
Tervetuloa Ilmastovanhempien jäseneksi! 
Meitä on jo lähes sata, 25 eri paikkakunnalta. Kiitos, että liityt 
joukkoomme – sekä aktiiveja että taustatukijoita tarvitaan. Tule 
jäsentapaamiseemme ja löydä oma roolisi!

Toiminnan käynnistyminen
Ensimmäinen kampanjamme eli energia- ja ilmastopolitiikasta päättäville ministereille lähte-
vä ilmastolakivetoomus on saanut runsasta kannatusta: allekirjoittajia oli 18.3. mennessä jo 
lähes 1500. Nimien keruu jatkuu toistaiseksi, ja sitä voidaan tehdä myös paikallisryhmien voi-
min. Mitä enemmän vetoomukseen saadaan allekirjoituksia, sitä paremmin ministerit toivot-
tavasti ymmärtävät tilanteen vakavuuden. Pyydäthän siis myös ystäväsi ja tuttavasi vetoo-
muksen allekirjoittajiksi!

Päättäjien suora lobbaaminen on jo aloitettu, ja kevään aikana on tarkoitus tavata energia- ja 
ilmastopolitiikan ministerityöryhmän jäsenet sekä eduskuntaryhmien vetäjät. Vaikuttamistyö 
käynnistyy myös kuntatasolla, etenkin kunnissa, joissa on valmisteilla tärkeitä energiainves-
tointeja. Järjestämme jäsenillemme koulutusta päättäjien kohtaamiseen ja tuotamme lob-
baamisen asiasisältöihin taustamateriaaleja, eli toimeen ei tarvitse ryhtyä kylmiltään.

Paikallisryhmien muodostaminen
Kiinnostusta paikallistoimintaa kohtaan on osoitettu jo parillakymmenellä paikkakunnalla. 
Valmistelemme parhaillamme ohjepakettia paikallistoiminnan käynnistämistä varten. Ohjeet 
toimitetaan keväämmällä kaikille paikallistoiminnasta kiinnostuneille.

Paikallistasolla on tarjolla erittäin matalan kynnyksen toimintamuotoja, eli sinun ei tarvitse 
lähteä tapaamaan kunnanvaltuutettuja, jollet tahdo. Voit tulla mukaan jäsentapaamisiin, pi-
tää pienen tietoiskun perhekerhossa tai viedä esitteitämme lapsiperheiden suosimiin paikkoi-
hin (esim. neuvola, leikkipuisto, kirjasto).

Mikäli et jäsenlomakkeessa ilmaissut kiinnostusta paikallistoimintaa kohtaan, mutta kiinnos-
tuksesi heräsi nyt, kerro siitä osoitteeseen jasenrekisteri@ilmastovanhemmat.fi. 

Jäsenmaksujen maksaminen
Koska Ilmastovanhemmat on aivan tuore yhdistys, sen rekisteröinti on vielä kesken. Lähetäm-
me jäsenmaksun maksuohjeet kaikille jäsenille, kunhan rekisteröinti saadaan hoidettua val-
miiksi. Jäsenmaksut tulevat tarpeeseen: meillä ei uutena yhdistyksenä ole minkäänlaista pää-
omaa, ja toistaiseksi erilaiset kulut on katettu aktiivisten jäsenten omista pusseista. Jäsen-
maksuja ja rahalahjoituksia käytetään esimerkiksi tempausten järjestämiseen, lobbauskou-
lutukseen ja materiaalikuluihin. Maksathan siis jäsenmaksun, kun saat ohjeet maksamiseen. 
Jokainen jäsenmaksu on arvokas tuki toiminnallemme! 
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Sähköpostilistat
Mikäli olet pyytänyt pääsyä Ilmastovanhempien jäsenet-sähköpostilistalle, sinut on nyt liitetty
mukaan ja olet saanut tästä ilmoituksen sähköpostiisi. Listalla keskustelemme toiminnan jär-
jestämisestä ja tiedotamme jäsenistöä koskevista asioista. Jos et ole vielä jäsenet-listalla, voit
halutessasi pyytää sen jäsenyyttä osoitteeesta jasenrekisteri@ilmastovanhemmat.fi.

Kutsu jäsentapaamiseen
Ilmastovanhempien ensimmäinen jäsentapaaminen järjestetään lauantaina 6. huhtikuuta klo 
10-14 Helsingissä. Tapaamisessa tutustumme toisiimme ja suunnittelemme Ilmastovanhem-
pien toiminnan sisältöjä ja toteutusta. Nyt on hyvä hetki tulla mukaan: saamme sitä enem-
män aikaan, mitä enemmän meitä on!

Olet tervetullut tapaamiseen, olet sitten pääkaupunkiseudulta tai muualta Suomesta. Mukaan
voi tulla myös osaksi aikaa. Myös Ilmastovanhempien toiminnasta kiinnostuneet isovanhem-
mat, ystävät ja muut läheiset ovat tervetulleita kanssasi, vaikkeivät olisi vielä jäseniä. 
Ilmoittaisitko tulostasi ja seurueesi koosta osoitteeseen info@ilmastovanhemmat.fi. 

Tapaaminen pidetään Brahen leikkipuistossa, osoitteessa Porvoonkatu 4. Tulo-ohjeet ja kar-
tan löydät puiston sivuilta (hel.fi/hki/Vaka/fi/Leikkipuistot+ja+perhetalot/Leikkipuisto+br  ahe  ).
Myös Reittiopas neuvoo perille (www.reittiopas.fi).

Koko perhe on tervetullut tapaamiseen: lapsille on sisätiloissa leluja ja ulkona leikkipiha. Käy-
tössä on myös keittiö. Ota itsellesi ja perheellesi oma lounas mukaan, yhdistys tarjoaa kahvit. 
Tilavuokran kattamiseksi keräämme vapaaehtoisen kolehdin.

Valitettavasti kokoustila ei ole tällä kerralla täysin esteetön. Pyörätuolin kanssa liikkuminen 
on mahdollista, mutta vaatii hiukan etukäteisjärjestelyä. Mikäli haluat lisätietoja tilan esteelli-
syydestä, ole hyvä ja kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä.

Lopuksi
Uutiset ilmaston tilasta käyvät yhä vakavammiksi. Meillä on kiire saada Suomen kasvihuone-
kaasupäästöt laskuun, ja urakkamme on valtava. Toivoa antaa se, että ilmaston lämpene-
misestä huolestuneita vanhempia ja läheisiä on kaikkialla. Kun saamme tämän joukon liik-
keelle, ääntä on luvassa. Pyydä Sinäkin isovanhemmat, kummit, sedät ja tädit mukaan! 

Mikäli et pääse jäsentapaamiseemme, mutta sinulla on ideoita toimintaamme varten, ota 
yhteyttä osoitteeseen info@ilmastovanhemmat.fi. Samaan osoitteeseen voi lähettää 
kysymyksiä, terveisiä tai muita yhteydenottoja: kuulemme mielellämme jäsenistämme!

Kääritään hihat ja pannaan toimeksi!

Puheenjohtaja Liisa, hallitus + muut aktiivit

PS: Muistathan, että voit seurata kuulumisiamme myös Facebook-sivullamme: 
https://www.facebook.com/Ilmastovanhemmat 
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