
Pehmeiden arvojen 
kova puolustaja

Oras
Tynkkynen

Es
itt

ee
n 

on
 m

ak
sa

nu
t O

ra
s 

Ty
nk

ky
ne

n.
 P

ai
ne

ttu
 u

us
io

pa
pe

ril
le

. 



Suomella on edessä valinta. Voimme sulkea 
rajamme ja mielemme. Voimme kammota  
erilaisuutta, antautua itsekkyydelle ja  
haikailla menneisyyteen.

Voimme kuitenkin valita toisin. Voimme ha-
kea toteuttamiskelpoisia ratkaisuja Suomen  
ja maailman ongelmiin. Voimme uudistua, 
kantaa vastuuta ja mennä eteenpäin.

Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan 
rakentaa uutta Suomea. Suomea, jossa 
heikoimmista pidetään huolta, jokainen saa 
olla oma itsensä ja hyvinvointia luodaan 
ympäristöä tuhoamatta. Suomea, jossa 
päätöksenteko on avointa eikä poliitikkoja  
voi ostaa.

Olen toiminut seitsemän vuotta kansan
edustajana ja viime vuodet Vihreiden vara-
puheenjohtajana. Pehmeät arvot tarvitsevat 
kovan puolustajan.



Hyvinvointi  
Suomen valtti
•	 peruskouluissa syntyvät 

säästöt luokkakokojen 
pienentämiseen 

•	 perusturvaksi reilu ja 
kannustava perustulo

•	 sairauksien ennalta   - 
eh käi syllä parempi  
terveys ja lisää  
elämänlaatua

•	 opintotuen taso  
nousemaan kustan-
nusten mukana



Avoin ja  
välittävä Suomi
•	 avioliittolaki tasa-arvoiseksi 

puolison sukupuolesta 
riippumatta

•	 vapaita kummallekin 
vanhemmalle 6 kk ja 
keskenään jaettavaksi 6 kk

•	 uussuomalaisille edellytykset 
kotoutua maahan mm. 
kielikoulutuksella

•	 lisätään apua maailman 
köyhimmille, sillä 
välittäminen ei tunne rajoja



Peruskorjataan 
Suomi vihreäksi
•	 raiteet kuntoon vihreällä 

investointiohjelmalla 
ja lähiraideliikennettä 
Pirkanmaalle

•	 ydinvoiman sijaan vauhtia 
energiatehokkuuteen ja 
kotimaiseen uusiutuvaan 
energiaan

•	 vesistöjen pilaaminen kuriin 
ja laajempia suojelualueita 
Pirkanmaalle

•	 ilmastolailla ja  
päästö budjeteilla 
lisää kunnianhimoa 
ilmastonsuojeluun



Vakaan talouden  
ja reilun työn Suomi
•	 enemmän veroja saasteille  

ja vähemmän työlle,  
veronkierto kuriin

•	 vauhtia pk-yrittäjyyteen  
byrokratiaa karsimalla ja 
työllistämistä helpottamalla

•	 pätkätyöläisille samat  
oikeudet kuin vakinaisille

•	 nuorisotakuulla kaikille  
peruskoulun päättäville  
työ-, opiskelu- tai  
harjoittelupaikka



Näin voit tukea kampanjaani
1. tykkää sivustani Facebookissa:  

www.orastynkkynen.fi/facebook

2. tee tekstarilahjoitus:  
lähetä tekstari LAHJOITAN ORAS  
numeroon 16130 – summa 5 €/viesti  
veloitetaan puhelinlaskusta

3. tule mukaan tukiryhmään  
– ilmoittaudu www.orastynkkynen.fi/tue  
tai 045 118 9840

Keräysluvan numero: OKU 72 A. Luvan saaja: Vihreä liitto rp. Keräysalue: 
Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Keräysluvan myöntäjä: Etelä-
Suomen lääninhallitus. Varat käytetään Vihreän liiton ja sen jäsenyhdistysten 
hankkeiden tukemiseen. Vihreät ehdokkaat julkistavat kaikki vähintään 
tuhannen euron arvoiset lahjoitukset.



Oras Tynkkynen
kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja, YTM
33 vuotta, Tampere
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www.orastynkkynen.fi
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Vihreät Pirkanmaalla  
numeroilla 101–118


