
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 
 
 
Ilmastovanhemmat ry 
Esitelty syyskokouksessa 12.12.2017 
 
 
Presidentinvaalit ja maakuntavaalit 2018 
 
Presidentinvaalit järjestetään tammikuun 28. päivä ja maakuntavaalit sote-uudistuksen        
etenemisestä riippuen aikaisintaan lokakuussa. Ilmastovanhemmat pitää vaalien alla esillä         
ilmastoaiheita. 
 
 
Näin tehdään Hiilineutraali Helsinki 2035 
 
Osallistumme Helsingin kaupunkistrategian sidosryhmätyöpajoihin, joissa vaikutamme      
tulevaan toimenpideohjelmaan. Sen tavoite on tehdä Helsingistä hiilineutraali vuoteen         
2035 mennessä. 
 
 
Ilmastokanava 
 
Pyrimme olemaan mukana järjestämässä mielenilmaustansseja Ilmastokanavan kanssa       
Sörnäistenrannan hiilikasan vieressä toukokuun 25. päivä. Ilmastovanhemmat on        
Ilmastokanava-projektissa myös kuukauden yhteistyökumppani lokakuussa 2018. Sonja       
Salomäki, Ilmastovanhempien hallituksenkin jäsen, on yksi projektin vetäjistä. 
 
 
Toivokerho 
 
Toivokerho jatkaa toimintaansa myös vuonna 2018. Suunnitelmissa on kirjapiiriä uudesta          
kirjasta, teatterissa käyntiä ja tapaamisia. Toivokerhoa kehitetään edelleen osanottajiensa         
tarpeiden mukaisesti ja yhdessä etsitään parhaita keinoja toivon ylläpitämiseen sekä          
toivon rohkaisemana toimimiseen. 
 
 
Päättäjiin vaikuttaminen 
 
Vuoden 2018 toimintakaudella jatkamme päättäjiin vaikuttamista. Hallitus valitsee        
keskuudestaan vaikuttamisvastaavan, joka koordinoi lobbaustyötä. Järjestetään      
kirjoitusiltamia. 
 
 
Mielipidevaikuttaminen 
 
Ilmastovanhemmat ry reagoi ajankohtaisiin ilmasto- ja energiapoliittisiin kysymyksiin        
esimerkiksi kirjoittamalla mielipidekirjoituksia tai blogikirjoituksia ja osallistumalla       
sidosryhmätilaisuuksiin. 



 
 
Järjestöyhteistyö 
 
Yhteistyö eri ilmasto- ja ympäristöjärjestöjen, ja muiden toimijoiden kanssa jatkuu vuonna           
2018, sekä esim. Hiilivapaa Suomi -kampanjan, että Ilmastokoordinaation kautta.         
Ilmastojärjestöjen keskinäisiä Ilmastokoordinaation kokouksia järjestetään tavallisesti      
kerran kuussa, näihin on hyvä myös Ilmastovanhemmat ry:n osallistua. Ihanteellisesti          
Ilmastokoordinaation kokouksia varten on Ilmastovanhemmat ry:ltä yhteishenkilö, joka joko         
osallistuu itse tai tiedottaa osallistumisen mahdollisuuksista muille halukkaille. 
 
 
Helsingin yliopiston ilmastokoulutushanke 
 
Osallistumme järjestöille suunnattuun ilmastokoulutushankkeeseen. 
 
 
Vegelupaus 
 
Ilmastovanhemmat osallistuu Vegelupaus-kampanjaan, jolla pyritään vaikuttamaan      
kuntapäättäjiin. He sitoutuvat tuomaan enemmän ilmastoystävällistä kasvisruokailua       
kuntiin. Mukana ovat mm. 350 Suomi, Greenpeace ja Maan Ystävät. 
 
 
Tapahtumat 
 
Ilmastovanhemmat ry osallistuu voimavarojensa mukaisesti erilaisiin tapahtumiin       
tuodakseen näkyvyyttä vanhempien ilmastohuolelle. Aktiivien voimavarojen mukaan esim.        
Maailma kylässä ja Power Shift -tapahtumiin voidaan osallistua. 
 
Yhdistys voi myös järjestää omia tapahtumiaan, kuten 2017 syksyllä järjestetty          
ilmastotoimintapäivä. 
 
 
 

Talousarvio vuodelle 2018 
 
 
Varallisuutta edelliseltä vuodelta (arvio)  500€ 
Jäsenmaksutuloja / kannatusmaksuja  600€ 
 
 
Painokuluja -300€ 
Tarjoilukuluja -200€ 
Kannatusmaksuja / avustuksia ilmastokampanjoille (esim. Hiilivapaa Suomi) -100€ 
Matkakuluja -200€ 
Tapahtumakuluja (esim. mahdolliset tilavuokrat) -300€ 
 


