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Julkisivu on kaikkien asia
Julkisivuyhdistyksen
20-vuotisjuhlavuosi

J

ulkisivuyhdistys täyttää kuluvana vuonna 20
vuotta. Teini-iästä täysiin kymmeniin päässyt yhdistys juhlistaa merkkipaalua kehittämällä toimintaansa sekä tarjoamalla tietoiskuja ja seminaareja.
Toimintaa kehittämään palkattiin ostosopimuksella uusi osa-aikainen toiminnanjohtaja, jonka tehtävän olen kiitollisena vastaanottanut. Olen Riikka
Töytäri, yrittäjä Tampereelta.
Työhistoriaani kuuluu runsaasti yritystapahtumien, messujen ja tilaisuuksien organisointia sekä
projektihallintaa. Järjestötoiminnan kenttä on myös
vahvassa kokemuspiirissä.
Teknisen koulutuksen saaneena henkilönä Julkisivuyhdistyksen ala kiinnostaa ja onkin erittäin
luonnikasta, vaikka toiminnanjohtajan tärkein tehtävä on puitteiden ja resurssien luominen yhdistyksen hallituksen asiantuntijoille.
Tavoitteenani on oppia tuntemaan yhdistyksen
jäsenistöä sekä luomaan luonteva yhteys, jotta jäsenten tarpeet yhdistykselle tulevat vahvasti huomioitua tulevaisuuden toimintaa suunniteltaessa.
Julkisivu on kaikkien asia - tätä viestiä yhdistys
juhlavuotenaan jakaa erinäisissä foorumeissa. Yhdistys järjestää kaikille avoimia RoadShow –tilaisuuksia, joissa käsitellään julkisivukorjausrakentamista. RoadShow –tilaisuudet
on suunnattu isännöitsijöille,
kiinteistönomistajille, suunnittelijoille sekä taloyhtiöpäättäjille.
Ne tarjoavat tiiviin sekä kattavan tietopaketin julkisivujen
korjaustarpeen määrittelemisestä suunnittelun tarpeellisuuteen sekä urakoitsijan roolin pohdintaan.
Yhdistys toimii aktiivisena
alan tutkimusten mahdollistajana ja haluaa jakaa tutkittua
tietoa. Yhdistyksen internetsivut ovatkin täynnä julkisivura-

kentamiseen liittyviä tutkimuksia, jotka ovat kaikkien käytettävissä.
Viimeisimpinä on esimerkiksi diplomityö, jossa
Vesa Pajunen selvitti Rantarakentamisen julkisivurakenteiden suunnittelun haasteita. Kun siis suunnittelet rantakohdetta, niin yhdistys suosittelee lämpimästi kyseiseen työhön perehtymistä.
Jäsenilleen yhdistys järjestää verkostoitumistilaisuuksia, kuten JulkisivuLounaat sekä excursiomatkoja. Juhlavuoden jäsenmatka suuntaa huhtikuussa
Itävaltaan, jossa perehdytään mielenkiintoisiin julkisivukohteisiin Wienissä.
Matkalla yrityskohteena on Hilti Eurofox sekä paikalliseen kollegayhdistykseen tutustuminen. Juhlaakin on vuoden aikana tarjolla ja pöytä katetaan marraskuussa. 20-vuotista taivalta on jo hyvä muistella
sekä innostua yhdessä tulevaisuuden visioimiseen.
Tule mukaan toimintaan. Yhdistyksen jäseneksi
on mahdollisuus hakea, jos yritys tai yhteisö toimii
julkisivualalla ja on huolehtinut yhteiskunnallisista
velvoitteistaan.
Monille yrityksille jäsenyys tuo laajan asiantuntija- ja potentiaalisten yhteistyökumppanien verkoston helposti saavutettavaksi.
Annan mieluusti lisätietoja niin jäsenyydestä
kuin Julkisivuyhdistyksen tarjoamista palveluista.
Riikka Töytäri
toiminnanjohtaja
Julkisivuyhdistys ry
www.julkisivuyhdistys.fi

Julkisivuyhdistys on vuonna 1995
perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää
julkisivujen esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Yhdistys pyrkii myös
edistämään selkeiden määräysten
ja ohjeiden aikaansaamista sekä
käyttökelpoisten rakenneratkaisujen
kehittämistä julkisivurakentamiseen.

”Kauniit ja kestävät julkisivut ovat meidän kaikkien asia. ”
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