausmenetelmää tai -tapaa tai elämäntyötä, joka ansaitsisi tulla 
palkituksi Julkisivutekona. 
Katso Julkisivuteko-palkinnon säännöt ja ohjeet ehdotusten tekemiseen kohdasta lue lisää.  
 
Ehdotukset tehtävä 30.9.2020 mennessä. 

Lue lisää 

 

MUITA AJANKOHTAISIA JA HUOMIOITAVIA ASIOITA 



 

 
Kesän kynnyksellä käynnistyi Tuulettuvat julkisivurakenteet -ohjeiston päivitystyö. 
 
Mukaan on ilmoittautunut 18 yritystä. Päivitystarve koskee ensisijaisesti julkaisun jälkeen 
uudistuneita palomääräyksiä. Päivitystyötä ohjaa Julkisivuyhdistyksen hallituksen edustajana 
Petri Ahonen. Käsikirjoituksen laadinnasta vastaa toiminnanjohtaja Petri Annila. 
Lisätietoja Petri Annila, toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi tai puh. +358 400 934 893. 
 
Eristerappausjärjestelmien kuntotutkimusohje 
 
Oletko jo tutustunut ainutlaatuiseen eristerappausjärjestelmillä toteutettujen julkisivujen 
kuntotutkimusohjeeseen? 
Voit ladata yhdistyksen ErVaKu-hankkeessa tuottaman ohjeen: www.julkisivuyhdistys.fi/tietoa-
julkisivuista/oppaat/. 
 
Julkisivun metamorfoosi - rakennuksen muuttuvan hahmon arvo 
 
Vuosikokouksen yhteydessä kuulimme mielenkiintoisen esityksen, miten Tino Toivonen on 
tarkastellut julkisivun metamorfoosia ja rakennuksen muuttuvan hahmon arvoa Oulun yliopiston 
arkkitehtuurin yksikölle tekemässään diplomityössä. 
Tutustu Tinon diplomityöhön osoitteessa www.julkisivuyhdistys.fi/tietoa-julkisivuista/tutkimukset 
 
Julkisivuyhdistyksen kannanotto korjausrakentamisen edistämisestä 
 
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtajat ilmaisivat Julkisivuyhdistyksen huolen siitä, että taloyhtiöt 
eivät uskalla tai pahimmillaan saa lainaa välttämättömiin korjauksiin koronavirusepideamian 
aikana. Tästä syystä olisi välttämätöntä, että valtio tukee taloyhtiöiden korjausrakentamista. 
Lue medialle toimitettu kannanotto osoitteesta www.julkisivuyhdistys.fi / näkökulmia 16.4.2020. 
  

 

 

 

JUHLISTETAAN 25-
VUOTIASTA 
JULKISIVUHDISTYSTÄ 
 
Julkisivuyhdistyksellä on suuri juhlapäivä 
to 5.11.2020. Silloin järjestetään 25-
vuotisjuhlaseminaari klo 14.00 – 16.00. 
Paikkana Ravintola Palace, Helsinki. 
 
Julkisivuista juhlavasti -seminaarissa 
yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Matti 
Pentti puhuu ”Julkisivujen evoluutiosta” ja 
nykyinen puheenjohtaja Toni Pakkala 
aiheesta ”Julkisivut muuttuvassa 
ilmastossa”. Visiönääri, ilmiörakentaja 
Tero Vanhanen vie kuulijansa matkalle 
”Julkisivurenessanssiin”. 
 
LUE LISÄÄ 
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JUHLITAAN  
ILTAJUHLAGAALASSA 
 
Julkisivuyhdistyksen juhlapäivä huipentuu 
iltajuhlagaalaan, jossa julkistetaan 
Julkisivuteko-palkinto, kuullaan 
aikaisemmin puheenjohtajina toimineiden 
muisteluita ja Miimu Airaksinen RIL ry:stä 
pitää juhlapuheen. Nautimme illallismenun 
Ravintola Palacessa, vuonna 2019 
Michelin-tähden saaneessa ravintolassa. 
Illan aikana myös tanssimusiikkia. 
 
Iltajuhlaan voi osallistua 
JuhlagaalaPartnerina tai 
ostamalla Juhlagaala-lippuja á 80,00 
euroa + alv 24 %. 
 
LUE LISÄÄ 

 

 

 


