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Ilmastonmuutosvaliokunnan järjestäytymiskokous, 5.2.2021 
 

Ilmastonmuutosvaliokunnan työskentely käynnistyi.  

 

Valiokunnan tehtävänä on  

• valmistella hallituksen päätettäväksi Suomen Punaisen Ristin ympäristökestävyyden 

linjaus, joka vastaa yleiskokouspäätökseen vähentää toiminnan ilmastovaikutuksia ja 

olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä; ja  

• toimia ympäristökestävyyden linjauksen ja ilmastotyön tunnetuksi tekemisen 

ohjausryhmänä.  

 

Järjestäytymiskokouksessa keskusteltiin vilkkaasti toimeksiannosta. Linjaus ja yleiskokouksen 

tavoite ovat uusia koko järjestölle. Puhuttiin paljon linjauksen vaikutuksesta osasto- ja 

kenttätasoon ja siitä miten sen tulisi huomioida niin maantieteelliset kuin sukupolvierot. Myös 

korona on muuttanut toimintatapojamme. Toisaalta etäkokouksista on tullut arkea, joka 

helpottaa osallistumista pitkien välimatkojen takaa, toisaalta kaupungeissa tullaan varmasti 

palaamaan osittain lähitapaamisiin kun tilanne sen sallii. Eri tarpeiden tunnistamisen ja 

ihmisten kohtaamisen tärkeydestä linjauksen valmistelussa puhuttiin. Todettiin myös että 

linjaus kattaa koko järjestön osastotasosta aina kansainvälisiin avustusoperaatioihin.  

 

Aikataulusta todettiin että niin sisäinen kuin rahoittajista johtuva paine on saada 

ympäristökestävyyden linjaus valmiiksi yleiskokouskauden alkupuolella ja hyödyntää 

loppupuolta linjauksen toimeenpanoon ja pilotointiin. Sovittiin että linjaustyö aloitetaan 

otsikkotasolta, joka määrittelee kokonaisuudet ja muodostaa rungon itse linjaukselle. 

Valiokunnassa keskusteltiin myös siitä että kun mietitään linjauksen kokonaisuuksia on tärkeää 

arvioida toiminnan vaikutuksia niin ympäristöön ja ilmastoon kuin sen sosiaalisia ja 

taloudellisia vaikutuksia. Samoin on syytä pohtia sidosryhmien odotuksia toiminnalle.   

  

Valiokunnan toimeksianto on ennen kaikkea vastata sekä sisäiseen että ulkoiseen tarpeeseen 

minimoida toiminnan ympäristövaikutuksia. Valiokunta rajaa työnsä ilmastonmuutoksen 

hillintään ja oman toiminnan suunnitteluun, ei katso sopeutumiskysymyksiä.  

 

Työsuunnitelmaa ja linjauksen runkoa käsitellään seuraavassa kokouksessa 12.4.2021. 

 

Valiokunnan kokoonpano 

 

Ryhmä on monipuolinen ja edustaa osastoja ympäri Suomea. Osallistujilla on monipuolista, 

ympäristö- sekä viestintäpainotteista koulutus- ja ammattitaustaa. Yksi jäsen tuo mukanaan 

taustaorganisaationsa eli ilmatieteen laitoksen ja yksi edustaa ilmastovaikuttajia.  

 

Valiokunnan jäsenet ovat puheenjohtaja Ruut Rissanen (Tampereen osasto), 

varapuheenjohtaja Tytti Wallenius (Porin osasto), Johan Heino (Puolangan osasto), Ida 

Herranen (Perniön osasto), Karoliina Pilli-Sihvola (Länsi-Helsingin osasto), Ella Tanskanen 

(Tampereen osasto), Paula Uski (delegaatti) ja Harri Pietarila (ilmatieteen laitos).  

 

Esittelijänä toimii Tiina Saarikoski (kansainvälisen avustustoiminnan johtaja) ja sihteerinä Toni 

Jokinen (keskustoimisto). 

 


