
Kysely ympäristökestävyyden 
linjauksesta, kevät 2021 - yhteenveto



Ilmastonmuutosvaliokunta

Yhteenveto kyselystä

• Lyhyt kysely lähetettiin osastojen puheenjohtajille ja 
markkinointiautomaatio Eloquan kautta vapaaehtoisille.

• Kysely oli auki toukokuun 2021 ajan.

• Vastauksia saatiin yhteensä 393 vapaaehtoisilta ja 17 
osastoilta.
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Osastot kartalla
• Ekenäs-Tenala

• Hamina

• Ilmajoki

• Jakobstads svenska avd

• Kerava

• Lemu

• Luopioisten osasto

• Muhos

• Noormarkku

• Paimio

• Pirkkala

• Puolanka

• Rantasalmen osasto

• Ruoveden osasto 

• Seinäjoen osasto

• Säkylän osasto

• Ylitornio
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Pitäisikö Suomen Punaisen Ristin 
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Osastojen nostoja

Mitkä ovat merkittävimmät toimet, joilla 
osastosi voi edistää tai on edistänyt 
ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää 
toimintaa? 

Etäkokoukset, kimppakyydit, tulostuksen 
vähentäminen, kasvisruuan suosiminen, ei 
kertakäyttöastioita.

Luonto- ja ympäristölähtöistä toimintaa 
ikäihmisille

Missä asioissa tarvitsisitte lisää tukea?

Ei osaa sanoa tai ei tarvetta (7)

Ohjeita, (konkreettisia) keinoja ja 
(tutkittua) tietoa (7)

Mitä näkökulmia toivot, että SPR:n 
ympäristökestävyyden linjauksessa 
käsitellään? 

Konkretiaa jossain muodossa (7)

Taloudellisen ja operatiivisen näkökulman 
huomioiminen (3) eli että ei saa vaarantua 
kumpikaan

Muita (3): vaikuttaminen, globaalit 
kysymykset ja maahanmuuttajien 
kotoutumistyö
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Vapaaehtoiset: Mitä ajatuksia ilmastotyö 
Suomen Punaisessa Ristissä sinussa herättää?

POSITIIVISIA, ILMASTONMUUTOS JA HUM.APU, VAIKUTTAMINEN

• SPR:n asema yhteiskunnassamme on näkyvä ja merkittävä, joten on ehdottoman tärkeää, että se ottaa 
osaa ilmastonmuutosta vastaan taistelemiseen niin käytännön toimien kuin tiedottamisen kautta. Se voi 
olla tavallisille ihmisille suunnannäyttäjä.

• Moni kansainvälinen kriisi, jossa Punainen Risti on avustustehtävissä, johtuu maailmanlaajuisesta 
ympäristökatastrofista. Mielestäni on erittäin tärkeää, että Punainen Risti toimii vastuullisesti ilmastotyön 
puolestapuhujana

• Parempi olla mukana ilmastonmuutoksen torjumisessa ja hillitsemisessä, [kuin] pelkästään ilmastosyistä 
johtuvien katastrofien ensiavussa ja jälkityössä.

• Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat olemaan niin merkittävät erityisesti köyhimmissä maissa, että 
ilmastonmuutos on elintärkeää huomioida myös SPR:n toiminnassa kaikilla tasoilla.

REALISTISIA

• ”Ilmastonmuutoksen torjuminen” on valitettavan usein pelkkää sanahelinää, vailla tarpeeksi konkreettisia 
ja realistisia tavoitteita. Nykyään tuntuu, että ilmastoasioista puhutaan ensisijaisesti PR-syistä, ja moni 
alkaa kyynistyä. Toivon siis, että pyritte ilmastotyössä konkreettisiin ja näkyviin tekoihin, sellaisiin jotka 
saisivat ihmiset motivoitumaan, ja innostumaan mukaan auttamaan.

• Pitäisi huomioida mutta ei pidä vaarantaa ydintoimintaa.

• En ole kuullutkaan järjestön tekevän ilmastotyötä

NEGATIIVISIA

• ei pitäisi kuulua punaisen ristin toimintaan

• Hämmennystä siitä, että tähän aivan tavalliseen ilmaston elämiseen on tässäkin järjestössä lähdetty 
mukaan. Ilmastohan ei ole stabiili, ei ole ikinä ollut, eikä tule ikinä olemaan.

• Negatiivisia, kyse on ihmisten huijaamisesta.
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Vapaaehtoiset: Mitkä ovat mielestäsi merkittävimmät 
toimet, joilla oma toimintaryhmäsi voi edistää ilmaston 
ja ympäristön kestävämpää toimintaa?

VALINNAT, OMA TOIMINTA

• Ilmastoystävälliset valinnat, kampanjointi ilmaston puolesta ja saastuttavien yritysten boikotointi

• Kierrätys, muovittomuus, kestävät hankinnat, kasvisruoka, liikkuminen

• Kierrättämisen opettelu, tiedottaminen ja sen jatkuva lisääminen. Ei liian suuria haasteita, pieniä joita voi toteuttaa.

• Ilmastotietoisuus kaikissa toimissa

• Toiminta sen verran pienimuotoista, että vaikutukset ovat aika vähäiset.

VAROJEN KÄYTTÖ

• Lahjoitusvarojen käytössä voidaan huomioida ympäristö- ja ilmastoseikat. Esim. kerättävien varojen suuntaaminen 
ilmastomyönteisiin hankkeisiin, kierrätyskulttuurin lisääminen.

• Olisin kiinnostunut toimintaryhmän toiminnasta, jolla olisi vaikka tekniikan parantamisen vaikutuksia ja kestävän kehityksen 
tekniikan käyttöä ja mahdollistamista kehitysmaissa ja Suomessa.

• Osanotto ympäristöhankkeisiin ympäri maailmaa, naisten aseman parantaminen, koulutus sekä kotimaassa että ulkomailla

VAIKUTTAMINEN

• Promootio kansalaisten keskuudessa sekä vahva päättäjien ja yritysten painostaminen.

• Tiedonjakaminen ja nuorten ilmastoahdistukseen puuttuminen. Pienetkin muutokset yksilöiden toimissa tuottavat tulosta 
niiden kasvaessa, siksi lisää infoa eri ryhmiin. Myös suora toiminta, äkkiä ajatellen vaikkapa puuston lisäämiseksi, 
kierrätyksen, kimppakyytien (ei korona. aikana!), pyöräily auton sijaan, voisi olla myös sekä yhteisöllisyyden että infon 
levittämiseksi pienten tekojen kautta tarpeen. (vrt. ympäristöahdistuksen mieli-hanke)

• Levittää tietoa ilmastonmuutoksesta hyvinvointikysymyksenä: voimme levittää SPR:n ilmastoaiheisia viestintämateriaaleja 
ja ehkä järjestää SPR:n ilmastotyöstä tilaisuuden tai soveltuvin osin käsitellä aihetta olemassa olevassa toiminnassa.

• Tuoda esille SPR:n ilmastotyön tavoitteita ja toteutettuja toimintoja.  Voisiko ilmastotyöhön kohdistaa Punaisen Ristin 
kiinteistä varoja niin, että esim. sähköisen tiedotuksen/rahankeräyksen kulujen vähentyminen näkyisi lisäyksenä 
ilmastotyössä.

• Olen Aktivistimummo. Yritämme levittää ajatusta siitä, että ylikuluttaminen ei tee onnelliseksi, kohtuus on 
hyvä asia. Olen myös Ilmastolääkäri: painotamme sitä, että ilmastoteot ovat lähes poikkeuksetta terveystekoja.
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Vapaaehtoiset: Mihin Suomen Punaisen Ristin tulisi erityisesti 
kiinnittää huomiota ympäristökestävyyden linjauksen 
valmistelussa?

VAIKUTTAMINEN

• Tuoda esille, että ilmastokatastrofi on myös inhimillinen katastrofi. Laajasti arvostettuna toimijana SPR voi tuoda keskusteluun
näkökulman, joka painottaa sitä, että ilmastonmuutoksesta tulee kärsimään luonnon ohella ihminen.

• Erittäin varovaisella tasolla valistusta. SPR voisi ehkä levittää enemmän tietoa katastrofialueiden/kehittyvien maiden 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin vastaamista.

• Ilmastotoimien kannalta kansainvälinen politiikka on tärkein vaikutusalusta. 

• Kuinka aihetta lähestytään poliittisesti sitoutumattomana?

• Ilmastonmuutoksen lisäksi ei pidä unohtaa luonnonmonimuotoisuuden hupenemista. Jos ei ole monipuolista luontoa ei ole 
ihmistäkään. Köyhtynyt luonto on lisäksi vielä haavoittuvampi ilmastonmuutoksen vaikutuksille. 

• Ympäristökestävyyden sosioekonomisten vaikutusten esille nostamiseen julkisessa keskustelussa.

• Selittää että myös Suomessa ilmastonmuutos aiheuttaa pahaa, ei vain pitkää lämmintä kesää, vaan haitat on isommat kuin hyödyt.

FAKTAPOHJAISUUS

• SPR:n kannattaa perustella linjaukset muiden järjestön ydintavoitteiden kautta ja pohjata ne ainakin taustalla tieteelliseen tietoon.

• Ympäristökestävyyden arvioinnissa ja valmistelussa olisi hyvä keskittyä ensin riittävän kattavasti selvittämään suurimmat 
ympäristövaikutusten aiheuttajat ja keskittyä alkuun niihin selkeällä mittaa ja hallitse-suunnitelmalla. 

• Grafiikan avulla voitaisiin tuoda esille mielikuvia asioiden mittakaavasta. Mistä päästöt koostuvat? Mitä hiilinielut ovat?

• Huomioida, että sitoudutaan ympäristökestävyyteen pitkälle tulevaisuuteen eikä vain lyhyellä aikavälillä

KONKRETIA

• Pakkaukset, eettiset valinnat materiaaleissa ja ruuissa, autolle mahd. monta matkustajaa muuten julkisilla-tempaus. Paljon 
ulkoilma, luontoretkiä ja viedään vanhuksia ulos mahd. mukaan.

• Ihmisten turvalliseen kohtaamiseen päästöjä lisäämättä

• Oman toiminnan kehittämisen lisäksi viestimään sidosryhmille ympäristöystävällisyyden olevan tärkeä asia, ja vaatimaan 
ympäristöasioiden huomiointia myös yhteistyökumppaneilta.

• Pelkkä hiilineutraalius ei riitä eikä sitä saisi saavuttaa kompensaatioilla vaan aidosti. 

• Ympäristökestävyyden linjausta tehdessä pitäisi asia myös konkretisoida eli mitä piirien ja osastojen tasolla voidaan tehdä ja miten 
tavoiteltua muutosta voidaan mitata.


