Ilmastovanhempien toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Yhdistyksen tavoite
Suomen ilmastopolitiikan kunnianhimo nousee.
Yhdistyksen tavoitteet seuraavalle 5 vuodelle
Ilmastokatastrofin uhka otetaan todesta niin mediassa kuin päätöksenteossa. Kansalaismielipide
muuttuu ja päättäjiltä vaaditaan tiukempaa ilmastopolitiikkaa. Suomen ilmastopolitiikan suunta
muuttuu kunnianhimoisemmaksi eli Suomi sitoutuu ilmastotieteellisesti perusteltuihin
päästövähennystavoitteisiin ja ajaa niihin sitoutumista myös EU:ssa ja kansainvälisesti.
Suomen päästövähennystavoite vähintään 40 % vuoteen 2020 mennessä.
Valtion tukia fossiilisille polttoaineille karsitaan siten, että ilmastonäkökulmat ovat aina etusijalla.
EU:sta tulee ilmastopolitiikan aktiivinen edelläkävijä. Vuonna 2015 saadaan aikaiseksi sitova ja vahva
kansainvälinen ilmastosopimus, jolla voidaan tehokkaasti hillitä ilmastonmuutosta.
Suomessa
tehdään
paikallistasolla
ilmastoystävällisiä
päätöksiä:
sitoudutaan
päästövähennystavoitteisiin ja luovutaan fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa.
Ilmastovanhemmat vakiinnuttaa asemansa lasten edunvalvontajärjestönä, jota kuullaan
ilmastokysymyksissä niin päätöksenteossa kuin mediassakin. Jäsenmäärä kasvaa tasaisesti.
Entisestään syvennetään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.
Vanhempien ilmastoliike laajenee myös kansainvälisesti.
Tavoitteet vuodelle 2014
Ilmastolaista tulee niin tiukka ja vaikuttava, että se todella vaikuttaa päästöjä vähentävästi.
Ilmastokatastrofin uhka ja sen vaikutukset meidän lapsiimme saavat näkyvyyttä mediassa.
Ilmastovanhempien toiminta vakiintuu ja paikallistoiminta laajenee, jäseniä aktivoidaan ja
osallistetaan.
Europarlamenttiin valitaan edustajia, jotka vaativat tiukempaa ilmastopolitiikkaa.
Vuonna 2014 ajankohtaista
• Ilmastolain valmistelu (hallituksen esitys valmistunee keväällä) ja päätöksenteko
eduskunnassa
• Europarlamenttivaalit toukokuussa
• Helsingin Energian investoinnin valmistelu; Hiilivapaa Helsinki
• IPCC raportin kakkos- ja kolmososien julkaisu
• Perun COP-kokous
Vaikuttamisen kohteet vuonna 2014
• kansalaismielipide (sosiaalisen ja perinteisen median kautta)
• ilmastolakia
valmistelevat
ministerit
(ilmastoja
energiapolitiikan
ministerityöryhmä)
• eduskunta; ilmastolakikäsittelyyn valmistautuminen
• Helsingin energiainvestoinnista päättävät (valtuusto, Helenin johtokunta)
• Eurovaaliäänestäjät

•

Meppiehdokkaat ja vaalien jälkeen uudet mepit

Lobbaus (lobbausryhmä tekee tarkemmat suunnitelmat ja aikataulutuksen):
• Jatketaan ilmastolakilobbausta (ministerit ja eduskunta)
• Päätetään ilmastolakivetoomuskampanja, kun ilmastolakiesitys eduskuntaan
• Ajankohtaisista asioista kannanottoja ja mielipidekirjoituksia, voisi tehtailla jo
valmiiksi (yksi mahdollinen aihe: opetussuunnitelman sisältö)
• Kysely/vaalikone eurovaaliehdokaille tai muiden vaalikoneiden tulosten
hyödyntäminen; miten ehdokkaat aikovat vaikuttaa EU:n ilmastopolitiikkaan,
päästökauppajärjestelmän kehittäminen jne.
• Keskeisten eurovaaliehdokkaiden tapaaminen ja vaalipaneeleihin osallistuminen
• Helsingin Energian investointipäätökseen vaikuttaminen; pk-seudun
paikallisryhmä vastaa
Media (mediaryhmä tekee tarkemmat suunnitelmat ja aikataulutuksen):
• Eurovaalikoneen/-kyselyn tuloksista tiedottaminen, Ilmastovanhempien EUtason tavoitteiden esille tuominen
• Luodaan suhteita mediaan
• Osallistuminen tapahtumiin; Maailma kylässä (Kepa, Minna selvittää, Taina
mukana), Suomi Areena (Tapio, Paula-)
• Kirja-/pamflettihanke (Mitä seurauksia ilmastokatastrofista on, minkälaisessa
maailmassa lapsemme
• tulevat elämään tms.) , toteutuu, mikäli saadaan apuraha
• Video, aiheena vanhempien ilmastohuoli, mukana julkkiksia (Tapio koordinoi)
• Vanhempien ilmastojulistus allekirjoitettavaksi
• Esitteet ja muu mainosmateriaali tarvittaessa
• Kannanotot ja mielipidekirjoitukset lehtiin
• Yritetään saada juttuja Ilmastovanhemmista lehtiin ja muuhun mediaan
• Flash mob tms. tempaus syksylläMuut
•
•

Verkostoidutaan muiden lapsi- ja perhetoimijoiden kanssa (esim. MLL).
Liitytään Polttava kysymys –verkostoon.

•
•
•

Vakiinnutetaan järjestön toiminta
Nettisivut käännetään ainakin osittain englanniksi ja ruotsiksi
Ilmastovanhempien nettisivuja, jäsenkirjettä sekä wiki-alustaa kehitetään
edelleen
Työryhmät jatkavat kokoontumista tarpeen mukaan; tapaamiskutsut voi välittää
koko jäsenistölle;
jokainen ryhmä vastaa omalta osaltaan
Tiedotteet ja kannarit tiedoksi jäsenistölle ja tiedotus-listalle
Jäsenmaksujen aktiivinen kerääminen
Rahankeruuluvan hakeminen, jotta saadaan rahoitusta kirjalle/videolle/muulle
materiaalille
Avustusten hakeminen 2015 eduskuntavaalikampanjointiin, rahoitusinstanssien
selvitys
Jäsentapaamiset pari kertaa keväällä ja syksyllä; yhdessäoloa, tutustumista, ei
varsinaista asialistaa
Saadaan paikallistoiminta käyntiin kahdella paikkakunnalla pk-seudun lisäksi

Sisäinen toiminta

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Paikallistoiminta-wiki avataan
Etsitään paikallistoiminnan koordinaattorit (Tampere ja Turku), järjestetään
mahd. tapaaminen ja koulutus

