
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Ilmastovanhemmat ry
Esitelty syyskokouksessa 19.11.2016

Alla  on  esitetty  väistyvän  hallituksen  hahmottelema toimintasuunnitelma  hallituskaudelle  2017.
Uusi, syyskokouksessa valittava hallitus voi muuttaa tai täydentää toimintasuunnitelmaa.

Kuntavaalit 2017

Huhtikuussa  2017  järjestetään  kuntavaalit.  Ilmastovanhemmat  pitää  vaalikampanjoinnin  aikana
esillä  paikallistason  keskeisiä  ilmastotavoitteita,  esimerkiksi  Helsingissä  Salmisaaren  voimalan
sulkemista 2020-luvulla.

Ilmastovanhemmat  toteuttaa  oman  kuntavaaleihin  liittyvän  vaikuttamiskampanjan,  esim.  lasten
piirtämiä  kortteja  valituille  kunnanvaltuutetuille  tai  kaikille  ehdokkaana  oleville.  Kampanjan
suunnittelee  vapaaehtoisten  ryhmä,  johon  pääsevät  halukkaat  yhdistyksen  aktiivit.  Työryhmän
päätöksen  mukaisesti  vaikuttamiskampanja  voi  olla  valtakunnallinen  tai  toteutua  yhdessä  tai
useammassa yksittäisessä kunnassa.

Kuntavaalikampanjointiin Ilmastovanhemmat ry on jo osallistunut rahoittamalla Hiilivapaa Suomi
-kampanjan  kautta  kuntavaalikampanjointia  sekä  kuntavaalikonetta.  Mikäli  Ilmastovanhempien
aktiiveilla  on  halukkuutta,  kuntavaalikoneen  käytännön  toteutukseen  voinee  myös  osallistua
Hiilivapaa Suomi -kampanjan kautta.

Hiilivapaa Suomi -kampanja

Ilmastovanhemmat  ry  on  järjestönä  mukana  Hiilivapaa  Suomi  -kampanjassa,  joka  käsittää
toistaiseksi  kaupunkikampanjat  Helsingissä,  Espoossa,  Vantaalla,  Tampereella  ja  Turussa.
Ilmastovanhemmat ovat olleet aktiivisesti mukana Hiilivapaa Helsinki -kampanjassa ja yhteistyö
jatkuu  valtakunnallisen  Hiilivapaa  Suomi  -kampanjan  kautta.  Vuonna  2017  yhteistyötä  voi
voimavarojen  salliessa  syventää  myös  paikallisissa  kampanjaryhmien  kanssa,  mahdollisuuksien
mukaan aktivoiden Ilmastovanhempien omia paikallisryhmiä Turussa ja Tampereella.

Toivokerho

Ilmastovanhemmat  ry  on  aloittanut  syksyllä  2016  uuden  toimintamuodon  eli  Toivokerhon.
Toivokerho on ainakin aluksi ollut sekä luku- että keskustelupiiri.  Sen tarkoituksena on yhdessä
tavoitella  ja  ylläpitää  sellaista  aktiivisen  toivon  asennetta,  jonka  avulla  voimme  pysyä
toimintakykyisinä ja jatkaa ilmastonmuutoksen vastaista työtä omassa arjessamme.

Uusi toimintatapa on herättänyt paljon kiinnostusta ja se jatkuu myös vuonna 2017. Toivokerhoa
kehitetään  osanottajiensa  tarpeiden  mukaisesti  ja  yhdessä  etsitään  parhaita  keinoja  toivon
ylläpitämiseen  sekä  toivon  rohkaisemana  toimimiseen.  Lapsille  voidaan  järjestää  Toivokerhon
yhteydessä  omaa  ohjelmaa.  Ilmastovanhemmat  ry  voi  tukea  erilaisia  yhdistyksen  tarkoituksen
mukaisia toiminnan muotoja, joita Toivokerhossa ideoidaan.



Päättäjiin vaikuttaminen

Varsinainen päättäjien tapaaminen ja sitä kautta tapahtuva vaikuttaminen on ollut vähäistä vuonna
2016.  Alkavana  vuonna  2017  Ilmastovanhemmat  pyrkii  tapaamaan  päättäjiä  aktiivisemmin.
Vaikuttamistyötä koordinoimaan perustetaan ryhmä (ns. lobbausryhmän elvyttäminen).

Mielipidevaikuttaminen

Ilmastovanhemmat ry reagoi ajankohtaisiin ilmasto- ja energiapoliittisiin kysymyksiin esimerkiksi
kirjoittamalla  mielipidekirjoituksia  tai  blogikirjoituksia  ja  osallistumalla  sidosryhmätilaisuuksiin.
Vuonna 2017 aktivoidumme erityisesti  myös paikallislehtien osalta  ja  rohkaisemme eri  puolilla
Suomea asuvia jäseniämme kirjoittamaan omiin paikallislehtiinsä.

Järjestöyhteistyö

Yhteistyö eri ilmasto-, ympäristö- ja muidenkin järjestöjen kanssa jatkuu vuonna 2017, esimerkiksi
Hiilivapaa Suomi -kampanjan kautta.  Uusia  järjestöyhteistyökumppanuuksia  voidaan solmia sitä
mukaa,  kun  tarvetta  ja  mahdollisuuksia  on.  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  ta  tiedottaa  osallistumisen  mahdollisuuksista  muille
halukkaille.

Tapahtumat

Ilmastovanhemmat  ry  osallistuu  voimavarojensa  mukaisesti  erilaisiin  tapahtumiin  tuodakseen
näkyvyyttä vanhempien ilmastohuolelle. Aiempina vuosina on osallistuttu esim. Maailma kylässä
-tapahtumaan (ei tosin vuonna 2016) ja Power Shift -ilmastotapahtumaan.

Ilmastovanhempien itse järjestämistä tapahtumista eräs suosittu on ollut kahtena keväänä järjestetyt
lastenvaatteiden vaihtajaiset.  Mikäli  tapahtuma järjestetään  kuntavaalikeväänä 2017,  tapahtumaa
voitaisiin  kehittää  siten,  että  siihen  liittyisi  selvemmin  jonkinlainen  ilmastopoliittinen  osuus  tai
kuntalaisille / kuntavaaliehdokkaille suunnattu viesti.

Talousarvio vuodelle 2017

Varallisuutta edelliseltä vuodelta 1500€
(arvio)
Jäsenmaksutuloja / kannatusmaksuja   200€

Painokuluja -500€
Tarjoilukuluja -200€
Kannatusmaksuja / avustuksia ilmastokampanjoille (esim. Hiilivapaa Suomi) -500€
Matkakuluja -200€
Tapahtumakuluja (esim. mahdolliset tilavuokrat) -300€


