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1. Tervetuloa, esittäytymiskierros ja ajankohtaiset kuulumiset
Paikalla: Salla Mikkonen (Tay), Tuuli Orasmaa (Kohtuutalous-verkosto), Marko Ulvila (Kohtuutalousverkosto), Maija Lumme (Eetti), Timo Kuusiola (Attac), Elina Mikola ja Senja Väätäinen-Chimpuku,
•
•
•
•

Elina on jäämässä perhevapaalle ja Senja aloittaa työryhmän koordinaattorina 5.11.
Maija kertoi kuulumisia yritysvastuurintamalta.
Attacin Eurooppatiedotushanke on loppusuoralla. Timo laittaa hankkeessa tuotetut
podcastit ja muut materiaalit jakoon. Podcastit löytyvät myös Soundcloudista ja Attacin
verkkosivuilta.
Marko kertoi Kohtuusliikkeen kuulumisia. Puhuttiin myös tutkijoiden (ja sittemmin
kansalaisten) PostGrowth-vetoomuksesta.

2. Kestävän taloudellisen kehityksen mittarit (eli BKT:n vaihtoehdot) osana pj-kausikampanjaa
•
•
•

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää joulukuussa (KeTa-työryhmän kokouksen
yhteydessä) työpaja, jossa suunniteltaisiin PostBKT-toimia hankesuunnittelun keinoin
(visiota, tavoitteita, viestintää etc). Idea sai kannatusta.
Pj-kausiyhteistyössä hyvä yhteys Kroatiassa voisi olla Institute for Political Ecology
http://ipe.hr/en/
Kehys/Fingo yhdessä kestävän kehityksen toimikunnan kanssa järjestää 21.11. seminaarin
”Minkä täytyy kasvaa ja kuinka paljon” Säätytalolla Helsingissä. Tilaisuuden tarkoitus on
nostaa esiin kansalaisyhteiskunnan visioita siitä, millaisilla indikaattoreilla kestävyyttä ja
hyvinvointia tulisi tarkastella ja mikä olisi näiden indikaattoreiden tavoitetaso.
Keskusteltiin tilaisuuden ohjelmasta ja tavoitteista. Ilmoittautuminen avautuu, kun ohjelma
on valmistunut.

3. Kestävä kauppapolitiikka
• Naisten oikeuksia ja tasa-arvoa tukevasta kauppapolitiikasta on tekeillä suomenkielinen
kannanotto/policy paper. Teemasta kiinnostuneita järjestöjä on kutsuttu mukaan
suunnittelemaan, kommentoimaan ja allekirjoittamaan paperi. Paperin laatimista
koordinoivat Anne ja Elina (myöhemmin Senja) Fingosta eli Kehyksestä.
• Mikäli työryhmän jäsenillä tiedossa hyviä pointteja tai taustamateriaaleja joita
hyödyntää kannanoton teossa, niin saa mielellään vinkata.
4. Yritysvastuun ajankohtaiset
• UN Binding Treaty neuvottelut Genevessä: Lotta Staffans (Eetti) kirjoittanut
neuvotteluprosessista Eetin blogissa:
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•
•

https://eetti.fi/2018/10/18/pohinaa-genevessa-yrityksille-uudet-saannot/
Tiedoksi myös Friens of the Earthin tiedote neuvotteluista:
https://www.foei.org/news/negotiations-zero-draft-transnational-corporationshuman-rights
Keskusteltiin yleisesti yritysvastuulakikampanjasta Suomi yritysvastuun #ykkösketjuun.
Pohdittiin, voisiko laaja kampanja antaa nostetta myös Binding Treatyn ajamiselle.

5. Muut asiat (mm. tulevat tapahtumat):
• Torstaina 25.10 Reilun kaupan järjestämä seminaari Yritysten ihmisoikeusvastuu – mikä,
missä? on täynnä, mutta sitä voi seurata videostriiminä: https://reilukauppa.fi/yritystenihmisoikeusvastuu-seminaari/
• Vielä ehtii allekirjoittaa Tunne ketjusi -haasteen: https://reilukauppa.fi/tunneketjusi/
• Ke 7.11. Suomen etu ja globaali vastuu klo 17:30 Ravintola Sisäpiha (Helsinki). Järjestää
Attac. Lisätietoja FB:ssa: https://www.facebook.com/events/249481555716311/
• Nessling Nestin aamukahvit eri ympäristöteemoista joka keskiviikko. Myös mielenkiintoisia
kestävän talouden teemoja. Lisätietoja NN:n tapahtumakalenterista.
• Ma 5.11. Kehyksen meppikahvit Merja Kyllösen kanssa EU:n ilmastopolitiikasta.
• To 22.11. Talous- ja ilmastopolitiikka vaalikaudella 2019–2023 -seminaari. Järjestää Kalevi
Sorsa säätiö.
6. Seuraava kokous: Senja laittaa doodlen listalle.
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