Suomen Kultaseppien Liitto ry:n
TOIMINTAKERTOMUS
2 0 19

Sääntöjensä mukaan liitto työskentelee jäsenistönsä ammattitaidon kohottamiseksi ja valvoo
jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja. Lisäksi liitto edistää hyvän
yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsenistönsä keskuudessa.
Liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2019valittiin Marjut Viitanen
Liiton arvonlisäverollinen toiminta on kokonaisuudessaan tapahtunut Eligius Oy:n kautta.

TOIMISTO:
Liitto toimii kelloseppäliitolta vuokratuissa tiloissa osoitteessa Opinkuja 2, 02100 Espoo
HENKILÖSTÖ
Liiton toimistossa työskenteli yksi henkilö, toimitusjohtaja Henrik Kihlman.

HALLINTO
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Sääntömääräinen varsinainen liittokokous pidettiin
19.10.2019 Scandic Aviacongress Centerissa Vantaalla GSW messujen yhteydessä.
Toimeenpanovalta liitossa on johtokunnalla, johon kuuluivat 19.10.2018 Marjut Viitanen(pj), Hanna
Silander (vpj), Kalle Linnakko, Tero Hannonen, Timo Virtaneva, Elina Halla sekä Hannu Jokinen.
Liittokokouksen vaalien jälkeen 19.10.2019 johtokuntaan kuuluivat Marjut Viitanen (pj.), Kalle
Linnakko, Tero Hannonen, Hanna Korhonen, Hannu Jokinen ja Hanna Silander. Varajäseneksi
valittiin Henrik Kihlman.
Johtokunnan sihteerinä on toiminut toimitusjohtaja Henrik Kihlman. Johtokunta kokoontui vuoden
2019 aikana kuusi kertaa.
Liiton tilintarkastajina ovat toimineet Arto Sopanen KHT, varalla Petteri Valkonen KHT, sekä liiton
toiminnantarkastajana Jaakko Savander.

TOIMIKUNNAT JA NIIDEN JÄSENET:
Henkilöresurssien vähyyden takia johtokunta ei nimeä erillisiä toimikuntia.
Työn sujuvuuden kannalta toimivassa mallissa työvaliokunta valmistelee asioita johtokunnalle
käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Työvaliokunta:

Marjut Viitanen pj, Hanna Silander vpj ja Henrik Kihlman

SUOMEN KULTASEPPIEN LIITON ASUINHUONEISTOT:
Kultaseppien liitto omistaa 5 kpl asuinhuoneistoa.
Maria Jotunin Tie 7 N 128, 2 H + k + kph + lasitettu parveke, n. 60 m2
Selim Lindqvistin kuja 4 B 14, 2 H + K + vh + sauna 43 m2 + piha 64 m2.
Pengerkatu 22 C 54, 1 H + avok + kph, 35 m2.
Munkkinimen Puistotie 20 B 29, 1 H + avok + kph, 29 m2.
Hämeentie 2 A 7, 1 H + tupakeittiö + kph, n. 56 m2
Huoneistot ovat kaikki vuokrattuina.
JÄSENET
Liitossa oli 31.12.2019 yhteensä 240 jäsentä. Valmistaja- ja liikejäseniä on 156 kpl. Liitossa oli
valmistajajäsenten lisäksi 3 yhdistysjäsentä, 5 oppilaitosjäsentä sekä 31 opiskelijajäsentä, 35
eläkeläisjäsentä sekä 10 kunniajäsentä. Yritykset, joilla on useampi toimipaikka, lasketaan yhdeksi
jäseneksi.

EETTINEN NEUVOSTO (EN)
Kulta- ja Kelloalan eettisiä asioita ja kysymyksiä hoitamaan perustettiin v. 2010 eettinen
neuvosto johon myös nimettiin kuusi jäsentä. Eettinen neuvosto ei ole olemassaolonsa
aikana kokoontunut. Alkuperäisten jäsenten siirtyminen muihin tehtäviin sekä eläkkeelle on
aiheuttanut sen että neuvoston kokoonpano on auki. Näin ollen jatkossa käsiteltävät
kysymykset tulee määräämään kokoonpanon eettisen neuvoston kokoontuessa.
Kultaseppien liitto kuuluu CIBJO:on ja noudattamamme eettinen referenssimme on CIBJO:n
sininen kirja.
Eettisen Neuvoston sisäiset säännöt ja Kello-ja Kultasepänalan Eettinen ohjeistus vahvistettiin ja
päätettiin julkaista Kello & Kulta- lehdessä vuoden 2012 alussa. (no 2/2012).
Alan toimijoita pyydetään ottamaan aktiivisesti yhteyttä neuvostoon alan eettisissä kysymyksissä.

KOULUTUS ja SEMINAARIT
Liitto on vuonna 2019 järjestänyt tai ollut osajärjestäjänä seuraavissa tilaisuuksissa:
•
•
•
•
•

Timanttiluokittelukurssit järjestettiin 2 kappaletta sekä keväällä että syksyllä
Luento kultasepän identiteetista ja liittotoiminnasta Salpaus joulukuu.
Liitto osallistui Kellomuseon vanhan hopean tunnistustilaisuuteen Wee Gee:ssa 6.4
Liitto järjesti helmikuussa messu- ja vientikoulutusillan. Kouluttajina Virpi Hopeasaari sekä
Henna Paatola Messe Forumista.
Liitto järjesti maaliskuussa yhteistyössä Kelloseppäliiton kanssa koulutusseminaarin
aiheena digitaalinen markkinointi sekä valokuvaus. Luennoitsijana Ossi Ahto, Speakers
Forum sekä valokuvauksesta Kenny Ronkainen. Seminaariin osallistu 20 henkilöä.

LAUSUNNOT
Kultaseppien liitto on myös antanut OPH:lle lausuntoa toisen asteen uudesta perustutkinnosta.
Lausuntojen sisältö on ollut huoli ammattitaidon säilymisestä Suomessa.
Liitto järjesti infotilaisuuden päättäjille sekä eduskunnan sivistysvaliokunnalle opetushallituksen
tiloissa 7.2.

TIEDOTUS
Liitto on vuonna 2018 lähettänyt 15 jäsentiedotetta sähköpostitse.
Nettisivujen www.suomenkultaseppienliitto.fi on päivitetty 36 kertaa
FB postauksia suljettuun ryhmään on liiton taholta päivitetty 103 kertaa
Liitolle perustettiin elokuussa uusi julkinen FB sivu jota on päivitetty 68 kertaa
Vuoden korunkantajatiedote lähetettiin tiedotussopimuksemme mukaisesti yli 400
lehdistöositteeseen.
Vuoden kultaseppä nimityksestä lähetettiin tiedote Meltwater sopimuksemme kautta kaikkiin
Suomen toimituksin.
Presidentinlinnan juhlien koruista tlähetettiin kattava, kuvilla varustettu tiedote Meltwaterin kautta
kaikkiin Suomen toimituksiin
Kultaseppien liitolle avattiin Instagram tili. Tiliä hallinnoi Jaana Junkkaala. Jaana Junkkaalan
hallituksesta eron jälkeen Marjut Viitanen.
Kello- ja Kultaseppien liiton yhteisesti omistaman Kello & Kulta lehden painos on nostettu 5.500
kappaleeseen. Lehteä jaetaan alan liikkeissä sekä kulttuuripisteissä kuluttajille.
Liittojen edustajat ovat myös kiertäneet kentällä tapaamassa jäseniä sekä toimittamassa lehtiä
jakelupisteisiin Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kangasalla, Hämeenlinnassa, Raaseporissa
sekä Hyvinkäällä.

LIITON NIMEÄMISET, HUOMIONOSOTUKSET SEKÄ ESIINTYMISET JULKISUUDESSA
Liiton vuoden kultaseppä 2019 oli kultaseppämestari Eero Hintsanen Helsingistä. Vuoden 2020
vuoden kultasepäksi nimettiin liittojen pikkujoulujuhlissa 28.11.2019 kultaseppä Petri Eklöf.
Vuoden Korunkantajaksi 2019 nimettiin taiteilija Henri ”Remu” Aaltonen
JURYTYS
Liiton edustajana Henrik Kihlman osallistui Häät.fi:n järjestämän ”vuoden kaunein sormus” kilpailun
juryyn.

MESSUT
▪
▪
▪
▪

Kultaseppien liitto / Kello & Kulta vieraili helmikuussa Messe Frankfurtin kutsumana
tutustumassa sekä Ambiente kulutustavaramessuihin mahdollisena kohteena liiton
kansainvälistymishankkeisiin.
Kultaseppien liitto / Kello & Kulta vieraili vieraili maaliskuussa Amber Trip messuilla
Vilnassa
Kultaseppien liitto osallistui kuuden yrityksen voimin New Nordic messuihin
Kööpenhaminassa 22 ä- 25.8.
Kultaseppien liitto osallistui omalla standilla GSW messuille Vantaalla lokakuussa

JÄRJESTÖTOIMINTA
•
•
•
•
•
•
•

Liitto järjesti yhteistyössä Kelloseppäliiton kanssa kesäpiknikin Helsinkiin Stockholms
Auktionsverk huutokauppakamariin. Piknikiin osallistui yli 20 henkilöä
Kultaseppien liitto sekä Kelloseppäliitto vierailivat 30.8 – 1.9 20 hengen ryhmällä
Tukholmassa ” Non Precious” risteilyllä, jossa pidettiin seminaari työssä jaksamisesta
Psykoterapeutti Pekka Riihimäen johdolla sekä vierailtiin NSG:n toimitiloissa 6-8.9.
Kello- ja kultaseppien liiton yhteinen kokous Svenska Klubbenilla 13.9
Kultaseppien liitto julkaisi uusi 300 kpl. painos Kultaseppien käsikirjasta
Liitto kokosi Itsenäisyysjuhlien koruista tietopaketin tilaisuudesta raportoiville toimittajille
sekä julkaisi laajan lehdistötiedotteen
Liitto perusti yhdessä Kotkan kaupungin ja Kotkan Meripäivien kanssa korukilpailu /
näyttelyprojektin joka on määrä toteutua 2020 kesä/elokuussa.
Liitto järjesti yhteistyössä kelloseppäliiton ja kellomuseon kanssa liittojen perinteiset
joulujuhlat

JÄSENTUOTTEET ja JÄSENEDUT
Liitolla on seuraavia, Eligius Oy:n kautta myytäviä, jäsentuotteita. Sinettitarroja, lahjakortteja sekä
jalometallin ostokuittivihkoja.
Kaikki jäsenedut ovat listattuna jäsenetuliitteessä.

LIITON JÄSENYYDET
Jalometallituotefoorumiin kuuluu puheenjohtaja Marjut Viitanen ja Henrik Kihlman.
Liitto on edustettuna Kellomuseosäätiön hallituksessa. Liittoa edustaa Esko Hassinen sekä Henrik
Kihlman
Liitto oli jäsenenä Suomen Yrittäjissä, Helsingin kauppakamarissa, Suomalaisen Työn liitossa ja
Veronmaksajat ry:ssä.
Kultaseppien Liitto liittyi yhdessä Norjan, Ruotsin ja Tanskan alan liittojen kanssa yhteisjäseneksi
CIBJO:on samalla muodostaen pohjoismaisen Nordic Jewellery Confederationin, pohjoismaisen
verkoston.
NJC kokoontui Kööpenhaminassa tammikuussa.

LIITON OMISTUKSIA YRITYKSISSÄ
Eligius oy

Eligius Oy: n kautta on kanavoitu kaikki liiton arvonlisäverovelvollinen toiminta Kello & Kulta – lehteä
lukuun ottamatta. Jäsenetutuotteet ja timanttiluokituskurssit muodostivat merkittävimmän osan
Eligius Oy:n toimintaa. Formex 2017 projektin rahaliikenne kanavoitiin Eligius Oy:n kautta.
Kello & Kulta Oy
Kultaseppien liitto omistaa yhdessä Kelloseppäliiton kanssa 50 %, 1250 osaketta, Kello & Kulta
Oy:sta.
Kello & Kulta lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sen painos on 5.500 kpl joita jaetaan liiton
jäsenille sekä kuluttajille. Sen lisäksi julkaisemme jäsenlehden Kello & Kulta Pro, jota toimitetaan
jäsenistölle.

Espoo 18.01.2020

Marjut Viitanen
Puheenjohtaja

Henrik Kihlman
Toimitusjohtaja

