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Ilmaston elementit reagoivat muutokseen
Monet ilmastojärjestelmämme elementit reagoivat lämpötilan muutoksiin 
nopeasti. Mitä enemmän globaali lämpeneminen etenee, sitä suuremmat 
ovat vaikutukset.
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Lämpötilat nousevat etenkin talvisin

Myös kesät lämpenevät, hellejaksot yleistyvät ja pidentyvät

Sademäärät kasvavat etenkin talvisin ja sateet tulevat entistä 
useammin vetenä, kesäisin rankkasateet voivat voimistua

Myrskytuulet voimistuvat etenkin merialueilla, mutta myös 
rannikoilla ja mahdollisesti sisämaassakin

Lumipeiteaika lyhenee, routa vähenee ja talvet muuttuvat entistä 
pilvisimmiksi ja pimeämmiksi

3Lähde: ilmasto-opas.fi

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa
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VALMISTAUTUMINEN JA 

SOPEUTUMINEN 

ILMASTONMUUTOKSEN 

VAIKUTUSTEN KOKO 

KIRJOON
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ILMASTONMUUTOKSEN 

SUORAAN TAI HEIJASTEINA 

AIHEUTTAMIIN VAHINKOIHIN

VASTAAMINEN
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Mitä Punainen Risti 
voi tehdä?



Mentimeter-kysely 

www.menti.com

6023 1119

http://www.menti.com/


on johtava taho vastaamaan 
ilmastokriisin tuottamiin  

humanitaarisiin haasteisiin

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun Liike

Twitter #punainenristi / @PekkaReinikaine



ilmastokestävät elinkeinot ja palvelut, sekä
kestävä vesivarojen hallinta ja käyttö

mahdollistaa

kohdistaa fokus
kaikkein haavoittuvimpiin

lisätä ymmärrystä ilmastokriisin
humanitaarisista vaikutuksista

vaikuttaa
investointeihin, lakeihin, 
päätöksiin, suunnitelmiin
ja käytännön tekemiseenkääntää

globaalit sitoumukset
paikalliseksi toiminnaksi
ja tuloksiksi

estää sään ääri-ilmiöitä 
muuttumasta katastrofeiksi

kohdistaahuomio katastrofien 
vuoksi kotinsa jättäneihin

vähentää
ilmastokriisin terveysvaikutuksia

skaalata ylös varautumista ja 
ilmastosopeutumista

Twitter #punainenristi / @PekkaReinikaine



www.climate-charter.org



Suomen Punainen Risti

Ilmastonmuutosvaliokunnan tehtävänä on  

• valmistella hallituksen päätettäväksi Suomen Punaisen Ristin ympäristökestävyyden 
linjaus, joka vastaa yleiskokouspäätökseen vähentää toiminnan ilmastovaikutuksia ja 
olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä;  

• toimia ympäristökestävyyden linjauksen ja ilmastotyön tunnetuksi tekemisen 
ohjausryhmänä. 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62253

Selvitämme toimintamme 
vaikutukset, puutumme 
ilmastolle haitallisiin toiminnan 
ongelmakohtiin ja sitoudumme 
olemaan hiilineutraali vuoteen 
2030 mennessä. 

https://rednet.punainenristi.fi/node/62253


Ympäristökestävyyden linjaus
• Tiivis linjaus, joka määrittää järjestön 

yhteiset tavoitteet ja soveltuu johtamisen 
tueksi järjestön eri tasoilla. 

• Linjaus ohjaa erityisesti oman toiminnan 
kestävyyttä, ilmastonmuutokseen 
sopeutumista ja valmiustyötä sekä
ilmastonmuutokseen liittyvää viestintää 
ja vaikuttamista.

• Linjauksen toimeenpano olisi osa järjestön 
toiminnansuunnittelua.

• Konkreettiset toimet on tarkoitus avata 
linjausta tukevissa järjestön muissa 
ohjeissa ja säännöissä sekä toimeenpanon 
tueksi laadittavassa suunnitelmassa 
aikatauluineen ja tavoitteineen.

→ Luonnos on parhaillaan kommentoitavana



Viestintä ja vaikuttaminen



Esimerkkejä ilmastovaikuttamisesta

JÄRJESTÖN SISÄLLÄ

• Ilmastoystävällisen vapaaehtoistoiminnan ohje

• Kotimaan lentoliikenteen vähentäminen -aloite 

• Jäsen mukana Ilmastovaliokunnassa

• Paikallisia tempauksia, ilmastoiltoja ym.

• Verkostoitumista verkon kautta!

JÄRJESTÖN RAJOJEN YLITTÄVÄÄ VAIKUTTAMISTA

• Ilmastopodi podcast-sarja

• Blogi

• Webinaarisarja, haastatteluvideosarja

• Ilmastotapahtumat, festarit, foorumit 

• Sidosryhmäyhteistyö – kampanjayhteistyö

https://rednet.punainenristi.fi/ilmastovaikuttajat

https://rednet.punainenristi.fi/ilmastovaikuttajat


Mikä on Punaisen Ristin rooli ilmastokeskustelussa?

https://padlet.com/annakatrikoskivirta1/qoxjlkta53rwd47i

https://padlet.com/annakatrikoskivirta1/qoxjlkta53rwd47i


Valmiustyötä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumista

© Joonas Brandt, SPR



Yhteisöperustaista työtä maailmalla

• Haavoittuvuus- ja riskiarvioinnit 

• Valmiussuunnitelmat ja –harjoitukset

• Ennakkovaroitusjärjestelmät

• Evakuointia, talojen ja omaisuuden suojaamista, avustustarvikkeita jne. 

• Viranomaiset, Punainen Risti ja vapaaehtoiset yhteistyössä

© Jarkko Mikkonen, SPR



Kaupunkitulviin varautuminen



Sähkökatkoihin varautuminen



Osaston toiminta helletilanteessa

• Tilannekuvan muodostaminen
• Ystäville soittokierroksia, tilanne tiedon keruu ja arvio
• Omaishoitajille soittokierroksia
• Ikääntyvien tavoittaminen
• Miten laitoksissa selviydytään
• Viileisiin tiloihin kohtaamis- ja kahvilatoimintaa
• Miten tavoitetaan omat vapaaehtoiset
• Miten tavoitetaan muiden järjestöjen toimijoita

• Toimenpiteet hyvin pitkälle samat kuin muissakin häiriötilanteissa

Vanhukset pääsevät hellettä pakoon Säkylän jäähalliin

Yle Satakunta: PÄIVIMERITÄHTI, MARI KAHILA 1.8.2018

Säkylän osasto avasi virkistyskahvilan ikäihmisille,

Paikalliset taksi yrittäjät olivat mukana järjestämässä tarvittaessa kuljetuksia. 

Säkylän kunta tiedotti omille kotipalvelu asiakkailleen virkisitys mahdollisuudesta.



Oman toiminnan kestävyys

• Green Office vuodesta 2018 → ympäristöohjelma (sis. johtaminen, 
energia, hankinnat, matkustus jne.)

• Piiritoimistoja kattavasti mukana

• Keskustoimiston ruokala

• Green Response Working Group ja kansainvälinen apu

• Mukana ICRC:n hiilijalanjälkityökalun pilotoinnissa



Mitä osasto voi tehdä?

https://padlet.com/annakatrikoskivirta1/n6r8o86ygz135p7w

https://padlet.com/annakatrikoskivirta1/n6r8o86ygz135p7w

