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“Vuosikertomus paljastaa, onko teistä Tynkkysen vastavoimaksi."
Anneli Sundberg, Helsingin Sanomat 16.1.2005
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1 Esipuhe
Julkaisin ensimmäisen vuosikertomuksen työstäni kansanedustajana vuosi sitten.
Kertomuksen tavoitteena oli lisätä politiikan avoimuutta ja antaa äänestäjille parempia
mahdollisuuksia arvioida, olenko heidän luottamuksensa arvoinen.
Saamani palautteen perusteella kertomusta pidettiin hyödyllisenä. Toimittaja Anneli
Sundberg kirjoitti Helsingin Sanomissa: "Oletan kumminkin, että muut 199 kansanedustajaa
vastaavat Tynkkysen haasteeseen ja julkaisevat oman vuosikertomuksensa." Kertomuksen
julkaiseminen myös kuluneen vuoden päätteeksi tuntui siis perustellulta.
Kansanedustajat ovat etuoikeutetussa asemassa. Meiltä voi ja pitää vaatia paljon. Vuosi
sitten kirjoitin, että työni on vasta alussa ja kehitettävää riittää. Tämän kertomuksen avulla
lukija voi toivottavasti arvioida, olenko onnistunut kehittymään.

Tampereella 3.1.2006
Oras Tynkkynen
kansanedustaja (vihr.)
Pirkanmaa

"Oras Tynkkyseltä unohtui tuulimyllyjä kehuessaan, että myös kissannahkoja
hieromalla syntyy sähköä."
Nimimerkki Erkki Aamulehden mielipidepalstalla 14.4.2005
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2 Johdanto: vuosi 2005 pähkinänkuoressa
Vuoden 2004 jälkimmäisen puoliskon aikana ehätin perehtyä eduskuntatyön perusteisiin.
Vuosi 2005 oli ensimmäinen kokonainen vuoteni kansanedustajana. Etsikkoaika alkoi olla
ohi ja oli alettava lunastaa niitä odotuksia, joita tiesin minuun kohdistuvan – ja joita itse
kohdistan itseeni.
Vuotta leimasi ennen kaikkea ilmasto- ja energiapolitiikka (s. 11). Vedin eduskuntaryhmän
ilmasto- ja energiatiimiä, vastasin ilmasto- ja energiaohjelman laatimisesta, puhuin aiheesta
32 tilaisuudessa, pidin vihreiden ryhmäpuheenvuoron hallituksen energia- ja
ilmastostrategiasta, kirjoitin aiheesta lehtiin sekä annoin useita haastatteluja.
Loppuvuonna ilmaston ja energian rinnalle teemana nousi liikenne (s. 12). Vihreän liiton
liikennepoliittisen työryhmän puheenjohtajana vastaan puolueen liikennepoliittisen ohjelman
laatimisesta.
Kolmantena vuoden pääteemana voi pitää tasa-arvoa. Valiokunnassa käsittelin tasaarvolakia (s. 7), puhuin tasa-arvosta useissa tilaisuuksissa ja otin kantaa viestimissä tasaarvoisen hedelmöityshoitolain puolesta.
Toki vuoteen mahtui muitakin aiheita – metsiensuojelua, Fortumin optioita, seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjä, kansalaistoimintaa, yrittäjyyttä, ympäristöteknologiaa, eläinten
oikeuksia. Ja paljon muuta:












avasin näyttelyn Työväen keskusmuseossa Tampereella
kuuntelin Bill Clintonin puhetta Montrealin ilmastokokouksessa
tutustuin Pirkanmaan vanhoihin metsiin
osallistuin lasten sarjakuvakilpailun tuomaristoon
muutin Helsingissä
jätin aloitteen UPM-Kymmenen yhtiökokoukselle
olin mukana perustamassa eduskunnan Intia-ryhmää
pokkasin vuoden kansanedustaja -kunniakirjan DTM-klubin gaalassa
annoin haastatteluja BBC:lle ja New York Timesille
jaoin nuorten yrittäjyyspalkintoja Heurekassa
heitin DJ-keikan Helsingissä

Mitä kaikkea muuta vuonna 2005 tapahtuikaan? Siitä tarkemmin seuraavilla sivuilla.
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3 Politiikka
3.1 Eduskunta
Eduskunta käsitteli vuoden aikana mm. energia- ja ilmastostrategiaa, tekijänoikeuslakia,
varallisuusveron poistoa, kriisinhallintalakia sekä Fortumin kohuttuja optioita. Vihreä
eduskuntaryhmä jätti välikysymyksen joukkoliikenteestä, julkaisi vaihtoehtobudjetin ja
köyhyyspaketin sekä laati kattavan ilmasto- ja energiapoliittisen toimenpideohjelman.

© Ida Pimenoff 2005

Jätin viisi kirjallista kysymystä, kahdeksan talousarvioaloitetta, yhden lakialoitteen ja yhden
toimenpidealoitteen. Suullisella kyselytunnilla esitin ministereille eduskuntaryhmäni
kysymyksen kolmesti. Luonani kävi kahdeksan vierailijaryhmää.
Istuntopäiviä eduskunnassa oli kaikkiaan 134. Olin työhön liittyvien matkojen takia poissa
19 kertaa ja myöhästyin 4 kertaa.
Jatkoin työtäni talousvaliokunnan varsinaisena jäsenenä ja ympäristövaliokunnan sekä
työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenenä. Istuin myös vihreiden edustajana
Fortumin hallintoneuvostossa.
“Suomalaiset ovat syystä todella huolissaan. Ilmastonmuutos on tällä vuosisadalla mahdollisesti
ihmiskunnan vakavin uhka. Miten tähän uhkaan reagoi hallitus? Viivyttelyllä, vastuun pakoilulla ja
keskinäisellä riitelyllä.”
Ryhmäpuheenvuoro hallituksen energia- ja ilmastoselonteon lähetekeskustelussa 30.11.2005
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Eduskunnassa on jos jonkinlaista sauvakävelykerhoa ja ystävyysryhmiä pikkuriikkisille
valtioille, mutta ei ainuttakaan ryhmää, jossa mieskansanedustajat voisivat osallistua tasaarvotyöhön. Siksi päätin anoa jäsenyyttä eduskunnan Naiskansanedustajien verkostossa.
Samalla halusin herätellä keskustelua miesten roolista tasa-arvotyössä.
Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on pitkään ollut yksi politiikkani painopisteistä.
Nähdäkseni tasa-arvo voi toteutua vasta, kun nykyistä useammat miehet ottavat sen
tosissaan. Naiskansanedustajien verkoston sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä
myös muu eduskuntatalossa työskentelevä henkilö kuin naispuolinen kansanedustaja. Ei
kuitenkaan hyväksytty – jäsenanomukseni hylättiin.

3.1.1 Suulliset kysymykset
Esitin suullisella kyselytunnilla vihreiden kysymyksen ministereille kolmesti:


13.10. kysyin ympäristöministeriltä, miksi ympäristöministeriö väittää tiukentavansa
pakkausjätteen kierrätysvaatimuksia, kun itse asiassa kierrätystavoitteet heikkenevät
nykyisestä, ja miksi hallituksen rima kierrätystavoitteissa on niin alhaalla.



16.6. kysyin valtiovarainministeriltä, onko hallituksella aikeita ottaa käyttöön
pitkäjänteinen suunnitelma ekologisen verouudistuksen toteuttamiseksi ja harkita
uusia ympäristöveroja kuten maa-ainesveroa.



17.3. kysyin kauppa- ja teollisuusministeriltä, onko hänen mielestään kiusallista, että
jopa Kiina näyttää ajavan Suomen ohi uusiutuvia energialähteitä edistävän
lainsäädännön suhteen.

Lisäksi esitin 19.5. kyselytunnilla kauppa- ja teollisuusministerille lisäkysymyksen, jossa
kysyin, miten ministeriö aikoo edistää vesivoimakapasiteetin kasvattamista suojelun
ulkopuolisilla alueilla.

3.1.2 Kirjalliset kysymykset
16.12.2005: Seksialan työntekijöiden yhdistymisvapauden toteutumisesta
Seksialan Liitto SALLIn perusilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi jätettiin Patentti- ja
rekisterihallitukselle vuonna 2002. Yhdistys ei ole saanut rekisteröintipäätöstä kolmen
vuoden odottelun jälkeenkään, vaikka yleensä rekisteröiminen kestää 2–3 kuukautta.
Kysyin, mitä hallitus aikoo tehdä seksialalla toimivien ihmisten perustuslaissa turvatun
yhdistymisvapauden toteuttamiseksi.
12.8.2005: Suomen tuuliatlaksen päivittäminen
Tuulisuuden arvioinnin kotimainen perusteos on vuonna 1991 julkaistu Suomen tuuliatlas.
Tuulisuutta arvioitiin tuolloin 30–40 metrin korkeudella. Nykyaikaisten tuulivoimaloiden
napakorkeus on kuitenkin jo yli 90 metrissä. Tuulivoimaloiden rakentamista vaikeuttaa
kattavan ja ajantasaisen tuulisuustiedon puuttuminen. Kysyin, mihin toimiin kauppa- ja
teollisuusministeriö aikoo ryhtyä Suomen tuuliatlaksen päivittämiseksi.
21.6.2005: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Partalan tutkimusaseman
lakkauttaminen
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus päätti lakkauttaa maamme ainoan
luomututkimukseen erikoistuneen tutkimusaseman Juvan Partalassa. Kysyin, onko hallitus
päättänyt aiemmista kansallisista ja EU-tavoitteista poiketen ajaa luomututkimusta alas.
11.5.2005: Eurooppalaisessa vapaaehtoispalvelussa olevien ulkomaisten nuorten verotus
EU:n nuoriso-ohjelman vapaaehtoispalvelussa olevien nuorten verotuksellinen asema on
epäselvä. Kysyin, miten vapaaehtoispalveluun osallistuvat nuoret saavat verotuksellisesti
yhdenvertaisen aseman riippumatta verotoimistojen vaihtelevista tulkinnoista ja palvelun
kestosta.

6

17.3.2005: Vapaasti laiduntavan poronhoidon tulevaisuus saamelaisten kotiseutualueella
Perinteinen vapaasti laiduntava poronhoito on satojen vuosien aikana ympäristöönsä
sopeutunut elinkeino. Valtion vanhojen metsien hakkuut uhkaavat kuitenkin poronhoidon
edellytyksiä. Kysyin, miten hallitus aikoo varmistaa sen, että Inarin metsäpaliskuntien
Suomen lakeihin ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat esitykset otetaan huomioon
Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa.

3.1.3 Talousarvioaloitteet
Esitin talousarvioaloitteissani vuoden 2006 talousarvioon seuraavanlaisia muutoksia:


+600 000 euroa alueellisten ympäristökeskusten toimintaan



+70 000 000 euroa uusiutuvien energianlähteiden ja energiansäästön edistämiseen
sekä demonstraatiohanketukiin



+16 000 000 euroa kestävän energiateknologian tutkimukseen ja kehittämiseen



+10 000 000 euroa Tampereen ja Toijalan välisen rataosan kolmannen raiteen
rakentamiseen



+8 800 000 euroa talouskäytössä olevien metsien luonnonhoitoon ja vastaavasti
saman summan vähentäminen puuntuotannon turvaamisen määrärahoista



+200 000 euroa kulttuuri- ja mielipidelehtien tukemiseen



+250 000 euroa tasa-arvojärjestöjen tukemiseen

Lisäksi esitin pontena, että hallitus ryhtyisi pikaisesti toimenpiteisiin windfall-veron (ks.
seuraava alaluku) käyttöön ottamiseksi.

3.1.4 Muut aloitteet
Energiayhtiöt saavat vuosittain päästökaupan takia ansiottomia voittoja satoja miljoonia
euroja. Jätin sekä laki- että toimenpidealoitteen näiden ns. windfall-voittojen
verottamisesta. Maltillinenkin windfall-vero voisi tuottaa noin 300 miljoonaa euroa vuodessa.
Tuloilla voitaisiin edistää merkittävästi uusiutuvien energianlähteiden käyttöä ja rahoittaa
teollisuuden sähköveron puolittaminen.

3.1.5 Valiokuntatyö
Istuin varsinaisena jäsenenä talousvaliokunnassa (TaV) ja varapaikalla
ympäristövaliokunnassa (YmV) sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa (TyV). YmV
kokoontui aamu- ja TaV ja TyV iltapäivisin. Varajäsenillä on valiokunnan kokouksissa
läsnäolo-oikeus aina ja puhe- ja äänioikeus silloin, kun paikkoja on tyhjänä. Istuinkin
päivittäin TaVin lisäksi myös YmV:n kokouksissa.
Talousvaliokuntaa työllistivät vuoden aikana eniten vakuutusedustuslaki ja Fortumin optiot.
Syyskaudella valiokunta alkoi käsitellä osakeyhtiölain kokonaisuudistusta, mutta sitä
koskevan mietinnön hyväksyminen jäi seuraavalle vuodelle.
Vakuutusedustuslakiin ajoin vakuutusmeklarien elinkeinovapauden ja kuluttajien oikeuksien
turvaamisen välillä tasapainoilevaa keskitien linjaa. Valiokunta päätti pidentää lain
siirtymäaikaa, mikä helpottaa meklarien sopeutumista uuteen, varsin tiukkaan lakiin.
Fortumin optioiden käsittely toi tv-kamerat useaan otteeseen valiokunnan ovelle. Jo
myönnettyihin optioihin olisi ollut käytännössä mahdotonta puuttua uhkaamatta vaarantaa
valtion uskottavuutta sopimusosapuolena ja polkematta oikeusjärjestelmän perusteita.
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Tämän takia vihreät eivät liittyneet vasemmistoliiton välikysymykseen, jossa niputettiin
populistisesti yhteiskunnan eriarvoistuminen ja Fortumin optioiden kohtuullistaminen.
Valiokunnan oli kuitenkin tärkeä linjata valtionyhtiöiden kannustinjärjestelmiä vastaisen
varalle. Ajoin valiokunnassa Fortumin optioiden toteamista yksiselitteisen kohtuuttomiksi.
Vaikka valtionyhtiöissä on oltava mahdollisuus käyttää kohtuullisia kannustinjärjestelmiä,
kaavamaiset optiot on selvästi suljettava keinovalikoimasta. Valiokunnan lausuntoon
kirjattiin myös vaatimus, jonka mukaan hallituksen tulee arvioida nykyisiä
palkitsemisjärjestelmiä ja tehdä arvioinnin perusteella tarvittavat tarkistukset.

Tuulimyllyn sisällä, Palm Springs, Yhdysvallat

Lisäksi valiokunta käsitteli vuoden aikana mm. vientitakuita, huoltovarmuuden turvaamista,
tutkimus- ja kehitystyötä, kauppapolitiikkaa, pohjoista ulottuvuutta sekä Lissabonin
strategiaa. Korostin usean asian käsittelyn yhteydessä sitä, että kestävään ilmasto- ja
energiateknologiaan satsaaminen on järkevää sekä ilmastonsuojelun että Suomen
kilpailukyvyn kannalta. Painotin myös mm. asiantuntijoiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa ja
energian käytön tehostamista.
“Me olemme Suomen eduskunta ja pyrimme päättämään ennen kaikkea Suomen asioista. Emme salli
Suomessa lapsityötä sillä periaatteella, että jos Suomessa ei teetetä lapsityötä, niin sitten työ teetetään
Bangladeshissä, Intiassa tai jossain muualla. Emme voi hyväksyä eettisesti kestämätöntä toimintaa
Suomessa vain sen takia, että joku muu saattaisi tehdä sitä muualla.”
Kommentti turkistarhauksen kieltämistä koskevan lakialoitteen lähetekeskustelussa 4.5.2005

Ympäristövaliokunta käsitteli mm. katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa, tuottajavastuuta,
ilmastonmuutoksen torjumista, lannoitteita, ydinvastuuta, eläinkokeita, ympäristörikoksia,
energiatehokkuutta sekä EU:n kestävän kehityksen strategiaa. Yhdessä valiokunnan
varsinaisen jäsenen, Heidi Hautalan kanssa painotin useassa asiakohdassa kansalaisten
osallistumisen turvaamista ja laajentamista sekä ympäristöteknologian mahdollisuuksien
täysimääräistä hyödyntämistä.
Monissa asioissa valiokunnassa oli mahdollista viedä asioita eteenpäin. Esimerkiksi
puolustimme päästökauppaa mahdollisena ratkaisuna lentoliikenteen päästöjen
rajoittamiseen, peräänkuulutimme kattavaa ja ajantasaista selvitystä Suomen
energiansäästöpotentiaalista, nostimme esiin ylijäämämaiden hyödyntämisen tärkeyden
sekä painotimme Itämeren suojelun kiireellisyyttä.
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Jätimme ympäristövaliokunnan lausuntoon eriävän mielipiteen energiapalveludirektiivistä,
sillä lausunnon energiansäästöpotentiaalia koskevat kannanotot olivat perusteettomia.
Yhdessä demarien kanssa jätimme eriävän mielipiteen koe-eläinlaista, koska valiokunta ei
vaatinut sen muuttamista eläinten oikeuksien kannalta parempaan suuntaan riittävän
tarmokkaasti.
Työelämä- ja tasa-arviovaliokunnassa päävastuu vihreiden kantojen ajamisesta kuului
valiokunnan varsinaiselle jäsenelle, ensin Tarja Cronbergille ja loppuvuodesta Rosa
Meriläiselle. Varajäsenenä pääsin kuitenkin silloin tällöin painottamaan ns. tilapäistön eli
erilaisia epätyypillisiä töitä tekevien aseman parantamista. Olin myös kiinteästi mukana
tasa-arvolain uudistamisen käsittelyssä.
“Valtion kontrollia ei tule ulottaa ihmisten makuuhuoneisiin eikä sitä tule ulottaa ihmisten hiekkalaatikoille
vaan perheillä, yksilöillä tulee olla mahdollisuus valita omaan tilanteeseensa ja omaan elämäänsä sopiva
perhemalli.”
Kommentti Päivi Räsäsen (kd.) hedelmöityshoitoja rajoittavasta lakialoitteesta käydyssä keskustelussa
9.11.2005.

Jätimme tasa-arvolakimietintöön vastalauseen, sillä laki ei mene riittävän pitkälle.
Vastalauseessa esitimme, että syrjinnän kielto ja vaatimus tasa-arvosuunnitelman
laatimisesta olisi tullut ulottaa koskemaan kaikkia oppilaitoksia, myös peruskouluja.
Selkeä ja joustava tapa tarkistaa palkkasyrjintäepäily olisi taas ollut se,
että luottamusmiehelle annetaan oikeus saada sekä yksittäisiä työntekijöitä
että ryhmiä koskevat palkkatiedot suoraan työnantajalta. Menettely olisi
varmistanut sen, etteivät palkkasyrjintäepäilyt ylikuormita tasa-arvovaltuutetun
toimistoa.

3.2 Kunnallispolitiikka
Vuoden alussa Tampereen kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa uudella kokoonpanolla.
Porvariryhmä, sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto liittoutuivat ja vihreät päätyivät
tosiasialliseen oppositioon. Keskeisiä keskustelunaiheita olivat mm. tilaaja-tuottajamalli,
pormestarit, pikaraitiotiehanke ja liikennepolitiikka yleensä sekä terveyspalveluiden
saatavuus. Vihreät saivat talousarvioon neuvotteluissa läpi mm. joukkoliikenteen
laatukäytävät ja kansallisen kaupunkipuistohankkeen suunnittelun.
Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Olin poissa valtuustosta kahdesti.
Tammikuun kokouksen aikaan olin matkalla Hollannissa ja marraskuussa jouduin jäämään
eduskuntaan energia- ja ilmastostrategian lähetekeskusteluun. Valtuusto järjesti vuoden
aikana myös kolme päivän mittaista seminaaria, ja osallistuin niihin kaikkiin.
Muuten vaikka väänsin itseni solmuun, jotta ehdin kokouksiin päällekkäisistä työmenoista
huolimatta. Jos kaupunki ei tekisi kansanedustajille kiusaa järjestämällä valtuuston
kokoukset keskiviikkoisin – useimmista muista kaupungeista poiketen – valtuuston työhön
osallistuminen olisi paljon helpompaa.
Valtuustossa puhuin mm. kunnallisesta tasa-arvotyöstä, ongelmien ennaltaehkäisystä,
pikaratikasta, ilmasto- ja energiapolitiikasta ja omista valtuustoaloitteistani. Toukokuun
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kokouksessa jätin valtuustoaloitteen autojen yhteiskäytön (car sharing) edistämisestä.
Yhteiskäytöllä tarkoitetaan järjestelmiä, joissa osallistujat voivat käyttää autoja omistamatta
niitä. Yksi yhteiskäyttöauto korvaa 5–12 yksityisautoa, ja osallistujien ajokilometrit
vähenevät kolmanneksella. Samalla vähenevät päästöt, ruuhkat sekä parkkipaikkojen tarve.
Aloitteessa esitin, että kaupunki selvittäisi yhteiskäytön edistämistä Tampereella.
Saamassani vastauksessa kaupungin omistama Ekokumppanit Oy ilmoitti ryhtyvänsä
selvittämään yhteiskäyttöä.
“Henkilöautoille sattuu noin kaksi kertaa niin paljon liikenneonnettomuuksia henkilökilometrejä kohti kuin
linja-autoille ja yli kymmenen kertaa niin paljon liikenneonnettomuuksia kuin junille.”
Kommentti ajankohtaiskeskustelussa Suomen liikenneturvallisuuden parantamisesta 28.4.2005

Vuoden aikana valtuustossa käsiteltiin myös viisi aiemmin jättämääni aloitetta. Aloitteet
koskivat pitkän aikavälin tulevaisuuden arviointia ja suunnittelua, vapaiden
tietokoneohjelmien käytön edistämistä, yhteistyötä energiapalveluyhtiöiden kanssa ja Reilun
kaupan tuotteiden suosimista. Reiluun kauppaan luvattiin palata kaupungin
hankintasäädösten uudistamisen yhteydessä.
Lisäksi osallistuin Aamulehdessä keskusteluun Tampereen kaupungin metsäpolitiikasta.
Kaupungin hakkaamissa arvokkaissa metsissä Kauppi-Niihaman ulkoilualueella oli mm.
kosteita, korpisia noroja. Tällaisten kohteiden hakkaaminen on kyseenalaista jo metsälainkin
perusteella, luonto- ja virkistysarvoista puhumattakaan. Hakkuuaukealla vieraillessani näky
oli lähinnä lohduton.

Hakkuuaukea Ikaalisten Särkilammella

Tampereen kaupungilla olisi hyvät mahdollisuudet osallistua metsien suojelutalkoisiin, sillä
se omistaa runsaasti luonnonarvoiltaan merkittäviä metsiä. Suuri osa kaupungin metsistä
sijaitsee asutuksen tuntumassa, joten ne ovat erittäin tärkeitä myös ihmisille.
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Kävin vuoden aikana tutustumassa tyttötyötä tekevään Tampereen Tyttöjen taloon,
päihdeongelmaisia äitejä auttavaan Päiväperho-perhetukikeskukseen ja Koukkuniemen
vanhainkotiin. Lisäksi tapasin paikallisia ja alueellisia vaikuttajia epävirallisissa merkeissä.
Huhtikuussa järjestin Tampereella seminaarin paikallisesta ilmastopolitiikasta yhdessä
Tampereen vihreiden kanssa.

3.3 Puoluetoiminta
Puoluetoimintani keskittyi kahteen isoon kokonaisuuteen: ilmasto- ja energiapoliittiseen
työhön sekä liikennepoliittiseen työryhmään. Vedin eduskuntaryhmän ilmasto- ja
energiatiimiä sekä liikennepoliittista työryhmää. Osallistuin puoluekokoukseen Kokkolassa ja
kuntapäiville Lahdessa, mutta valitettavasti puoluevaltuuskunnan kokouksiin ehdin
päällekkäisten menojen takia harmillisen heikosti.

3.3.1 Vihreä ilmasto- ja energiapolitiikka
Eduskuntavuoden kohokohta – tai pikemminkin suurin pettymys – oli hallituksen energia- ja
ilmastostrategia. Hallitus julkisti kahdeksan kertaa lykätyn ja liki vuoden viivästyneen
selonteon vihdoin loppuvuodesta.
Alun perin kyseessä piti olla kansallisen ilmastostrategian päivitys, mutta lopputuloksena
olikin "Lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksia - Kansallinen strategia Kioton
pöytäkirjan toimeenpanemiseksi".
Ilmastostrategiasta tuli siis vain Kioto-strategia – ja valtavan huono sellainen.
Arvostelin strategiaa vihreiden ryhmäpuheenvuorossa kovasanaisesti, mikä sai salissa
aikaan melkoisen älämölön.
“Hallitusta kiinnostaa vain limbota Kioto-riman ali mahdollisimman vähällä. “
Ryhmäpuheenvuoro hallituksen energia- ja ilmastostrategian lähetekeskustelussa 30.11.2005

Annoin strategiasta haastatteluja mm. Ylen ja Nelosen tv-uutisille, Helsingin Sanomille sekä
STT:lle. Keskustelin aiheesta myös Aamu-TV:ssä ja YLE Radio 1:n Ykkösaamussa.
Eduskuntaryhmä oli varustautunut ilmasto- ja energiapoliittiseen keskusteluun
perusteellisesti. Loppuvuodesta 2004 ryhmä perusti ilmasto- ja energiatiimin
valmistelemaan vihreää vastausta strategiaan. Vetämäni tiimi kokoontui vuoden aikana
yhdeksän kertaa.
“Mutta miksi köyhät maat rajoittaisivat jo ennestään pieniä päästöjään, jos edes Suomen kaltaisissa
rikkaissa ja korkean osaamisen maissa ei viitsitä yrittää tämän enempää?”
Ryhmäpuheenvuoro hallituksen energia- ja ilmastoselonteon lähetekeskustelussa 30.11.2005

Tiimin työn tärkein tulos oli alkukesästä julkaistu eduskuntaryhmän ilmasto- ja
energiapoliittinen ohjelma Kestävää hyvinvointia ilmastonsuojelulla. Tuhti paketti työstettiin
kokoon vihreiden kansanedustajien, avustajien ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Ohjelmassa
esitetään vihreä visio ilmasto- ja energiapolitiikasta sekä tukuittain konkreettisia
toimenpide-ehdotuksia ilmastonsuojelun edistämiseksi. Ohjelman voi ladata verkosta
osoitteesta www.vihrealiitto.fi/ilmastojaenergia2005.pdf.
Puhuin vuoden aikana ilmasto- ja energia-asioista mm. Elinkeinoelämän keskusliiton, Sitran,
British Councilin, Päättäjien metsäakatemian, VR:n sekä Tampereen, Turun ja Oulun
ylioppilaskuntien järjestämissä tilaisuuksissa.
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Vihreän ilmasto- ja energiapoliittisen ohjelman kansi

Kävin puhumassa aiheesta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Porvoossa, Hämeenlinnassa,
Lahdessa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella,
Ylöjärvellä, Vammalassa ja Virroilla.
Lisäksi osallistuin kahteen Euroopan vihreiden ilmastoseminaariin Brysselissä ja YK:n
historialliseen ilmastokokoukseen Montrealissa. Matkaraportti Montrealista on luettavissa
kotisivuillani osoitteessa http://www.oras.net/2/montrealraportti05-1.html
"Jos verbaalinen biopäästö tappaisi, hallituksen energia- ja ilmastostrategia
olisi kuollut kansanedustaja Oras Tynkkysen puhuessa."
Haukansilmä-palsta Aamulehden pääkirjoitussivulla 3.12.2005

3.3.2 Liikennepoliittinen työryhmä
Vihreän liiton liikennepoliittisen työryhmän työ käynnistettiin elokuussa. Työryhmän tärkein
tehtävä on valmistella puolueelle uusi liikennepoliittinen ohjelma kevääseen 2006
mennessä. Työn tukena käytetään puolueen uutta verkkofoorumia. Työryhmän
puheenjohtajana tehtäväni on paitsi johtaa työryhmää, myös toimia ideologisen keskustelun
virittäjänä ja ohjelmatekstin valmistelijana.
Työryhmä kokoontui syksyllä kuudesti Tampereella, Helsingissä ja Kouvolassa. Toimintansa
tueksi työryhmä järjesti asiantuntijakuulemisia, joissa kuultiin 15:tä asiantuntijaa
liikennetilanteesta ja tulevaisuuden visioista. Vuoden loppuun mennessä työ ehti
tilanteeseen, jossa aloitimme varsinaisten ohjelmatekstien työstämisen.

3.4 Kansalaistoiminta
Eduskuntaan päästyäni luovuin useimmista tehtävistäni kansalaisjärjestöissä sekä
ajankäytöllisistä syistä että vähentääkseni järjestöjen puoluepoliittisen leimaantumisen
riskiä. Jatkoin kuitenkin toimintaa Maan ystävien ilmastokampanjassa, jota olin aikoinaan
perustamassa. Toimin myös kansalaisjärjestöjen tuottamien ilmastosivujen ilmasto.org
päätoimittajana.
Keväällä jätin yhdessä kolmen muun osakkeenomistajan kanssa aloitteen metsäyhtiö UPM:n
yhtiökokoukselle. Esitimme, että UPM lopettaisi indonesialaisen selluntoimittajansa APRILin
sellun käyttämisen. Yhtiön ei tulisi ostaa sellua miltään muultakaan arvokkaita sademetsiä
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hävittävältä ja laajoja sosiaalisia ongelmia aiheuttavalta tuottajalta. Vaikka UPM on
korostanut puun- ja sellunhankintansa kestävyyttä, ei ehdotuksiamme hyväksytty.
Vuoden aikana maksoin jäsenmaksuja 16 kansalaisjärjestölle runsaat 400 euroa.
Ympäristöjärjestöjen lisäksi mukana ovat mm. SPR, Amnesty, Attac ja Seta. Lisäksi kuulun
muutamiin vihreisiin järjestöihin. Ammattiliittoni on Suomen journalistiliitto. Jäsenmaksujen
lisäksi tuin vuoden aikana kansalaisjärjestöjen toimintaa rahallisesti yhteensä noin 1400
eurolla. Osa rahasta meni vapaaehtoiseen lentomaksuun (s. 27).
Pyrin tukemaan kansalaistoimintaa myös vastaamalla mahdollisuuksien mukaan
myönteisesti järjestöjen alustuspyyntöihin. Vuoden aikana esiinnyin mm. useissa LuontoLiiton, Animalian ja Maan ystävien järjestämissä tilaisuuksissa. Kirjoitin myös Animalian
lehteen ja kasviskeittokirjaan sekä Kuluttajaliiton juhlakirjaan.

3.5 Tilaisuudet ja matkat
Puhuin vuoden aikana 47 tilaisuudessa 18 paikkakunnalla. Mukana oli paljon erilaisten
vihreiden tahojen ja kansalaisjärjestöjen tilaisuuksia, mutta puhuin myös esimerkiksi
kahdella Helsingin yliopiston kurssilla, Tampere Crossing 2005 -konferenssissa, SAK:n,
Sitran ja seurakuntien seminaareissa sekä useissa liike-elämän etujärjestöjen paneeleissa.
Osallistuin valiokuntien ja Pirkanmaan edustajien mukana kuudelle työmatkalle Suomessa.
Ulkomailla osallistuin kolmelle valiokuntamatkalle ja tein viisi muuta työmatkaa.
Onnistuin usein yhdistämään työmatkoihin myös omaa matkailua. Esimerkiksi matkalla
ilmastoseminaariin Brysselissä poikkesin tapaamassa ystäviäni Hollannissa, ja Montrealinmatkalla kävin myös New Yorkissa. Näin pyrin ottamaan täyden hyödyn ympäristölle
tuhoisista lentomatkoista (ks. s. 21).
Kotimaan eduskuntamatkat:





ympäristövaliokunta: Pori ja Rauma, Oulu
talousvaliokunta: Mikkeli ja Juva, Kemi ja Tornio
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Seinäjoki
Pirkanmaan edustajat: Mänttä ja Vilppula

Ulkomaan eduskuntamatkat:
ympäristövaliokunta: Kanada, Yhdysvallat ja Meksiko (matkaraportti osoitteessa
www.oras.net/2/ymvraportti05-1.html)
 talousvaliokunta: Berliini ja Frankfurt (matkaraportin voi tilata avustajilta)
 työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Geneve (matkaraportin voi tilata avustajilta)


Muut työmatkat ulkomailla:
kielikurssi Tukholmassa tammikuussa
Euroopan vihreiden ilmastoseminaarit Brysselissä tammi- ja marraskuussa
parlamentaarikkoseminaari kansainvälisestä ympäristöhallinnosta Pariisissa
huhtikuussa (matkaraportin voi tilata avustajilta)
 seminaari ylisukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta Berliinissä kesäkuussa
 YK:n ilmastokokous Montrealissa joulukuussa (matkaraportti osoitteessa
www.oras.net/2/montrealraportti05-1.html)
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Karttaan on merkitty ne paikkakunnat, joilla vierailin vuoden aikana töiden takia.

3.5.1 Puhetilaisuudet
Steinerkoulun paneelikeskustelu yläasteesta, Tampere 21.1.2005
SAK:n vappuvalmennusseminaari, Helsinki 22.1.2005
Eduskunnan toimittajaohjelman seminaari, Helsinki 3.2.2005
Luento Kioton pöytäkirjasta yliopiston ympäristötieteiden kurssilla, Helsinki 16.2.2005
Dodon juhlatilaisuus Kioton pöytäkirjan voimaantulon kunniaksi, Helsinki 16.2.2005
Seminaari kansanedustajan työstä, Helsinki 8.3.2005
Puheenjohtaja ja alustaja Hukkuuko Helsinki? -keskustelutilaisuudessa, Helsinki 9.3.2005
Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöpäivät, Tampere 14.3.2005
Helsinki-prosessin vesiseminaarin paneelikeskustelun puheenjohtaja, Tampere 15.3.2005
Elinkeinoelämän energia- ja ilmastoseminaari, Helsinki 16.3.2005
Hämeen luontopiirin ja Tampereen Maan ystävien luentosarja, Tampere 4.4.2005
Ilmastonmuutoksen a, b, c ja d -seminaari, Helsinki 9.4.2005
Ympäristönsuojelu ja ay-liike -seminaari, Helsinki 9.4.2005
Helsingin Vihreiden Nuorten Punkkua ja politiikkaa -keskusteluilta, Helsinki 13.4.2005
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ekoasumisseminaari, Oulu 19.4.2005
Puheenjohtajana ja alustajana seminaarissa paikallisesta ilmastopolitiikasta, Tampere 25.4.2005
Tulevaisuuden voiman paikallisryhmän perustamistilaisuus, Tampere 2.5.2005
Keynote-puheenvuoro Tampere Crossing 2005 -tapahtumassa, Tampere 18.5.2005
Profeministimiesten paneelikeskustelu, Helsinki 19.5.2005
Puheenjohtaja Tulevaisuuden Voiman paneelikeskustelussa, Jyväskylä 23.5.2005
Dodon seminaari maakuntakaavasta ja kestävästä kehityksestä, Lahti 25.5.2005
Ekokumppanit-klubin ilmastonmuutosilta, Tampere 25.5.2005
Vihreän viikon ilmastopaneeli, Hämeenlinna 29.5.2005
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Vaarin paketti ja sateenkaarinappi -näyttelyn avauspuheenvuoro, Tampere 4.7.2005
Pohjoismainen ympäristöleiri, Vihti 12.8.2005
Vaasan Setan seminaari ei-heteroseksuaalisuuden kuvasta, Vaasa 20.8.2005
Vapaaehtoistoiminnan päivä, Tampere 21.8.2005
Pirkanmaan vihreiden piiripäivät, Vammala 27.8.2005
Itä-Suomen vihreiden kuntapäivät, Kuopio 2.9.2005
Suomalaisen Energian Päivän paneelikeskustelu, Helsinki 6.9.2005
Vihreiden piiritapaaminen, Helsinki 10.9.2005
Ilmastolähettiläskoulutus, Helsinki 11.9.2005
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöviikko, Turku 26.9.2005
Tikkurilan vihreiden ilmastotilaisuus, Vantaa 27.9.2005
Kommenttipuheenvuoro Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran 35-vuotisjuhlaseminaarissa, Helsinki 28.9.2005
Puheenjohtaja sosialidemokraattisen HLBT-seminaarin paneelikeskustelussa, Helsinki 1.10.2005
Rovaniemen vihreiden keskustelutilaisuus ilmastonmuutoksesta ja työllisyydestä, Rovaniemi 3.10.2005
Päivä ympäristöaktivistina -tapahtuman avauspuhe, Orivesi 8.10.2005
Animalian eläintenviikon yleisötilaisuus, Tampere 8.10.2005
Vihreiden Laturi-koulutus, Ylöjärvi 8.10.2005
Kommentaattori Zero Carbon City -nuorisokonferenssissa, Vantaa 14.10.2005
Nuorten yrittäjyyspalkintojen jakotilaisuus, Vantaa 15.10.2005
VR:n ympäristöpäivä, Helsinki 18.10.2005
Kuopion Nuorten Luonnonystävien satavuotisjuhla, Kuopio 22.10.2005
Espoon vihreiden vuosikokous, Espoo 23.10.2005
Tampereen lyseon lukion kansainvälisyysviikko, Tampere 24.10.2005
Perusteollisuuden ilmastopaneeli, Helsinki 24.10.2005
Tampereen Seudun Vihreiden Naisten seminaarin avauspuheenvuoro, Tampere 30.10.2005
Sitran ympäristötekniikan ennakointiseminaari, Porvoo 1.11.2005
Tampereen Mainonnan Viikon paneelikeskustelu, Tampere 3.11.2005
Vihreiden kuntapäivät, Lahti 5.11.2005
Helsingin yliopiston luentosarja johdatus kansainvälisiin ympäristösopimuksiin, Helsinki 9.11.2005
Turun ja Kaarinan seurakuntien viestintäseminaari, Turku 15.11.2005
Vihreän eduskuntaryhmän ilmastokeskustelutilaisuus, Helsinki 17.11.2005
Metsäakatemian energiabrunssin paneelikeskustelu, Helsinki 22.11.2005
Ylen radion toimitusosaston paneelikeskustelu, Helsinki 25.11.2005
Virtain vihreiden perustamistilaisuus, Virrat 28.11.2005
Vegaaniliiton joulujuhla, Helsinki 19.12.2005

4 Viestintä
“Muistuttaisin, että elämme nyt 2000-lukua.”
Kommentti Päivi Räsäsen (kd.) hedelmöityshoitoja rajoittavasta lakialoitteesta käydyssä keskustelussa
9.11.2005

4.1 Tiedotteet ja kannanotot
Julkaisin vuoden aikana 12 tiedotetta ja kannanottoa. Vuoden pääteema ilmasto- ja
energiapolitiikka näkyi selvästi, mutta joukkoon mahtui tiedotteita myös muita aiheita
käsittelevistä toimenpiteistäni.
16.12.2005: Toteutuuko yhdistymisvapaus Suomessa? Seksialan työntekijöiden rekisteröimishakemus lojunut
virkailijoiden käsissä jo kolme vuotta
24.11.2005: Hallitus hukkaa ilmastonsuojelun mahdollisuudet. Energia- ja ilmastostrategia on valtava pettymys
16.11.2005: Vihreät jättivät lakialoitteen energiayhtiöiden ansiottomista windfall-voitoista. Windfall-verosta helposti
300 miljoonan euron verotulot.
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16.9.2005: Kansanedustaja Oras Tynkkynen: Puhe Vuotoksen altaasta kuolleen hevosen piiskaamista
18.8.2005: Kansanedustaja Oras Tynkkynen: Pekkarinen kiveää tietä kohti ilmastokatastrofia
15.7.2005: Tynkkynen ja Hautala asuntomessuilla: Mannisen suunnitteluopeilla lisää päästöjä ja kustannuksia
9.7.2005: Kansanedustaja Oras Tynkkynen Pride-päivänä: Tasa-arvo ja ihmisoikeudet kaikille
17.6.2005: Vihreä eduskuntaryhmä julkisti energia- ja ilmasto-ohjelman: Ilmastonsuojelu luo hyvinvointia, työpaikkoja
ja vientituloja
14.4.2005: Vihreä eduskuntaryhmä Inarin metsäkiistasta: Poronhoito ja metsätalous sovitettava yhteen Ylä-Lapissa
17.2.2005: Vihreä eduskuntaryhmä sähkölämmityksen verotuksesta: Enestam oikealla asialla – Vero-ohjauksen
rinnalle tarvitaan tukea
16.2.2005: Kansanedustajat Heidi Hautala ja Oras Tynkkynen ilmastopolitiikasta: Kioton pöytäkirja avaa uuden sivun
ihmiskunnan historiassa
3.1.2005: Mitä Oras Tynkkynen teki viime vuonna? Kansanedustaja Oras Tynkkynen julkaisee vuosikertomuksen.

4.2 Kirjoitukset
Kirjoitin vuoden aikana kolumneja säännöllisesti Vihreään Lankaan. Yksittäisiä kolumneja
kirjoitin myös Tietoyhteiskunta.fi-sivustolle, Pirkanmaan Yrittäjä -lehteen ja Animalian
lehteen sekä Heidi Hautalan vaalilehteen ja -sivuille. Lisäksi kirjoitin Kuluttajaliiton
juhlakirjaan artikkelin kuluttajien mahdollisuuksista vähentää ilmastokuormitusta.
Mielipidekirjoituksiani julkaistiin Kauppalehdessä, Aamulehdessä, Turun Sanomissa ja
Talouselämässä.
"Sinne ne menevät Oras Tynkkysen, Rosa Meriläisen ja Janina Anderssonin
jaettavaksi."
Leuri Helve veroistaan Uusimaa-lehdessä

Kolumnit
Hallitus jähmettyy, vaikka ikirouta sulaa, Vihreä Lanka 18.11.2005
Kultainen kädenpuristus palkkiotoimikunnalle, Vihreä Lanka 26.8.2005
Ilta Bollnäsissä, Vihreä Lanka 22.4.2005
Yhdysvaltain vai Euroopan tie?, Vihreä Lanka 21.1.2005
Ostoskärryissä ilmasto, Animalia-Lehti 03/2005
Ihmiskunnan taudinkuva – irti syöpäsolun ideologiasta, Tietoyhteiskunta.fi
Ilmastonsuojelu ja kilpailukyky – mahdoton yhtälö?, Pirkanmaan Yrittäjä
Mielipidekirjoitukset
Toinen vastaus Lundénin kolumniin, Kauppalehti 21.11.2005
Vastaus Lundénin kolumniin, Kauppalehti 4.11.2005
Monet säästökeinot kannattavia, Aamulehti 29.9.2005
Kivihiiltä ei pidä korvata ydinvoimalla, Aamulehti 23.9.2005
Ilmastosopimus tekee historiaa, Talouselämä 16.9.2005
Vihreät kulkisivat raiteilla, Aamulehti 1.9.2005
Suomesta tehtävä ilmastonsuojelun edelläkävijä, Turun Sanomat 10.8.2005
Hakkuu tärveli metsän, Aamulehti 5.7.2005
Tuulivoima ei ole näpertelyä, Aamulehti 7.4.2005
Hedelmöityshoitolaissa ei ole järkeä, Aamulehti 8.3.2005
Kirjoitukset ovat luettavissa kotisivuiltani.
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4.3 Www-sivut
Vuoden aikana www-sivujani www.oras.net kehitettiin edelleen. Julkaisin vapaiden
ohjelmien hyödyistä kertovan sivuston (www.oras.net/VALO) ja ryhdyin suunnittelemaan
kotisivujeni kokonaisvaltaista uudistamista.
Merkittävin uusi avaus oli viikkopäiväkirja (www.oras.net/2/kalenteripk.html), jota ryhdyin
kirjoittamaan nykymuotoisesti alkuvuodesta. Päiväkirjassa käyn läpi kunkin viikon ajalta
tärkeimpiä ja kiinnostavimpia työhön liittyviä kuulumisia – ja vähän muutakin.
Kaikki valtiopäivätoimeni, kirjoitukseni ja tiedotteeni julkaistiin kotisivuilla. Sivujen
kävijämäärä on kasvanut tasaisesti vuoden aikana. Ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta
kävijätilastoja ei kirjautunut tietokantaongelmien takia, mutta vuoden loppuun mennessä
kirjautuneita uniikkeja kävijöitä oli silti yli 23 000. Enimmillään sivuilla vieraili 3 200 kävijää
kuukaudessa. Sivujen kävijämäärä kasvoi vuoden loppua kohti.
Suosituimmat sivut olivat viikkopäiväkirja, politiikkasivut ja ruokaohjeita sisältävät sivut.
Nimeni lisäksi sivuille päädyttiin mm. hakusanoilla tofu, lämpimät voileivät, tuulivoima ja
golfvirta.

Katutaidetta New Yorkista

4.4 Media
Vuoden aikana annoin haastatteluja runsaalle 30 viestimelle (lehti, ohjelma tai
uutistoimisto). Luvuissa ovat mukana vain julkaistut jutut ja ohjelmat, joissa olin
keskeisessä asemassa – siis esimerkiksi henkilökuvat, radion ja tv:n keskusteluohjelmat
sekä uutisjutut, joissa olen yksi nimeltä mainituista lähteistä. Luvuista puuttuvat mm.
taustahaastattelut, harjoitustyöt, kesäfestivaalijutut, toimitusten kansanedustajille
suuntaamat gallupit, menovinkit ja jutut, joissa minua siteerataan tiedotteen,
eduskuntapuheiden tai toisten viestinten juttujen perusteella.
Suomen ydinvoimaratkaisu kiinnosti vuoden aikana myös ulkomaista mediaa. Perustelin
haastatteluissa BBC:n radiolle ja tv:lle sekä New York Timesille sitä, miksi juuri Suomessa
päädyttiin rakentamaan lisäydinvoimaa – ja miksi se on pitkän päälle sekä ihmisten että
ympäristön kannalta huono ratkaisu.
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Kotimaan televisiossa minua haastateltiin Ylen ja Nelosen ja tv-uutisissa, Ajankohtaisessa
kakkosessa sekä Ylen hyvän gaalaillassa ja insertissä. Aamu-TV:ssä olin keskustelemassa
hallituksen energia- ja ilmastostrategiasta, Telakassa kemikalisaatiosta ja sperman laadusta
sekä Ajankohtaisen kakkosen lapsentekoillassa hedelmöityshoidoista ja vanhemmuudesta.
Olin mukana myös Yle Teeman dokumenttisarjassa seksuaalivähemmistöjen historiasta ja Tklubin keskustelussa hyväntekeväisyydestä, mutta ne lähetetään vasta vuoden 2006
puolella.
Radioista annoin haastattelun YleX:lle, YleQ:lle, Radio Turulle ja Radio Moreenille. Kävin
kahdesti keskustelemassa YLE Radio 1:n Ykkösaamussa ilmasto- ja energiapolitiikasta ja
kerran Tampereen radiossa aamukahveilla ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä.
Sanomalehdistä minua haastattelivat Aamulehti useaan otteeseen, Helsingin Sanomat
kolmesti, Ilta-Sanomat kahdesti ja Iltalehti sekä Kaleva ja Keskipohjanmaa kerran.
Printtipuolella minua jututtivat myös Anna, Kotimaa, Nykypäivä, Vihreä Lanka, Turun ja
Lapin ylioppilaslehdet, Turkulainen sekä uutistoimisto STT. Lisäksi annoin haastatteluja
paikallis- ja ainejärjestölehdille.
(1/5 pistettä) “Anteeksi, mitä seksiä?"
Pisteytys Iltalehden 2.4.05 tunnettuja homoja käsittelevän jutun Seksiä ja draamaa -kohdassa

Suostun esiintymään mediassa silloin, kun pääsen puhumaan työstäni tai muuten
yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista. Aina rajanveto asian ja hömpän välillä ei
kuitenkaan ole helppoa.
Esimerkiksi kieltäydyin osallistumasta SF-studio-visailuun, koska yhteiskunnallinen
keskustelu olisi jäänyt ohjelmassa marginaaliseen asemaan. Toisaalta suostuin
arvostelemaan Me Naisille miesten kasvovoiteen, koska saatoin nostaa esiin kosmetiikkaan
liittyviä ympäristö- ja eläinoikeuskysymyksiä. Ei tosin liene yllättävää, että toimitus kuohi
kirjoituksestani pois kovimman kauneusteollisuuden kritiikin.
7 päivää -lehden kysymykseen huonosta diilistä tarjosin vastaukseksi periaatepäätöksen
viidennestä ydinvoimalasta, ja Katsolle annoin haastattelun absolutismista. City-lehden
suosikkiravintoloiden listauksessa nostin esiin kasvisruokia ja homoklubi DTM:n.
Itselleni mieleenpainuvimpia tapauksia olivat isojen tv-esiintymisten lisäksi BBC:n ja New
York Timesin ydinvoimahaastattelut sekä Ilta-Sanomien lööppiinkin noussut juttu, jossa
kritisoin tasavallan presidentti Tarja Halosen kirjassaan seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöistä esittämiä, harkitsemattomasti muotoiltuja kantoja.
“Itse uskon, että yhteiskunnassa ja kulttuurissa pitäisi siirtyä yhä enemmän siihen suuntaan, että
tunnustetaan se erilaisten yksilöiden, erilaisten perheiden kirjo, joka meillä on jo nykypäivänä todellisuutta.
Se ei häviä sillä, mitä tahansa hedelmöityshoidoista aikanaan täällä eduskunnassa säädämmekin.”
Kommentti Päivi Räsäsen (kd.) hedelmöityshoitoja rajoittavasta lakialoitteesta käydyssä keskustelussa
9.11.2005

Yhdenlainen saavutus oli päästä kristillisen Kotimaa-lehden liki koko sivun kokoiseen
kansikuvaan kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen kanssa – vähän toisenlainen tulla Nytliitteen kyselyssä valituksi suomalaislesbojen suomalaiseksi suosikkimieheksi. Ulkomainen
suosikkimies oli Mahatma Gandhi.
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Vuoden mediapohjanoteeraus oli Taloussanomien julkaisema Ulla-Maija Paavilaisen kolumni
Kiitos tarjouksesta, ei rakkautta. Siinä hän kirjoitti: "Miehiä syytetään yhtenään
homofobiasta; taiteilijoille voidaan toki antaa anteeksi, tai Oras Tynkkyselle – onhan hän
kokeillut huumeitakin." Perättömien rikossyytösten esittäminen joukkoviestimissä on
tarpeeksi vakavaa sinänsä; erityisen ikävältä tuntuu joutua huumesyytöksen kohteeksi
ihmisenä, joka ei käytä mitään mustaa teetä vahvempaa päihdettä. Paavilainen pyysi
heittoa anteeksi myöhemmässä kolumnissaan.

4.5 Yhteydenotot
Sain vuoden aikana runsaasti yhteydenottoja kansalaisilta erityisesti sähköpostitse.
Yhteensä minuun oli sähköpostitse yhteydessä 257 ihmistä. Lisäksi kotisivujen
palautelomaketta käytettiin jonkin verran.
Useimmat ihmiset kirjoittivat minulle vain kerran, jotkut pari kertaa, mutta ahkerimmalta
kirjoittajalta sain yhteensä 40 viestiä. Aiheet vaihtelivat saamelaisten ihmisoikeuksista
käyntikortteihin, mutta suosituimmat aiheet olivat odotetusti tekijänoikeuslaki ja
hedelmöityshoidot. Tavallista postia minulle lähetti parikymmentä ihmistä.
Pyrin vastaamaan kaikkeen saamaani postiin silloin, kun viesti edellytti vastausta ja
lähettäjän tiedot olivat mukana. En voi väittää onnistuneeni tässä erityisen hyvin;
kymmenet yhteydenotot odottavat yhä vastausta.
Kansalaiset ottavat jonkin verran yhteyttä myös soittamalla tai tekstiviestitse, ja melko
paljon tapaan ihmisiä erilaisissa tapahtumissa. Osa ihmisistä ottaa suoraan yhteyttä
avustajiini.
“Me emme kohtele omia koiriamme ja kissojamme sillä tavalla, miksi kohtelisimme muitakaan eläimiä?”
Kommentti turkistarhauksen kieltämistä koskevan lakialoitteen lähetekeskustelussa 4.5.2005

5 Aika ja rahatalous
“Vihreiden mielestä veronmaksajien niukoilla euroilla kannattaa mieluummin tukea päästöjen vähentämistä
kuin päästöjen tuottamista.”
Ryhmäpuheenvuoro hallituksen energia- ja ilmastoselonteon lähetekeskustelussa 30.11.2005

5.1 Ajankäyttö
Ensimmäinen puoli vuotta kansanedustajana opetti priorisoimaan ajankäyttöä, tehostamaan
työtapoja ja karsimaan toissijaisia sähköpostiviestejä. Silti kansanedustajan työssä
riittämättömyyden tunne on ainainen vieras; lukematta on jatkuvasti metrikaupalla paperia
ja sadoittain sähköpostiviestejä.
Käytin töihin tavallisesti 7–15 tuntia päivässä 5–7 päivänä viikossa. Talvi- ja
kesäistuntotaukojen aikana töitä tuli tehtyä selvästi rauhallisempaan tahtiin. Useimmiten
pystyin pitämään kiinni seitsemän tunnin yöunista.
Tavoitteenani oli pitää yksi vapaapäivä viikossa, mutta esimerkiksi loka–marraskuun
taitteessa ei ollut vapaapäivää liki neljään viikkoon. Myös syksyn istuntovapaaviikon
jokaiselle päivälle oli osunut kokouksia, puhetilaisuuksia tai haastatteluja. Toisaalta välillä oli
vapaita viikonloppujakin, ja kevään istuntovapaaviikon pidin käytännössä kokonaan lomaa.
Joskus menoja kasautui melkoisesti. Esimerkiksi lauantaina 8.10. puhuin aamulla
koululaisille Orivedellä, päivällä Animalian eläintenviikon tilaisuudessa Tampereella ja
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iltapäivällä vihreiden koulutuksessa Ylöjärvellä. Onneksi kaikki tilaisuudet olivat
Pirkanmaalla, joten ennätin joukkoliikenteellä paikasta toiseen hyvin.
Välillä iso osa työpäivästä uppoaa matkoihin, sillä ympäristösyistä en lennä kotimaassa (s.
21). Esimerkiksi keväällä kävin Oulun yliopistossa pitämässä tunnin alustuksen uusiutuvista
energianlähteistä. Junamatkoihin Tampereelta Ouluun ja takaisin meni vajaat yhdeksän
tuntia. Onneksi junassa on hyvä lukea, kirjoittaa tietokoneella, hoitaa asioita puhelimitse ja
nukkua.

5.2 Tulot ja menot
Vuoden aikana kansanedustajien jo ennestään turhan suuria palkkioita päätettiin korottaa.
Vihreään Lankaan kirjoittamassani kolumnissa kritisoin korotuksia ja erityisesti tolkutonta
päätöksentekotapaa.
Kansanedustajien palkkioista päättää eduskunnan puhemiehistön asettama kolmijäseninen
palkkiotoimikunta. Jäseniksi on valittu ansioituneita vaikuttajia, joiden tuskin on tarvinnut
viime aikoina miettiä, miten saada rahat riittämään Alepassa.
Ei pitäisi yllättyä, että jos palkkioista valitsee päättämään kolme muhkeisiin tuloihin
tottunutta ihmistä, heidän näkemyksensä kohtuullisista palkkioista on aika paljon korkeampi
kuin vaikkapa lastentarhanhoitajilla.
Kolumnissani ehdotin, että nykyisen toimikunnan jäseniä voisi kiittää tehdystä työstä ja
antaa kultaisena kädenpuristuksena pääsylipun kunnan uimahalliin. Uuteen toimikuntaan
voisi valita edustajat työttömien, ammattikoululaisten, yksinhuoltajien ja omaishoitajien
etujärjestöistä. Korotuksiin saatettaisiin suhtautua tähänastista pidättyvämmin.
Vuoden aikana sain eduskuntatyöstä palkkioita 61 380 €. Palkkioiden korotuksen jälkeen
sain kuukaudessa varsinaista palkkiota 5 240 €/kk ja verotonta kulukorvausta 1 810 €/kk.
Veroja palkkioista maksoin yhteensä 21 220 €.
Kansanedustajilla on rajoittamaton puhelinoikeus ja mahdollisuus matkustaa junalla.
Työmatkoilla voi lisäksi käyttää ilmaiseksi bussia ja pääkaupunkiseudulla muita
joukkoliikennevälineitä. Taksia voi käyttää työmatkoihin pääkaupunkiseudulla ja
kotipaikkakunnalla kodin ja aseman välillä.
Fortumin hallintoneuvoston jäsenenä minulle maksettiin kuukausikorvausta ja
kokouspalkkioita 5 100 €. Valtuuston kokouksista sain kokouspalkkioita 3 970 €, mutta
tästä summasta valtion veroihin meni noin tonnin ja puolueelle kerättävään puolueveroon
toinen mokoma. Lisäksi sain jonkin verran satunnaisia kirjoituspalkkioita.
Suurin yksittäinen menoerä oli puolipäiväisen maakunta-avustajan palkkaaminen omilla
rahoillani. Palkkaan, sivukuluihin, vakuutuksiin ja sen sellaisiin upposi vuodessa 14 690 €.
Valiokunnan varajäsenenä ja vihreiden edustajana en mahtunut ympäristövaliokunnan
pienehköön kokousdelegaatioon, joten matkustin YK:n ilmastokokoukseen omalla
kustannuksellani. Matkat ja majoitus maksoivat 1 210 €.
Helsingin-asunnon vuokra nieli noin 6 500 € vuodessa. Kansalaisjärjestöjen toimintaa tuin
noin jäsenmaksujen lisäksi noin 1 800 eurolla (s. 16).
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6 Ympäristövaikutusten arviointi
Ylivoimaisesti suurin osa ympäristökuormituksestani aiheutuu lentämisestä työmatkoilla.
Vuonna 2005 lensin kuudella matkalla yhteensä runsaat 48 000 kilometriä. Reissut
kuluttivat karkeasti arvioiden 1 900 kg lentopolttoainetta, mikä tuotti noin 18 tonnin
suuruiset hiilidioksidipäästöt.
On ilmeistä, että tällainen kuormitustaso on täysin kestämätön. Jos kaikki maailman
asukkaat lentäisivät yhtä paljon, yksin lentämisestä aiheutuvat yhteen lasketut päästöt
olisivat yli nelinkertaiset maailman koko nykyisiin päästöihin verrattuna. Voitaneen kuitenkin
olettaa, että parlamentaarikoilla on keskimääräistä suurempi perusteltu tarve matkustaa
ulkomaille työn takia.
Pyrin minimoimaan matkustamisen ympäristöhaitat monin tavoin. Ensin mietin, voivatko
matkan hyödyt hyödyt ylittää siitä aiheutuvaa haittaa, ja lennän vain tarpeellisiksi
katsomillani työmatkoilla. Kotimaassa en suostu lentämään, joten vuoden aikana matkustin
esimerkiksi Rovaniemelle, Ouluun ja Kuopioon junalla.
Ulkomaillekin matkustin maitse silloin, kun se oli realistisesti mahdollista. Esimerkiksi
kielikurssille Tukholmaan menin laivalla, ja siitä eteenpäin jatkoin Amsterdamiin ja Pariisiin
junalla. Konferenssissa Berliinissä ja lomamatkalla Pietarissa kävin myös junalla.
Joutuessani lentämään maksoin vapaaehtoista lentomaksua (www.lentomaksu.fi) 10 %
lennon hinnasta eli yhteensä 690 euroa. Lentomaksun avulla edistetään ilmastonsuojelua
kansalaistoiminnan keinoin ja konkreettisilla hankkeilla.
Ympäristökuormitustani lisää se, että joudun työn takia pitämään kahta asuntoa. Yhteensä
minulla oli käytössä asuinpinta-alaa noin 60 neliötä, kun otetaan huomioon se, että
Tampereella jaan asuntoni kämppäkaverin kanssa. Tarjosin myös tilapäismajoitusta
Helsinkiin työharjoitteluun tulleelle ystävälleni.
Molemmat asunnot lämpiävät sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tuotetulla
kaukolämmöllä. Osa sähköstä tulee Lumituuli Oy:n tuulivoimalasta, osa on Ekosähkön Oy:n
puulla, tuulella ja vedellä tuotettua sähköä.
Valtavista tuloista huolimatta kulutustasoni on pysynyt siedettävänä. Työvaatteeni ostan
uutena, mutta lähes kaikki vapaa-ajan vaatteeni hankin käytettynä muutamia ilmeisiä
poikkeuksia (mm. alusvaatteet, kengät) lukuun ottamatta. Vuoden aikana ostin kolme
pukua ja lukuisia kauluspaitoja.
Selvimmin tulotasoni nousu näkyy siinä, että käyn paljon aiempaa enemmän ravintoloissa ja
kahviloissa. Koska elääkseen on joka tapauksessa syötävä ja ulkona syöminen työllistää
melko paljon suhteessa käytettyyn rahamäärään, voitaneen tätä pitää kohtuullisen
kestävänä tapana kanavoida kasvaneita tuloja.
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7 Vuosi lukuina
Valtiopäivätoimet
Valtuustoaloitteet
Puheenvuoroja eduskunnan salissa
Läsnäolot talousvaliokunnan kokouksissa
Läsnäolot täysistunnoissa
Läsnäolot Kaupunginvaltuuston kokouksissa
ja seminaareissa
Tiedotteet
Puhetilaisuudet
Paikkakunnat Suomessa
Kohdemaat ulkomailla
Öitä ulkomailla

18
1
39
83/101
115/134
13/15
12
58
32
10
48

Matkalla kurussa 30.5.

8 Yhteystiedot
Oras Tynkkynen
00102 EDUSKUNTA
Puhelin
matkapuhelin 050 512 1584
eduskunnan vaihde (09) 4321

Sähköposti
oras.tynkkynen@eduskunta.fi
www.oras.net

Avustaja Helsingissä:
Annina Käppi, arkisin klo 9–16 puhelin (09) 432 4019 ja 050 551 4024
sähköposti annina.kappi@eduskunta.fi
Avustaja Tampereella:
Olli-Poika Parviainen, arkisin klo 8–12 puhelin 044 548 1861
sähköposti opp@vihrealiitto.fi
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