5.11.2020 pidettäväksi aiotut Julkisivuyhdistyksen 25-vuotisjuhlallisuudet kuuluvat edelleen
tuleviin tapahtumiimme ja ilmoittautuminen on auki! Luonnollisesti ilmoittautuminen
Juhlagaalaan on koronavirusepidemiavarauksin eli jos gaala peruuntuu, myöskään
osallistumismaksuja ei peritä. Juhlavuosiseminaari pidetään joka tapauksessa etäseminaarina,
niin toivomme ilmoittautumisia runsain joukoin!

Julkisivuista juhlavasti – seminaari
Aika: 5.11.2020 klo 14.00-16.00
Kahvitarjoilu 13.30 alkaen
Ravintola Palace, 10. krs. Helsinki, Eteläranta 10
Klo 14.00-14.40 Julkisivuyhdistyksen syyskokous
Klo 14.40-15.00 ”Julkisivujen evoluutio”
Matti Pentti, kunniapuheenjohtaja Julkisivuyhdistys ry, professori, Tampereen yliopisto,
Rakennustekniikan laitos
Klo 15.00-15.20 ”Julkisivut muuttuvassa ilmastossa”
Toni Pakkala, tekn. toht., projektipäällikkö, Tampereen yliopisto, Rakennustekniikan laitos
Klo 15.20 – 16.00 ”Julkisivurenessanssi”
Tero Vanhanen, visionääri, ilmiörakentaja, Fenomenon Creator, Fira Group
Ilmoittautumiset 5.10.2020 mennessä oheisesta linkistä:
https://www.lyyti.fi/reg/Juhlavasti_julkisivuista_seminaari
Seminaari järjestetään joka tavalla webinaarina.

25-vuotista Julkisivuyhdistystä juhlistaen
Helsingin kaupunkia ylhäällä, meren äärellä, seurustelua juhlavissa tunnelmissa,
Julkisivutekopalkinnon julkistaminen, muistamiset ja Michelin tähden saaneessa Ravintola
Palacessa illallinen – liuta mukavia asioita, jotka tapahtuvat Julkisivuyhdistyksen 25vuotisjuhlagaalan merkeissä. Tule mukaan avec, työkavereiden tai yhteistyökumppaneiden ja
erityisesti kera.
Aika: 5.11.2020 klo 19.00 – 24.00
Saapuminen klo 18.00 alkaen, baari auki, valokuvaus sponsoriseinän edustalla
Paikka: Ravintola Palace, Eteläranta 10, Helsinki, 10. krs.
OHJELMA, jonka lomassa nautimme illallisen
Klo 19.00 Juhlagaala alkaa
Juhlagaalan avaus ja tervetuliaismalja
Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Toni Pakkala
Juhlapuhe
toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
Julkisivutekopalkintojen julkistaminen sekä palkitsemiset ja muut muistamiset
Perustajajäsenten puheenvuorot
Sana on vapaa

Tanssimusiikkia ja vapaaata seurustelua.
Musiikista vastaavaa Emilia Keskivinkka ja bändi.
Klo 24.00 Tilaisuus päättyy
Menusta tarkempaa tietoa myöhemmin.
Pukukoodi tumma puku kunniamerkein.

Miten osallistutaan Juhlagaalaan?
Tule mukaan JuhlagaalaPartneriksi tai osallistu Juhlagaalalipuilla.
Valitse tällainen vaihtoehto, jossa puitteissa annat yhteyshenkilönä tarvittavat tiedot ja
ilmoitukset osallistujat:
1) JuhlagaalaPartneri 1 (arvo 2 000,00 €, sis. 4 kpl Juhlagaalalippua)
2) JuhlagaalaPartneri 2 (arvo 500,00 €, sis. 2 kpl Juhlagaalalippua)
3 ) JuhlagaalaPartneri 3 (Arvo 200,00 €, sis. 1 kpl Juhlagaalalipun)
Partneripakettiin sisältyy tietty määrä Juhlagaalalippuja, mutta voit tilata enemmän lippuja
hinta à 80,00 EUROA + alv 24%.
4) Ostan vain Juhlagaala-lippuja (á 80,00 euroa + alv 24%)
Mikäli tapahtuma toteutuu, laskutamme Partneripaketit ja Juhlagaalaliput lokakuun aikana.
***
Ilmoittautumiset 5.10.2020 mennessä oheisesta linkistä:
https://www.lyyti.fi/reg/Juhlagaala_JSY_25_vuotta
Ilmoittaudu mahdollisimman pian, jotta saamme käytännön järjestelyt hoidettu
mahdollisimman hyvissä ajoin. Mikäli koronavirusepidemia estää tapahtuman järjestämisen
paikan päällä, peruutamme juhlagaalan, mistä saatte lisätietoa lokakuun alkupuolella.
Lisätietoja Riinalta sihteeri@julkisivuyhdistys.fi tai +358 40502 1769.

