
Syksy on toimintaa (ja toivoa?) täynnä

Ilmastorintamalla  tapahtuu tänä syksynä paljon:  Suomessa 
eduskunta valmistelee ilmastolakia, IPCC:n raportin seuraava 
osa julkaistaan syyskuun lopussa ja Varsovassa järjestetään 
lokakuussa YK:n ilmastokonferenssi.  Me Ilmastovanhemmat 
osallistumme omalla panoksellamme ilmastokeskusteluun ja 
vaadimme päättäjiltä toimia ilmastokatastrofin torjumikseksi.

Lobbaus

Syksyllä 2013 ryhdymme lobbaamaan Helsingin kaupunginvaltuustoa,  jotta 
Helsingin  Energia  ei  enää  vuonna  2015  investoisi  pääasiassa  hiilen 
polttamiseen.  Tätä  vaikuttamistyötä  koordinoidaan  pääkaupunkiseudun 
paikallisryhmässä.  Uudet  jäsenet  ovat  tervetulleita  mukaan  toimintaan! 
Lobbaukseen  järjestetään  koulutusta  lokakuun  lopulla,  joten  kylmiltään  ei 
tarvitse lähteä tapaamisiin. (Lisätiedot: jasenrekisteri@ilmastovanhemmat.fi.)

Näkyvyys & muu toiminta

Elokuussa  käynnistelimme  syksyn  toimintaa  jalkautumalla  Roihuvuoren 
iloisille  kyläjuhlille.  Esittelimme  järjestöä,  vastasimme  itä-helsinkiläisten 
kysymyksiin ja kalastelimme (onnistuneesti!) uusia jäseniä. Syyskuun lopulle, 
IPCC-raportin seuraavan osan julkistuksen yhteyteen, suunnittelemme flash 
mobia tai muunlaista mielenilmausta.

Osallistumme  yhteiskunnalliseen  keskusteluun  esimerkiksi  Helsingin 
Ilmastofoorumissa  28.  syyskuuta  (ks.  helsinkiclimateforum.org),  jossa 
puheenjohtajallamme  on  puheenvuoro.  Pyrimme  myös  näkymään  eri 
medioissa aina tilaisuuden tullen. Ilmastokriisin uhasta on puhuttava!

Syyskuun jäsentapaaminen

Seuraava  jäsentapaaminen  järjestetään  lauantaina  28.9.  kello  10–14 
Brahen leikkipuistossa, Helsingissä,  osoitteessa Porvoonkatu 4. Tapaamisen 
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teema  on  “Uusien  aamu”,  eli  etenkin  ensikertalaiset  ovat  tervetulleita 
tutustumaan  toimintaamme.  Luonnollisesti  toivomme  myös  “vanhojen” 
jäsenien saapuvan sankoin joukoin paikalle!

Jäsentapaamisessa  voit  lähettää terveisiä  Helsingin  kaupunginvaltuutetuille 
sekä  painaa  Ilmastovanhemmat-aiheisia  tekstiilejä.  Ota  mukaan  T-paitoja, 
kangaskasseja sekä muita vaatteita tai asusteita, joihin tahdot painokuvan.

Lapset sekä muut perheenjäsenet ovat tälläkin kerralla tervetulleita. Ottakaa 
oma lounas mukaan, yhdistys tarjoaa tuttuun tapaan kahvit ja pullat.

Myrskyvaroitus!

Musiikillisesti  harrastuneita  Ilmastovanhempia  saattanee  kiinnostaa 
Myrskyvaroitus-iltamat  perinteikkäällä  Tavastia-klubilla  22.  syyskuuta 
(lisätietoja:  www.tavastia.fi/tapahtuma/25433).  Esiintymässä  on  mm.  Anssi 
Kela, ja illan aikana kuullaan paneelikeskustelu ilmastonmuutoksesta. Myös 
Ilmastovanhemmat ry esittää oman tervehdyksensä Tavastian lavalta käsin! 
Tapahtuman järjestää Myrskyvaroitus ry.

Varainkeruu-kirpputori

Järjestämme  näkyvyys-  ja  varainkeruutempauksen  Vekarakirppiksellä, 
Helsingin  Kumpulassa,  18.-27.  lokakuuta.  Voisitko  sinäkin  lahjoittaa 
hyväkuntoisia lastenvaatteita tai  leluja kirpputoripöytään? Jos voit,  niin ole 
hyvä ja tuo lahjoituksesi jäsentapaamiseen 28.9.! Mikäli voit lisäksi osallistua 
kirpputorin järjestämiseen, olet oikein tervetullut talkoojengiin. Ota yhteyttä 
osoitteeseen jasenrekisteri@ilmastovanhemmat.fi. Kiitos!

Jäsenmaksut jälleen kerran

Ilmastovanhemmilla  ei  edelleenkään  ole  muuta  varallisuutta  kuin 
jäsenmaksut,  ja  jokaiselle  pennoselle  löytyy  käyttöä.  Mikäli  et  ole  vielä 
maksanut jäsenmaksuasi, arvostaisimme suuresti tukeasi!

Tilinumeromme on FI80 1237 3000 1333 11. Vuosittainen jäsenmaksu on 
10€  tavallisilta  jäseniltä  (viitenumero  1012)  ja  50€  kannatusjäseniltä 
(viitenumero 1232). Merkitse viestikenttään nimesi. 

Toiminnallista syksyä toivottaen pj Liisa + muut Ilmastovanhempien aktiivit
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