
Kevät on täällä, kevätkokouskin pian!

        Joukkomme kasvaa tasaisesti: meitä on jo lähes 170! Uusille 
innokkaille  aktiiveille  löytyy  edelleen  puuhaa,  mutta  tuet 
ilmastopoliittista vaikuttamistyötä myös jäsenmaksullasi.

Lobbaaminen

Olemme  kevään  aikana  aktivoituneet  useilla  poliittisen  vaikuttamisen 
rintamilla.  Ilmastovanhemmilla  on  ollut  henkilökohtaisia  tapaamisia  mm. 
ympäristöministeri Ville Niinistön, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen 
sekä Pekka Haaviston ja Annika Lapintien kanssa. Yhdistys on myös jättänyt 
mielipiteen Biopolttoaineiden  lisääminen  Helsingin  Energiantuotannossa 
-hankkeen  ympäristövaikutusten  arviointiohjelmasta  (lisätietoa  hankkeesta: 
http://www.helen.fi/ymparisto/yva.html).

Kevätkokous 

Seuraava jäsentapaaminen järjestetään  sunnuntaina 19.5. kello 10-14 ja 
se on samalla Ilmastovanhemmat ry:n kevätkokous. Virallinen kokouskutsu 
lähetetään  myöhemmin.  Tapaaminen  on  jälleen  Brahen leikkipuistossa, 
osoitteessa  Porvoonkatu  4.  Virallisen  osuuden  lisäksi  luvassa  on 
vapaamuotoista yhdessäoloa ja toisiimme tutustumista. 

Tälläkin kerralla koko perhe on tervetullut: lapset voivat leikkiä niin sisällä 
kuin ulkonakin. Ota oma lounas mukaan, yhdistys tarjoaa kahvit! Ota mukaasi 
myös  T-paitoja,  kangaskasseja  tai  muita  tekstiilejä,  joihin  haluat  painaa 
Ilmastovanhempien logon. Painotarvikkeet ovat saatavilla paikan päällä.

Huomaa,  että tila ei  ole täysin esteetön.  Mikäli  sinulla on kysyttävää tilan 
esteellisyydestä tai kaipaat tarkempia tulo-ohjeita, ota yhteyttä osoitteeseen 
jasenrekisteri@ilmastovanhemmat.fi. 

Jäsenmaksut

Ilmastovanhempien  tili  on  nyt  avattu,  mutta  kumisee  tyhjyyttään! 
Toimintamme rahoitus on täysin jäsentemme varassa: rahoitustarvetta olisi 
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esimerkiksi materiaalien tuottamisessa sekä tapahtumien järjestelykuluissa. 
Ole  siis  ystävällinen  ja  tue  tärkeää  vaikuttamistyötämme  maksamalla 
jäsenmaksusi!  Saamme  avullasi  lisää  resursseja,  lisää  näkyvyyttä  ja  lisää 
pontta vaatimuksillemme lastemme paremman tulevaisuuden puolesta. 

Jäsenmaksu  on  10€  tavallisilta  jäseniltä  ja  50€  kannatusjäseniltä.  Sen  voi 
maksaa tilille  FI80 1237 3000 1333 11. Käytä maksaessasi  viitenumeroa 
1012 (tavallinen jäsen) tai 1232 (kannatusjäsen). Lämmin kiitos tuestasi!

Paikallistoiminta

Ilmastovanhempien  ensimmäinen  paikallisryhmä  on  perustettu  ja  kattaa 
pääkaupunkiseudun kaupungit. Ryhmä aloittelee kuukausittaisia tapaamisia, 
joihin  jäsenet  niin  pk-seudulta  kuin  ympäryskunnistakin  ovat  tervetulleita. 
Ryhmä viestii oman sähköpostilistansa kautta (liittymispyynnöt osoitteeseen 
jasenrekisteri@ilmastovanhemmat.fi). Tervetuloa mukaan!

Valtakunnalliset työryhmät

Ilmastovanhemmilla on nyt neljä sisäistä työryhmää: 

1.  Viestintä  ulospäin  &  media: ryhmä  vastaa  Ilmastovanhempien 
medianäkyvyydestä  ja  nettisivujen,  FB-sivun  sekä  Twitterin  ylläpidosta  ja 
päivityksistä (s-posti: tiedotus@ilmastovanhemmat.fi).

2. Jäsenet & tempaukset: ryhmä vastaa jäsenhuollosta, paikallistoiminnan 
koordinoinnista ja tempausten ynnä muun livenäkyvyyden suunnittelemisesta 
(s-posti: jasenrekisteri@ilmastovanhemmat.fi).

3. Lobbaus & politiikka: ryhmä vastaa yhdistyksen toimintastrategiasta, 
lobbauksesta  ja  ilmastopolitiikan  seuraamisesta  ja  siihen  reagoimisesta 
(s-posti: pj@ilmastovanhemmat.fi).

4.  Yhteistyö  &  varainhankinta: ryhmä  vastaa  varainhankinnasta  sekä 
yhteistyöstä  muiden  järjestöjen  ja  mahdollisesti  myös  yritysten  kanssa  
(s-posti: pj@ilmastovanhemmat.fi).

Mikäli  olet  kiinnostunut  liittymään  johonkin  työryhmistä,  anna  kuulua 
itsestäsi! Uusia aktiiveja ja uutta osaamista tarvitaan jatkuvasti.

Vappuisin terveisin PJ Liisa, hallitus + muut aktiivit
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