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Ilmastonmuutosvaliokunta toteutti jo toukokuussa osasto- ja vapaaehtoiskyselyn. Lyhyt kysely 

lähetettiin osastojen puheenjohtajille ja vapaaehtoisille. Vastauksia saatiin yhteensä 393 

vapaaehtoiselta ja 17 osastolta. Pääosin vastaajat toivoivat Suomen Punaiselta Ristiltä vahvaa 

panostusta ympäristökestävyyteen ja ilmastotyöhön. Vastauksissa korostettiin konkretiaa ja 

realistisuutta suunnitelluissa toimissa. Vastaajien joukossa oli myös asiaan kriittisesti 

suhtautuvia mutta selkeässä vähemmistössä.  

 

Kesäkuussa valiokunta käsitteli ympäristökestävyyden linjauksen valmistelua työpajassa 

esimerkein ja keskusteluin. Työpajassa kuultiin Saksan Punaisen Ristin esitys heidän 

linjauksestaan, sen valmistelusta ja prosessista. Lisäksi tilaisuudessa puhui Punaisen Ristin ja 

Punaisen puolikuun kansainvälisen liiton (IFRC) edustaja. Työpajan keskustelujen ja syötteiden 

perusteella keskustoimiston toimihenkilöt jatkoivat linjausluonnoksen työstämistä. Liitteenä 

työpajaraportti.   

 

Ilmastonmuutosvaliokunta kokoontui 4.10. kolmanteen varsinaiseen kokoukseensa. 

Valiokunta kuuli keskustoimiston päivitykset. Suomen Punainen Risti on mukana Punaisen 

Ristin kansainvälisen komitean (ICRC) hankkeessa, jossa teetetään hiilijalanjäljen 

laskentatyökalu humanitaarisille järjestöille. Alkuvaiheessa hankkeessa kartoitetaan mitä 

kokonaisuuksia työkalu kattaisi, mitä tietoja on saatavilla ja miten ne saadaan muutettua CO2- 

ekvivalenteiksi. Hanke kulkee ajallisesti hyvin yhteen linjauksen valmistelun kanssa mm. kun 

Suomen Punainen Risti tunnistaa omia toiminnan kokonaisuuksia ja mittareita. 

Laskentatyökalun pilotin avulla päästään toivottavasti ensi vuonna testaamaan Suomen 

Punaisen Ristin jalanjäljen laskemista. Tällainen alkukartoitus on oleellista omien 

päästövähennyssuunnitelmien tekemiseksi ja onkin myös osa valiokunnan työsuunnitelmaa. 

 

Valiokunta keskusteli kokouksessa pitkään päivitetystä linjausluonnoksesta. Se nähtiin 

suunnaltaan hyvänä ja kattavana eri toiminnan kokonaisuuksien osalta. Sen käytettävyyttä 

johtamisen työkaluna pohdittiin. Linjauksen tulisi hyödyttää niin keskushallintoa, piirejä ja 

laitoksia kuin osastoja, joilla kaikilla on erilaisia tarpeita. Yleisesti linjaukseen toivottiin lisää 

kunnianhimoa. Päästöjen vähennystä ja toiminnan vaikutusten pienentämistä voidaan ja tulee 

tehdä eri tasoilla joka tapauksessa. Linjauksen on hyvä olla kunnianhimoinen, sisältää 

vaikuttavuutta mutta myös positiivisuutta. On tärkeää pohtia miten linjaus vaikuttaa Suomen 

Punaisen Ristin toimintaan ja toisaalta, miten ilmastonmuutos vaikuttaa järjestön 

valmiustarpeisiin ja miten siihen varautuminen voi parantaa järjestön valmiuskykyä. 

  

Valiokunta sopi, että loppuvuonna toteutetaan järjestölle webinaarisarja linjauksen aiheista; 

vaikuttaminen, sopeutuminen ja oman toiminnan vaikutukset. Webinaarien on tarkoitus 

sisältää alustuksia, toimia tiedon jakamisena mutta myös konsultaationa ja osallistamisen 

välineenä. 

 

Lopuksi valiokunta totesi, että suunniteltu aikataulu hallitusraportoinnille tammikuussa 2022 

on hyvä ja tähän mennessä olisi myös webinaarit toteutettu.  

 

Liitteet 

 

- Osasto- ja vapaaehtoiskyselyn yhteenveto 

- Työpajaraportti  

 

 


