
1. Tykkää kampanjasta Facebookissa 
Tykkäämällä osoitat tukesi ja saat uutisvirtaasi kampan-
jan kuulumiset: facebook.com/oras2014

2. Tule mukaan tukiryhmään 
Käsipareja tarvitaan, ja mielekästä tekemistä on tarjolla 
kaikille: oras2014.fi/tule-mukaan

3. Lahjoita rahaa 
En ota vastaan rahoitusta yrityksiltä tai etujärjestöiltä, 
joten kaikki apu on tarpeen: oras2014.fi/lahjoita

4. Levitä sanaa 
Kerro kavereillesi sosiaalisessa mediassa, jaa tätä  
esitettä tai laita pinssi rintaan: oras2014.fi/aineisto

5. Muista äänestää 
Varsinainen vaalipäivä on su 25.5. ja ennakkoäänestys 
14.–20.5.
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Lue lisää tavoista tukea kampanjaa: oras2014.fi/tue oras2014.fi

” Oraksesta tulisi hyvä mep-
pi. Hän paneutuu kunnol-

la niihin asioihin, joita ryhtyy 
ajamaan ja pärjää siksi 
argumentoinnissa. Se on 
ainoa tapa pienen maan 
edustajan menestyä.”

Osmo Soininvaara 
  kansanedustaja

” Euroopan parlamentissa tar-
vitaan ihmistä, joka palauttaa 

EU:n taas kansainvälisen ympäris-
töpolitiikan kärkeen. Oras Tynkky-
nen on sellainen ehdokas.”

Pekka Haavisto, ministeri

” Oras teki jo teininä vaikutuksen  
asiallisesti argumentoivana maail-

manparantajana. Hänestä on kehitty-
nyt tunnettu ja arvostettu realistinen 
neuvottelija, mutta ilmastonsuojelijan 
intohimo ei ole väljehtynyt.”

Satu Hassi, MEP 

 Näin voit tukea kampanjaa! 

 Eurooppa pystyy parempaan 
 Oras Tynkkynen 

Kampanjasivut  
muilla kielillä

oras2014.fi/sv

oras2014.fi/en

oras2014.fi/sme

oras2014.fi/ru

oras2014.fi/de

oras2014.fi/fr

oras2014.fi/nl



1. Eurooppa ilmastonsuojelun johtoon  
Voimme houkutella koko maailman ilmastotalkoisiin 
näyttä mällä tietä vähäpäästöisen yhteiskunnan rakenta-
misessa. Suomella on puhtaan teknologian kärkimaana 
ensiluokkaiset mahdollisuudet luoda ympäristöä säästä-
vistä ratkai suista  uusia työpaikkoja ja tuloja.

2. Eurooppaan työtä yrittäjyydestä  
ja osaamisesta 
Voimme nousta talouskriisistä satsaamalla osaamiseen, 
yrittämiseen ja uuteen teknologiaan. Nyt kannattaa rai-
vata esteitä Euroopan maiden väliseltä kaupalta, pitää 
julkisesta taloudesta tarkkaan huolta ja puuttua veron-
kiertoon.

3. Kohti reilumpaa Eurooppaa 
Euroopan unioni syntyi talousliittona, nyt siitä on  
rakennettava myös vahva sosiaalinen liitto. Toimeen-
tulon takaava perusturva ja työntekijöiden oikeudet on 
turvattava kaikissa maissa.

4. Vahvempi Eurooppa, vahvempi Suomi 
Suomen etu on menestyvä Eurooppa, ja Eurooppa voi 
menestyä vain uudistumalla. Kansanvaltaa tulee vah-
vistaa, turhaa sääntelyä karsia ja ovia pitää auki uusille 
jäsenmaille.

5. Kaikkien yhteinen Eurooppa 
Tarvitsemme kaikkien ihmisten voimavaroja heidän taus-
toistaan riippumatta. Ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa on 
puolustettava määrätietoisesti kaikessa toiminnassa.

Lue lisää: oras2014.fi/tavoitteet

Olen ehdolla kevään eurovaaleissa, koska uskon 
Euroopan mahdollisuuksiin. Eurooppa voi antaa 
paljon Suomelle ja Suomi Euroopalle. Haluan 
rakentaa reilua ja kestävää tulevaisuutta.

Minulla on kymmenen vuoden kokemus työstä 
kansanedustajana, ja Tampereen kaupungin-
valtuustossa vaikutan viidettä kautta. Aiemmin 
olen toiminut mm. valtioneuvoston ilmasto-
poliittisena asiantuntijana ja vihreän eduskunta-
ryhmän puheenjohtajana. 

Taustaltani olen toimittaja ja 
koulutukseltani yhteis kunta-
tieteiden maisteri. Kansain-
välistä kokemusta on kerty-
nyt erityisesti ilmasto-
neuvotteluista, joita 
olen seurannut Kioton 
kokouksesta lähtien.

 Lue lisää:  
 oras2014.fi/oras 

kampanja@oras2014.fitwitter.com/oras2014 facebook.com/oras2014         

 Tavoitteet 


