
 

IPCC-raportin julkaisun jälkimaininkeja
 

Syys-lokakuun vaihteessa julkaistiin uuden IPCC:n raportin ensimmäinen 

osa. Tässä yhteydessä ilmastonmuutos näkyi kohtalaisesti eri medioissa, ja 

myös me Ilmastovanhemmat saimme tärkeää mediahuomiota 

viesteillemme. Kunnollinen poliittinen keskustelu aiheesta olisi kuitenkin 

saanut olla vilkkaampaa! Jatkamme sellaisen peräänkuuluttamista.

 

Toimintaa & näkyvyyttä syksyllä

Osallistuimme 26.9. “Ilmastoh

Tapahtumaa järjestämässä olivat Ilmastovanhempien lisäksi Kepan Globbarit

liitto, Maan ystävät ja SLL. Paitsi että herättelimme työmatkalaisia paikan päällä, pääsimme 

tempauksellamme myös Ylen uutisiin (TV 2:n Suora linja, 27.9.).

Helsingin sanomissa julkaistiin 1.10. puheenjohtajamme Liisa Selvenius

otsikolla “Mitä vastaamme lapsillemme?

“Hillitsemätön ilmastonmuutos on 

lapsiamme. Vanhemmat ovat valmiita tiikerin raivolla puolustamaan lastensa oikeutta ravintoon, 

koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Jokaisen vastuullisen vanhemman tulisi samalla raivolla 

puolustaa lasten oikeutta turvalliseen tulevaisuuteen ja vaatia päättäjiltä parempaa 

ilmastopolitiikkaa. Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys.”

Marraskuussa Ilmastovanhemmat on saanut äänensä kuuluviin jopa Tavastian lavalla, 

Myrskyvaroitus-iltamissa 3.11. Lisän

lastentarvikekirpputorilla Helsingin Kumpulassa. Kirpputoripöydän tuotto oli tervetullut 

Ilmastovanhempien kassaan, mutta arvokkainta oli myös paikan päällä saatu positiivinen 

palaute! 

Ennen isänpäivää lähetimme ministeri

onnellista isänpäivää ja kannustimme vastuulliseen päätöksentekoon. 

Isänpäivänä pidimme kirpputoria, jaoimme 

kiinnostuneille yhdistyksen toimin

Lobbaus + pk-seudun paikalli

PK-seudun paikallisryhmän marraskuun tapaaminen on poikkeuksellisesti keskellä kuuta, eli 

raportin julkaisun jälkimaininkeja 

lokakuun vaihteessa julkaistiin uuden IPCC:n raportin ensimmäinen 

osa. Tässä yhteydessä ilmastonmuutos näkyi kohtalaisesti eri medioissa, ja 

myös me Ilmastovanhemmat saimme tärkeää mediahuomiota 

viesteillemme. Kunnollinen poliittinen keskustelu aiheesta olisi kuitenkin 

saanut olla vilkkaampaa! Jatkamme sellaisen peräänkuuluttamista.

Toimintaa & näkyvyyttä syksyllä 

Osallistuimme 26.9. “Ilmastoherätys!” -aiheiseen flash mobiin Helsingin rautatieasemalla. 

Tapahtumaa järjestämässä olivat Ilmastovanhempien lisäksi Kepan Globbarit

liitto, Maan ystävät ja SLL. Paitsi että herättelimme työmatkalaisia paikan päällä, pääsimme 

amme myös Ylen uutisiin (TV 2:n Suora linja, 27.9.). 

Helsingin sanomissa julkaistiin 1.10. puheenjohtajamme Liisa Selvenius

otsikolla “Mitä vastaamme lapsillemme?” Liisa kirjoittaa muun muassa näin:

“Hillitsemätön ilmastonmuutos on globaali humanitaarinen kriisi, joka koskettaa meitä ja meidän 

lapsiamme. Vanhemmat ovat valmiita tiikerin raivolla puolustamaan lastensa oikeutta ravintoon, 

koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Jokaisen vastuullisen vanhemman tulisi samalla raivolla 

aa lasten oikeutta turvalliseen tulevaisuuteen ja vaatia päättäjiltä parempaa 

ilmastopolitiikkaa. Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys.” 

Marraskuussa Ilmastovanhemmat on saanut äänensä kuuluviin jopa Tavastian lavalla, 

iltamissa 3.11. Lisänäkyvyyttä ja hiukan rahaakin on ansaittu 

lastentarvikekirpputorilla Helsingin Kumpulassa. Kirpputoripöydän tuotto oli tervetullut 

Ilmastovanhempien kassaan, mutta arvokkainta oli myös paikan päällä saatu positiivinen 

Ennen isänpäivää lähetimme ministeri- ja kansaneustaja-isille isänpäiväkortit, joilla toivotimme 

onnellista isänpäivää ja kannustimme vastuulliseen päätöksentekoon.  

Isänpäivänä pidimme kirpputoria, jaoimme Ilmastovanhempien isänpäiväkortteja ja 

yhdistyksen toiminnasta Kallio-Liikkeen Superisänpäivä-tapahtumassa Helsingissä.

seudun paikallistoiminta 

seudun paikallisryhmän marraskuun tapaaminen on poikkeuksellisesti keskellä kuuta, eli 

www.ilmastovanhemmat.fi 

lokakuun vaihteessa julkaistiin uuden IPCC:n raportin ensimmäinen 

osa. Tässä yhteydessä ilmastonmuutos näkyi kohtalaisesti eri medioissa, ja 

myös me Ilmastovanhemmat saimme tärkeää mediahuomiota 

viesteillemme. Kunnollinen poliittinen keskustelu aiheesta olisi kuitenkin 

saanut olla vilkkaampaa! Jatkamme sellaisen peräänkuuluttamista. 

aiheiseen flash mobiin Helsingin rautatieasemalla. 

Tapahtumaa järjestämässä olivat Ilmastovanhempien lisäksi Kepan Globbarit-verkosto, Luonto-

liitto, Maan ystävät ja SLL. Paitsi että herättelimme työmatkalaisia paikan päällä, pääsimme 

Helsingin sanomissa julkaistiin 1.10. puheenjohtajamme Liisa Selvenius-Hurmeen kannanotto 

Liisa kirjoittaa muun muassa näin: 

globaali humanitaarinen kriisi, joka koskettaa meitä ja meidän 

lapsiamme. Vanhemmat ovat valmiita tiikerin raivolla puolustamaan lastensa oikeutta ravintoon, 

koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Jokaisen vastuullisen vanhemman tulisi samalla raivolla 

aa lasten oikeutta turvalliseen tulevaisuuteen ja vaatia päättäjiltä parempaa 

Marraskuussa Ilmastovanhemmat on saanut äänensä kuuluviin jopa Tavastian lavalla, 

äkyvyyttä ja hiukan rahaakin on ansaittu 

lastentarvikekirpputorilla Helsingin Kumpulassa. Kirpputoripöydän tuotto oli tervetullut 

Ilmastovanhempien kassaan, mutta arvokkainta oli myös paikan päällä saatu positiivinen 

isille isänpäiväkortit, joilla toivotimme 

 

Ilmastovanhempien isänpäiväkortteja ja kerroimme 

tapahtumassa Helsingissä. 

seudun paikallisryhmän marraskuun tapaaminen on poikkeuksellisesti keskellä kuuta, eli 



 

lauantaina 16.11. kello 13

sovitaan Helsinkin kaupunginvaltuuston lobbauksen käytännön aikataulu

tapaaminen on erittäin tärkeä, mikäli mielit mukaan lobbaustapaamisiin. Tapaamisillahan 

pyrimme lähettämään kaupunginvaltuustolle viestiä, että hiilen polttamiseen ei kannata enää 

vuonna 2015 investoida. Mikäli haluat mukaan lobbaam

ole hyvä ja ota yhteyttä osoitteeseen jasenrekisteri@ilmastovanhemmat.fi.

 

Marraskuun tapaaminen + syyskokous

Seuraava jäsentapaaminen järjestetään 

Helsingissä, osoitteessa Porvoonkatu 4. Tapaamiseen alkuosaan saapuvat vieraiksi vanhempi 

asiantuntija Minna Näsman sekä ympäristöjohtaja Maiju Westergren Helsingin Energiasta. Mikäli 

sinulla on kysymyksiä Helsingin Energian valmisteilla olevasta voimalainvestoinnista ta

kehittämissuunnitelmasta, nyt on hyvä tilaisuus esittää niitä!

Marraskuun tapaamisen yhteydessä järjestetään myös Ilmastovanhemmat ry:n sääntömääräinen 

syyskokous, jonka virallinen kutsu ja tarkka ohjelma saapuvat myöhemmin.

Koko tapaamisen aikataulu o

10:00 – 10:30:   Saapuminen, kahvittelua

10:30 – 11:30:  Helsingin Energiaa käsittelevä osuus

11:30 – 12:00 Lounastauko (oma lounas mukaan!)

12:00 – 14:00: Sääntömääräinen syyskokous

Lapset sekä muut perheenjäsenet ovat tuttuun 

 

Reippautta marraskuun sadesäähän!

Terveisin, Pj Liisa + muut Ilmastovanhempien aktiivit

lauantaina 16.11. kello 13–15. Kokoonnumme Kirjasto 10:n ryhmätyötilassa. Tapaamisessa 

sovitaan Helsinkin kaupunginvaltuuston lobbauksen käytännön aikataulu

tapaaminen on erittäin tärkeä, mikäli mielit mukaan lobbaustapaamisiin. Tapaamisillahan 

pyrimme lähettämään kaupunginvaltuustolle viestiä, että hiilen polttamiseen ei kannata enää 

vuonna 2015 investoida. Mikäli haluat mukaan lobbaamaan, mutta et pääse kokoukseen 16.11., 

ole hyvä ja ota yhteyttä osoitteeseen jasenrekisteri@ilmastovanhemmat.fi.

Marraskuun tapaaminen + syyskokous 

Seuraava jäsentapaaminen järjestetään lauantaina 23.11. kello 10–14

oitteessa Porvoonkatu 4. Tapaamiseen alkuosaan saapuvat vieraiksi vanhempi 

asiantuntija Minna Näsman sekä ympäristöjohtaja Maiju Westergren Helsingin Energiasta. Mikäli 

sinulla on kysymyksiä Helsingin Energian valmisteilla olevasta voimalainvestoinnista ta

kehittämissuunnitelmasta, nyt on hyvä tilaisuus esittää niitä! 

Marraskuun tapaamisen yhteydessä järjestetään myös Ilmastovanhemmat ry:n sääntömääräinen 

syyskokous, jonka virallinen kutsu ja tarkka ohjelma saapuvat myöhemmin.

Koko tapaamisen aikataulu on suunnilleen seuraava: 

Saapuminen, kahvittelua 

Helsingin Energiaa käsittelevä osuus 

Lounastauko (oma lounas mukaan!) 

Sääntömääräinen syyskokous 

Lapset sekä muut perheenjäsenet ovat tuttuun tapaan tervetulleita! 

Reippautta marraskuun sadesäähän! 

Pj Liisa + muut Ilmastovanhempien aktiivit 

www.ilmastovanhemmat.fi 

15. Kokoonnumme Kirjasto 10:n ryhmätyötilassa. Tapaamisessa 

sovitaan Helsinkin kaupunginvaltuuston lobbauksen käytännön aikataulut ja järjestelyt, joten 

tapaaminen on erittäin tärkeä, mikäli mielit mukaan lobbaustapaamisiin. Tapaamisillahan 

pyrimme lähettämään kaupunginvaltuustolle viestiä, että hiilen polttamiseen ei kannata enää 

aan, mutta et pääse kokoukseen 16.11., 

ole hyvä ja ota yhteyttä osoitteeseen jasenrekisteri@ilmastovanhemmat.fi. 

14 Brahen leikkipuistossa, 

oitteessa Porvoonkatu 4. Tapaamiseen alkuosaan saapuvat vieraiksi vanhempi 

asiantuntija Minna Näsman sekä ympäristöjohtaja Maiju Westergren Helsingin Energiasta. Mikäli 

sinulla on kysymyksiä Helsingin Energian valmisteilla olevasta voimalainvestoinnista tai 

Marraskuun tapaamisen yhteydessä järjestetään myös Ilmastovanhemmat ry:n sääntömääräinen 

syyskokous, jonka virallinen kutsu ja tarkka ohjelma saapuvat myöhemmin. 


