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Julkaisuvapaa heti

90-vuotias haluaa pelastaa maailman huonekalu kerrallaan
Verhoilu on perinteikäs vanha käsityöammatti. Kunnioitettavaan ikään pääsee myös Suomen
Verhoilijamestarien Liitto ry, kun 90 vuotta rapsahtaa keväällä mittariin. Liittomme ei halua hylättyjä
nojatuoleja maantien ojaan eikä metsätien päähän. Huonekalut kuuluvat kodin lämpöön kertomaan
perheen historiaa ja luomaan persoonallista sisustustyyliä. Näiden ajatusten pohjalta olemme
tammikuussa laatineet kansalaisaloitteen, jotta kotitalousvähennykseen tulisi laajennus
huonekalujen kunnostukseen.
Huolimatta VATT ja PT :n julkaisemista tutkimustuloksista 25.1. 2021 , me uskomme
kotitalousvähennyksen positiivisiin vaikutuksiin. Tutkimustulokset osoittivat, että vähennys ei lisäisi
työllisyyttä eikä vähentäisi harmaata taloutta, mutta sillä on muitakin vaikutuksia.
Kotitalousvähennyksellä voidaan ohjata kulutustottumuksia kohti kestävämpää suuntaa ja se
edistää kiertotaloutta. Meidän alamme haluaa olla osa puhtaampaa tulevaisuutta ja olemmekin
päässeet SITRAn koostamaan listaan "Kiertotalouden kiinnostavimmat".
Verhoilun lisäksi kaluste voi kaivata puukorjauksia ja uutta pintakäsittelyä. Kaiken vanhan irtaimen
kunnostaminen ja mm. huonekalujen korjaus vähentää jätteen määrää. Esimerkiksi yksi
uudelleenkäytettäväksi päätyvä sohva säästää uuden valmistamiseen verrattuna keskimäärin 48
hiilidioksidiekvivalenttikiloa, joka vastaa noin 240 kilometrin ajoa tyypillisellä autolla.
Kohtaamme asiakkaita päivittäin ja keskustelumme kertovat eri tarinaa kuin VATT:n tutkimus.
Usein meiltä kysytään mahdollisuutta kotitalousvähennykseen ja asiakkaamme kummeksuvat niitä
perusteita, joiden mukaan huonekalujen kunnostusta ei lasketa kodin kunnostamiseen. Nykyisen
lain vaatimus, että työ on suoritettava asiakkaan kotona, herättää kysymyksiä. Kuitenkin uusien
huonekalujen kokoaminen oikeuttaa vähennykseen. Käytännön kokemuksemme on, että uudet,
koottavat huonekalut ovat pitkälti tuontitavaraa, kun taas vanhat, kunnostuskelpoiset huonekalut
ovat suomalaista alkuperää. Mielestämme tässä vähennys kohdentuu väärin, koska se tukee
halpatuontia suomalaisen käsityön sijaan. Siksi haluammekin, että kotitalousvähennyksessä
huomioitaisiin työmme erityislaatuisuus. Työtämme ei voi suorittaa asiakkaan kotona, koska työ
vaatii työkaluja ja -koneita, joita ei pysty siirtämään työkohteeseen. Esimerkiksi teollisuuskäyttöinen
ompelukone painaa yli 70 kg.

Kansalaisaloite vaatii 50 000 allekirjoitusta päästäkseen eduskunnan käsittelyyn. Monella meistä
on
huoli tulevaisuudesta ja siksi toivomme Teidänkin kertovan aloitteestamme, jotta
mahdollisimman moni kävisi sen allekirjoittamassa. Verhoiluliikkeitä on Suomessa n. 400, joten
halutessanne esimerkiksi tehdä haastattelun, voitte kääntyä joko Liiton edustajien puoleen tai etsiä
Teille lähimmän paikallisen verhoilijan. Heidät löydätte verkkosivultamme.
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Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry valvoo ja edistää valtakunnallisesti verhoilualalla toimivien
yrittäjien yhteisiä ja yleisiä etuja. Meillä on upea ja työhönsä sitoutunut verhoilualan ammattilaisista
koostuva jäsenkunta. Jäsenkuntamme pitää yllä satoja vuosia kehitettyjä kädentaitoja kierrättämällä
vanhasta uutta. Liittomme täyttää 90 vuotta vuonna 2021.
Valtakunnallisen yhdistyksemme toiminnasta löydät lisätietoja osoitteesta
www.verhoilijamestarienliitto.fi
Instagramissa @verhoilijamestarienliitto löydät jäsentemme huippuhienoja töitä
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/7839
https://vatt.fi/julkaisu?pubid=URN%3AISBN%3A978-952-274-268-1
https://www.sitra.fi/caset/verhoilijat-ovat-kiertotalouden-ytimessa/

