
YRITYSVASTUU SISTERS INC.LLA
Parempi huominen syntyy tämän päivän vastuullisilla päätöksillä ja teoilla. 

Olemme sitoutuneita rakentamaan kestävää tulevaisuutta kantamalla  
vastuumme yritystoimijana seuraavasti. 

 

TALOUDELLINEN VASTUU 

✔ Pidämme liiketoimintamme kannattavana kehittämällä jatkuvasti toimintaa ja uusia  
 liiketoimintoja tarpeen vaatiessa (esimerkiksi yrityskauppa Mätch Inc. ja virtuaalitapahtumiin  
 erikoistuminen Covid-19 pandemian aikana).

✔ Työllistämme suoraan eri alojen asiantuntijoita (tapahtuma-ala, myynti, markkinointi,  
 visuaalinen suunnittelu). 

✔ Lisäksi Sisters Inc.lla on laaja yhteistyökumppaniverkosto, mikä työllistää välillisesti  
 suuren joukon eri alojen ammattilaisia (esim. catering, tekniikka, tapahtumatilat, painotalot).  

✔ Maksamme veroja Suomeen. 

SOSIAALINEN VASTUU 

✔ Yhdenmukaisuus – Kiinnitämme erityistä huomiota tasa-arvoon toiminnassamme niin sisäisesti,  
 kuin esimerkiksi tapahtumien puhuja- ja esiintyjävalinnoissakin.  

✔ Työhyvinvointi – Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista työterveydenhuollolla,  
 säännöllisillä koulutuksilla sekä virkistystilaisuuksilla. Työhyvinvointia lisäävät myös tiivis  
 työyhteisö ja keskustelulle avoin kulttuuri sekä työntekijöiden hyvät vaikutusmahdollisuudet  
 yrityksen toimintatapoihin.

✔ Työturvallisuus ja terveysturvallisuus tapahtumissa – Huolehdimme jokaisen tapahtumissa  
 työskentelevän ja tapahtumaan osallistuvan henkilön turvallisuudesta asianmukaisesti.  
 (Esimerkiksi Covid-19 pandemian aikaiset toimenpiteet)  

✔ Venner-yhteistyö – Sisters Inc. on mukana luomassa tasavertaisempaa suomalaista yhteiskuntaa.  
 Kiitoksena kustakin tapahtumasta lahjoitetaan terveellinen Venner-ruokakassi Hope ry:n  
 valitsemalle lapsiperheelle. Ruokakassi sisältää viikon ravitsevien aterioiden ainekset ja  
 reseptiikan. 

YMPÄRISTÖVASTUU 

Ympäristövastuu toiminnassamme:

✔ Valitsemme jokaiseen tapahtumaan sopivat, vastuulliset yhteistyökumppanit ja varmistamme  
 yhteistyökumppaneiden toimivan arvojemme mukaisesti.

✔ Selvitämme yhteistyökumppaneidemme vastuullisuustoimenpiteet.

✔ Teemme itse ja otamme osaa erilaisiin ympäristövastuullisuusprojekteihin; esimerkiksi kesällä  
 2021 perustimme mehiläispesän toimistorakennuksemme katolle ja jaoimme viestinnässämme  
 tietoa pölyttäjien tärkeästä roolista ekosysteemissä. 

Ympäristövastuu tapahtumissamme:

✔ Catering – Suosimme ruokatarjoilun suunnittelussa lähiruokaa ja sesonkituotteita, sekä  
 pyrimme ruokahävikin minimointiin mm. lautasannoksilla. Tapahtumissamme ei käytetä muovisia  
 kertakäyttöastioita vaan pyrimme aina pestävien astioiden käyttöön. Jos tämä ei ole  
 mahdollista, käytämme ekologisia astioita.

✔ Liikkuminen ja kuljetukset – Pyrimme valitsemaan tapahtumapaikan hyvien  
 joukkoliikenneyhteyksien ääreltä. Jos tämä ei ole mahdollista, tarjoamme yhteiskuljetuksen  
 järjestämistä. Keskitämme kalusteiden, somisteiden ja tekniikan vuokrauksen yhdelle toimijalle  
 kuljetusten minimoimiseksi. 

✔ Tapahtumamateriaalit – Otamme ympäristön huomioon kaikessa tapahtumaan tuotettavassa  
 materiaalissa, kuten painomateriaaleissa ja somistuksessa. Käytämme ekologisia  
 materiaalivalintoja ja huolehdimme niiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Teemme yhteistyötä  
 Globe Hopen kanssa messumattojen kierrättämisessä. 

✔ Hiilijalanjäljen kompensointi – Laskemme jokaisen tilaisuuden aiheuttaman hiilijalanjäljen  
 ja kompensoimme sen Taimiteko-palvelun kautta istuttamalla taimia ja lisäämällä Suomen  
 hiilinieluja. Taimiteko on myös sosiaalista vastuullisuutta, sillä palvelun käyttäminen  
 työllistää nuoria. 


