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”Oras Tynkkynen on politiikan varsinainen komeetta.” 
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1 Esipuhe 
 
 
Käsissäsi tai ruudullasi on kolmas julkaisemani vuosikertomus. Aloin julkaista kertomuksia eduskuntaan 
noustuani, koska halusin lisätä politiikan avoimuutta ja parantaa kansalaisten mahdollisuuksia arvioida 
edustajiensa tekemisiä. Samalla halusin valottaa, millaista työtä kansanedustajat käytännössä oikein 
tekevät.  
 
Koen kehittyneeni vaikuttajana eduskunnassa viettämäni kahden ja puolen vuoden aikana. 
Vuosikertomuksessa tämä näkyy siinä, että vuonna 2006 puhuin, tein aloitteita, kirjoitin, näyin ja 
toivottavasti myös sain aikaan enemmän kuin aikaisempina vuosina. 
 
Haluan kehittyä edelleen. Maaliskuussa äänestäjät pääsevät hyödyntämään vuosikertomusta ja 
arvioimaan, olenko heidän luottamuksensa arvoinen. Samalla he päättävät, tuleeko tälle 
vuosikertomukselle jatkoa. 
 
Tampereella 2.1.2007 
 
Oras Tynkkynen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YK:n ympäristöohjelman UNEPin tiloissa Nairobissa 
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2 Johdanto 
 
Kolmatta vuottani kansanedustajana leimasivat useat isot hankkeet. Johtamani liikennepoliittinen 
työryhmä sai valmiiksi laajan liikennepoliittisen ohjelman (s. 9). Pääsin kokeilemaan kestävää 
liikennepolitiikkaa käytännössä polkemalla pyörällä kaikkiin Pirkanmaan kuntiin – yhteensä noin 700 km 
(s. 11). 
 
Pyöräkiertueella monet kansalaiset tunnistivat minut pormestariehdokkaaksi, sillä osallistuin Tampereella 
kilpaan Suomen ensimmäisen pormestarin paikasta (s. 9). Pormestariksi en päässyt, mutta syksyllä 
julkaistiin ensimmäinen kirjani, ympäristön, talouden ja politiikan suhdetta käsittelevä pamfletti Vihreä on 
kasvun väri (s. 13). 
 
Liki 200 asiantuntijan kuulemisen ja kymmenien kokousten jälkeen valiokuntani eduskunnassa saivat 
päätökseen hallituksen mitättömän ja apaattisen energia- ja ilmastostrategian käsittelyn (s. 5). Puhuin 
vuoden aikana ilmasto- ja energiapolitiikasta runsaat 30 kertaa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea (s. 15). 
 
Lisäksi vuoden aikana mm. 
 
• minut valittiin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajaksi 
• pidin palopuheen opintorahamielenosoituksessa 
• avasin www-sivuillani aloiteverstaan 
• olin Helsingin makasiineilla Avun kuvattavana vain 4,5 tuntia ennen tuhoisaa paloa 
• hankin taittopyörän 
• näin Al Goren maineikkaan esityksen Helsingissä 
• sain opintoni siihen vaiheeseen, että olen kahta ruotsin kurssia vaille YTK 
• pääsin kiinnostaville työmatkoille Kanadaan ja Japaniin 
• jouduin tiputukseen Keniasta saamieni kampylobakteerin ja ameeban takia 
• ostin Tampereella asunnon 
 
Ja yhtä sun toista muuta. Niistä lisää seuraavilla sivuilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Oras Tynkkynen pyrki eduskunnan naisverkoston jäseneksi (IL 1.2.), mutta verkosto totesi 
niukalla äänten enemmistöllä, että Tynkkynen on mies.” 

NytTen-lista, HS:n Nyt-liite 6/2006 
 

”Moni tasa-arvoasioita ajava nainen pelkää feministileimaa. Kansanedustaja Oras Tynkkynen 
on mies, eikä häntä pelota yhtään brassailla sillä, että hän on myös kova feministi.” 

Vartti 6.2.2006 
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3 Politiikka 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Eduskunta 
 
3.1.1 Täysistunnot 
Täysistuntoja oli kuluneena vuonna 139. Varsinaisia poissaoloja minulla oli 15. Istunto jäi väliin 13 kertaa 
työhön liittyvien matkojen ja tilaisuuksien takia. Sairauden vuoksi olin poissa kaksi kertaa – ensimmäistä 
kertaa eduskuntaurani aikana. Lisäksi minulle on tallentunut yksi poissaolo ilman lupaa ilmeisesti siksi, 
että olen vain unohtanut painaa läsnäolonappia. 
 
Jouduin jäämään pois istunnoista osallistuakseni ympäristövaliokunnan matkoille Brysseliin ja Pariisiin 
sekä Svetogorskiin, öljy- ja kaasualan seminaariin Tallinnassa, Euroopan vihreiden ilmastokampanjan 
seminaariin Brysselissä sekä YK:n ilmastokokoukseen Nairobissa, Keniassa. Kotimaassa istuntojen 
päälle osuivat Fortumin hallintoneuvoston kokous Loviisassa, ilmastodialogitapahtuma Helsingissä ja 
ilmastotilaisuus Varkaudessa. 
 
Puhuin salissa yhteensä 55 kertaa. Suullisia kysymyksiä ministereille tein kyselytunnilla neljä. Kysyin 
windfall-verojen toteutuksesta, ruuhkamaksujen käyttöönotosta, ilmastonmuutoksen poliittisesta 
painoarvosta ja Metsähallituksen hakkuista luonnontilaisissa metsissä.  
 
Menneenä vuonna istunnossa puhuttivat mm. seksin oston kriminalisointi, hedelmöityshoidot ja EU:n 
perustuslaki. Osallistuin itse aktiivisimmin keskusteluihin hedelmöityshoitolaista ja talousarvioesityksestä. 
 
Nykykäytännön jatkamista eli hedelmöityshoitojen sallimista myös itsellisille naisille ja naispareille 
vastustettiin mm. vedoten siihen, että lapsella tulee aina olla oikeus isään, isättömyys altistaisi 
syrjäytymiselle ja että laki uhkaisi miesten asemaa. Keskustelun pohjat veti kansanedustaja Seppo 
Lahtela (kesk.), jonka mukaan hedelmöityshoitolaki olisi turmioksi kansakunnalle ja pääministerin pitäisi 
pyytää lakia kristityiltä anteeksi. 
 
Lapsen etu on syntyä toivottuna ja rakastettuna. Vanhempien lukumäärä ja sukupuoli ovat toissijaisia 
kriteerejä verrattuna siihen, kuinka motivoituneita ja kyvykkäitä lasten kasvatukseen he ovat. 
Hedelmöityshoidoilla alkunsa saava lapsi syntyy aina haluttuna – toisin kuin lukuisat heteroparien 
vahinkolapset. Onneksi syrjimätön hedelmöityshoitolaki hyväksyttiin lopulta yllättävän selvin numeroin 
105–83. 
 
3.1.2 Valiokunnat 
Jatkoin edellisvuosien tapaan vihreiden edustajana talousvaliokunnassa. Suurin muutos oli 
ympäristövaliokunnassa nousuni varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi ja edelleen Heidi Hautalan 
jättämälle varapuheenjohtajan paikalle. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenenä tuurasin 
ajoittain ensin Tarja Cronbergia ja sitten varsinaisen jäsenen paikan ottanutta Rosa Meriläistä. 
 
Molemmissa päävaliokunnissani alkuvuoden suurin urakka oli hallituksen energia- ja ilmastoselonteko. 
Lisäksi molemmissa käsiteltiin mm. EU:n perustuslakia, talousarvioesitystä, hallituksen 
toimenpidekertomusta, Lissabonin strategiaa, hankintalakia, Kioton mekanismeja, turvepakettia ja EU:n 
päästökauppaa.  
 
Energia- ja ilmastoselonteon käsittelyn laajuutta kuvaa se, että ympäristövaliokunta kuuli 114 ja 
talousvaliokuntakin 78 asiantuntijaa. Kuulin itse lähes kaikki asiantuntijat, monet jopa kahteen otteeseen. 
 
Ympäristövaliokunnan lausunnosta tuli kokonaisuutena varsin hyvä, vaikka vihreät olisivat muotoilleet 
monen asian tiukemmin. Talousvaliokunnan mietintö taas on tarpeeseen nähden huono, mutta 

”En ymmärrä homoseksuaalien elämäntapaa, mutta en tuomitse ketään, se ei ole minun, vaan Jumalan 
tehtävä. Istun eduskunnassa Oras Tynkkysen vieressä, mutta en minä ajattele että siinä on homo, vaan 

Oras, fiksu kaveri. Käsittääkseni tulemme vielä ihan hyvin juttuun, Soini selvittää.” 
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, AL 12.8.2006 
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olosuhteisiin nähden hyvä. Pidin tärkeämpänä saada yksimielinen mietintö, jossa on mahdollisimman 
vähän huonoja ja mahdollisimman paljon hyviä asioita, kuin selvästi huono mietintö, johon vihreät jättävät 
vastalauseen. 
 
Yksimielisyys edellytti kompromissien tekemistä. Mietinnössä olisi ollut hyvä mm. sitoutua selvästi EU:n 
tavoitteeseen rajoittaa lämpeneminen enintään kahteen asteeseen. Samoin olisi pitänyt esittää 
kunnianhimoisia ja määrällisiä tavoitteita uusiutuville ja energiansäästölle sekä näiden saavuttamiseen 
tarvittavat toimenpiteet. 
 
Mietinnössä kuitenkin tunnustetaan, että ilmastonmuutos on ihmiskunnan vakavin haaste. Siinä 
peräänkuulutetaan pitkän aikavälin ilmastostrategiaa ja toimenpideohjelmia energiansäästön ja 
uusiutuvien edistämiselle. Samoin vaaditaan mm. määrärahoja teknologian tutkimukseen ja 
investoinneille sekä selvitystä yhdyskuntarakenteen ekotehokkuuden lisäämisestä. 
 
Talousvaliokunta kokousti vuoden aikana 115 kertaa. Olin poissa seitsemästä kokouksesta muiden 
eduskuntatöiden, kerran sairauden ja kerran muun syyn takia. Valiokunta laati vuoden aikana 35 
lausuntoa ja 27 mietintöä. Merkittävimpiä asioita olivat osakeyhtiölaki, hankintalaki, kaupan selonteko, 
viestintämarkkinalaki, palveludirektiivi, turvepaketti ja tilintarkastuslaki.  
 
Kevään suurhanke oli osakeyhtiölain kokonaisuudistus. Valiokunta alensi yhtiöiden 
vähimmäisosakepääoman vaatimusta 8 000 eurosta kohtuullisempaan 2 500 euroon, minkä pitäisi 
madaltaa yrittäjiksi aikovien kynnystä. Mietinnössä myös perättiin selvitystä ns. yleishyödyllisten 
osakeyhtiöiden edistämisestä. 
 
Yleishyödylliset yhtiöt sijoittuvat aatteellisen yleishyödyllisen toiminnan ja raa'an voitontavoittelun 
välimaastoon. Ero näkyy mm. yhtiön tarkoituksen määrittelyssä ja voitonjaon rajoittamisessa. Ruotsissa ja 
Isossa-Britanniassa on säädetty laissa erikseen yleishyödyllisistä yhtiöistä. Niillä voisi olla merkittävä 
potentiaali julkisen ja yksityisen sektorin välisessä yhteistyössä sekä kolmannen sektorin 
palvelutuotannon järjestämistapana. Yhtiöt tarjoavat mahdollisuuden luoda markkinataloutta, joka on 
kvartaalikapitalismia pitkäjänteisempää ja kestävämpää. 
 
Syksyn isoin hanke oli puolestaan hankintalaki. Laki säätelee sitä, miten kunnat ja valtio voivat hankkia 
tuotteita ja palveluita. Vanha laki on ollut epäselvä ja pakottanut kilpailuttamaan pieniä hankintoja, mikä 
on tullut kalliiksi erityisesti kunnille. 
 
Uusi laki nostaa kilpailutuksen kynnysarvoja. Tuin valiokunnassa esitystä kynnysarvojen reilummasta 
nostamisesta, jotta kuntia  ei pakotettaisi kilpailuttamaan hankintoja tilanteissa, joissa siitä ei ole 
vastaavaa hyötyä. 
 
Suomessa julkisten hankintojen arvo on 15 % bruttokansantuotteesta. Sillä, mihin tämä rahavirta 
ohjautuu, on ratkaisevaa merkitystä mm. työntekijöiden aseman ja ympäristön kannalta. Uusi laki onneksi 
selkeyttää ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamista hankinnoissa. Esitin, että lain 
ympäristökohtaa olisi vielä vahvistettu, mutta hävisin äänestyksen.  
 
Yksi lain isoimpia kiistakysymyksiä koski kuntien yhteistyötä. Laki kilpailutusvelvoitteineen koskee 
esimerkiksi kuntien yhteistoiminta-aluetta, jossa yksi kunta järjestää palvelut muiden puolesta. Mietintöön 
kirjattiin lopulta lausuma, jossa vaaditaan hallitusta selvittämään, miten kuntien palveluyhteistyö voidaan 
turvata mahdollisesti erillislailla. 
 
Turvelakipaketilla hallitus haluaa tukea turpeen energiakäyttöä ns. syöttötariffilla. Kymmenissä muissa 
maissa – mm. enemmistössä EU-maita – tariffeilla edistetään vain uusiutuvia energianlähteitä, Irlannissa 
sekä turvetta että uusiutuvia. Suomi ottaa ainoana maana maailmassa tariffit käyttöön pelkästään 
turpeelle.  
 
Sain mietintöön läpi lausuman, jonka mukaan tariffien laajentamista uusiutuviin tulee selvittää. Tämä voisi 
olla merkittävä läpimurto esimerkiksi tuulivoiman ja biokaasun edistämisessä. 
 
Loppuvuoden suurin kiista syntyi tilintarkastuslaista. Hallituksen esitys lopettaisi yhdistyksissä 
vakiintuneen maallikkotilintarkastajien käytön. Koska avustuksia myöntävät tahot kuitenkin edellyttävät 
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tilintarkastuskertomusta, joutuisi moni pieni yhdistys turvautumaan kalliisiin auktorisoituihin tilintarkastajiin. 
Toivottavasti valiokunta saa ongelman ratkaistua alkuvuonna. 
 
Ympäristövaliokunnalla ehti olla varsinaisen jäsenyyteni aikana eli syksystä alkaen 33 kokousta. Kerran 
olin poissa eduskuntatöihin liittyvien tehtävien, kahdesti sairauden takia. Jo varajäsenenä olin tosin 
osallistunut valiokunnan kokouksiin säännönmukaisesti. Se on pykälien mukaan täysin sallittua, mutta 
poikkeuksellista. Minusta outoa päinvastoin olisi, ellen yrittäisi käyttää kaikkia mahdollisuuksia vaikuttaa; 
siksihän olen eduskuntaan pyrkinyt. 
 
Ympäristövaliokunnasta valmistui vuoden 2006 aikana 47 lausuntoa ja 8 mietintöä. Tärkeimpiä asioita 
olivat maankäyttö- ja rakennuslaki, biopolttoaineet, ryhmäkanne ja päästökauppa.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki rajoittaa kansalaisten oikeuksia valittaa kaavapäätöksistä. Rajoitukset olivat 
kuitenkin marginaalisia ja niiden ehtoja vielä tiukennettiin valiokuntakäsittelyn aikana, joten pystyin 
hyväksymään lain. 
 
3.1.3 Valtiopäivätoimet 
Tein vuoden aikana 23 valtiopäivätointa: viisi lakialoitetta, viisi kirjallista kysymystä, 12 talousarvioaloitetta 
ja yhden toimenpidealoitteen. Vuoden lopulla avasin verkkosivuillani aloiteverstaan 
(www.oras.net/verstas). Sen tavoitteena on tarjota kansalaisille uusi väylä esittää ideoita ja osallistua 
aloitteiden laadintaan.  
 
Verstaan avasi lakialoite avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi mm. Kanadan ja Belgian mallin 
mukaan. Samaa sukupuolta olevat parit saisivat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin eri sukupuolta 
olevat parit. Sain luonnokseen verstaan kautta hyviä kommentteja ja parannusehdotuksia. 
 
Kahdessa muussa lakialoitteessani käsittelin veroja. Ehdotin kertakäyttöisille muovipusseille 15 sentin 
suuruista veroa Irlannin mallin mukaisesti. Toisaalta esitin kondomien arvonlisäveron poistamista, mikä 
alentaisi niiden hintaa ja toisi ne helpommin kaikkien väestöryhmien saataville. 
 
Pormestarikampanjan (s. 9) innoittamana ehdotin kuntalain muuttamista niin, että pormestari voitaisiin 
valita myös suoralla kansanvaalilla. Nykyisen lain mukaan ainoastaan valtuusto voi valita pormestarin. 
Demokratiassa kuitenkin yleensä lähdetään siitä, että kansalaiset tietävät itse, kuka heidän arvojaan ja 
tavoitteitaan edustaa parhaiten. 
 
Laatuaan laajin oli rinnakkaislakialoitteeni päästökauppalakiin. Siinä ehdotin, että päästöoikeuksista osa 
voitaisiin huutokaupata. Huutokauppa poistaisi ilmaisen alkujaon aiheuttamia ansiottomia voittoja ja toisi 
valtiolle tuloja. Ehdotin myös mm., että laitosten tehokkuus otettaisiin paremmin huomioon 
päästöoikeuksia jaettaessa ja eduskunta päättäisi oikeuksien kokonaismäärästä. 
 
Jätin hallitukselle neljä kirjallista kysymystä. Näistä kysymykseni siviilipalvelusmiehiä syrjivästä 
työpaikkailmoittelusta oli sikäli poikkeuksellinen, että se vaikutti konkreettisesti: työministeri ilmoitti 
ohjeistaneensa työvoimatoimistoja, jotta syrjiviä ilmoituksia ei vastaisuudessa sallittaisi. 
  
Talousarvioaloitteita jätin 12. Osa niistä kuului vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin 
(www.vihreat.fi/fi/node/902), osa oli tehty yhdessä muiden kansanedustajien kanssa. Tein myös 
toimenpidealoitteen windfall-voittojen verottamisesta energiayhtiöiltä (TPA 97/2006). 
 
Kirjalliset kysymykset  
17.5.06: Viharikoksista (KK 435/2006) 
27.4.06: Kuukkelin suojeleminen erityisesti Etelä-Suomessa valtion mailla (KK 357/2006) 
25.4.06: Kantatie 51:n parantamisen vaihtoehdoista (KK 349/2006) 
23.3.06: Syrjivä työpaikkailmoittelu työministeriön sivuilla (KK 103/2006) 
20.1.06: Autojen yhteiskäytön edistäminen (KK 1093/2005) 
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Lakialoitteet  
19.12.06: Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain muuttamisesta (LA 
170/2006) 
11.10.06: Laki päästökauppalain muuttamisesta (LA 107/2006) 
6.9.06: Lakialoite kansanvaalin mahdollistamiseksi pormestarin valinnassa (LA 61/2006) 
2.5.06: Lakialoite kondomien arvonlisäveron poistamisesta (LA 38/2006) 
15.3. 06: Lakialoite muovipussiverosta (LA 18/2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talousarvioaloitteet  
- Alueellisten ympäristökeskusten toiminnan turvaaminen (1429/2006) 
- Eläinkokeiden vaihtoehtojen tutkiminen (TAA 1420/2006) 
- Kestävän energiateknologian tutkimus ja kehittäminen (TAA 1424/2006) 
- Lähialueyhteistyö, erityisesti pohjoisen ulottuvuuden ympäristöhankkeet (TAA 1418/2006) 
- Metsäluonnon hoidon edistäminen ja soiden ennallistaminen (TAA 1421/2006) 
- Metsähallitukselle asetettava tulostavoite (TAA 1422/2006)  
- Pientalojen lämmitysenergian muutosinvestoinnit (TAA 1428/2006) 
- Tampere–Toijala-rataosan kolmannen raiteen suunnittelu (TAA 1423/2006) 
- Tasa-arvojärjestöjen tukeminen (TAA 1419/2006) 
- Tuuliatlaksen rahoittaminen (TAA 1426/2006) 
- Uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön edistäminen sekä demonstraatiohanketuet (TAA 
1425/2006) 
- Ympäristöministeriön toiminta- ja palkkamenot (TAA 1427/2006) 
 
3.1.4 Muu eduskuntatyö 
Edustin vihreitä Fortumin hallintoneuvostossa, Pirkanmaan edustajien neuvottelukunnassa ja Arktisen 
alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnassa. Eduskunnan vapaamuotoisista ryhmistä 
osallistuin väestö- ja kehitys-, globaali-, eläinsuojelu- ja Intia-ryhmien toimintaan. Kuuluin myös ympäristö- 
ja luontoryhmään sekä Japani-ystävyysryhmään. 
 
 
 
 
 
Fortumin hallintoneuvostolla ei ole juuri lainkaan muodollista valtaa, mutta se tarjoaa hyvän foorumin 
kuulla yhtiön toiminnasta ja tilanteesta energiamarkkinoilla. Hallintoneuvosto vetosi yhtiön henkilöstön 
puolesta ja pui sähkön hinnan korotuksia. Espoon Keilaniemessä pidettyjen kokousten ja yhtiökokouksen 
lisäksi osallistuin hallintoneuvoston kokoukseen Loviisan ydinvoimalassa.  

Pyöräkiertueella 

”Ja samassa unessa Tynkkysestä tuli ympäristöministeri.” 
Mikko Silvennoinen Z-lehden kolumnissa, Z marras–joulukuu 2006 
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Pirkanmaan edustajien neuvottelukunta kokoontui yleensä kuukausittain käymään läpi maakunnan 
kannalta tärkeitä asioita. Kesällä neuvottelukunta teki tutustumismatkan mm. Seitsemisen 
kansallispuistoon. 
 
Ehdin arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunnan kokouksiin vuoden aikana 
pari kertaa. Kesällä osallistuin konferenssin istuntoon Kiirunassa, Ruotsin Lapissa. 
 
Toimin varapuheenjohtajana Intia-ystävyysryhmässä, jota olin edellisvuonna ollut perustamassa. Ryhmä 
tapasi vuoden mittaan mm. Intian Suomen-suurlähettilästä, Sitran Intia-ohjelman johtajaa, 
Demokratiafoorumi Vasudhaiva Kutumbakamin edustajia ja sen Suomeen tuomia intialaisvieraita. Intia on 
monessa mielessä hyvin kiinnostava maa – ei vähiten sen takia, että se on maailman suurin demokratia 
ja yksi maailman merkittävimmistä kasvavista talouksista. 
 
 

3.2 Liikennepoliittinen ohjelma 
 
Vihreiden liikennepoliittisen työryhmän puheenjohtajana vastasin edellisvuonna käynnistyneestä 
hankkeesta laatia puolueelle liikennepoliittinen ohjelma. Työryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän 
kertaa, joista kerran internetissä. Lisäksi keskustelu ryhmän sähköpostilistalla oli vilkasta. 
 
Esittelin ohjelman luonnosta ensimmäisen kerran puoluehallituksessa 
ja valtuuskunnassa helmikuussa. Luonnos lähetettiin  
kommenttikierrokselle paikallis- ja piiriyhdistyksille sekä työryhmässä  
kuulluille asiantuntijoille. Palautteen perusteella ohjelmaa muokattiin  
työryhmässä edelleen. Valmis ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnan  
kokouksessa Porissa 22.4. 
 
Lopputuloksena syntyi 40-sivuinen ohjelma "Liikkumisen pakosta  
liikkumisen vapauteen” (www.vihreat.fi/fi/liikenne). Ohjelman nimi  
muistuttaa, siitä, että autokeskeinen liikennepolitiikka ei lisää vapautta 
vaan vähentää sitä pakottamalla ihmiset käyttämään autoa. Vihreässä 
Suomessa yhä useampi voi aidosti valita, meneekö kauppaan lähelle 
vai kauas, käyttääkö työmatkalla junaa vai autoa ja tankkaako  
tavallista vai biobensaa.  
 
Vihreä liikennepolitiikka vähentää ihmisten riippuvuutta henkilöautoista  
ja yhteiskunnan riippuvuutta öljystä. Se tarttuu uuden teknologian  
mahdollisuuksiin suurnopeusjunista hybridiautoihin ja joukkoliikenteen  
telematiikasta satelliittipohjaisiin ruuhkamaksuihin. 
 
Vihreä politiikka vähentää liikennetarvetta, kannustaa ihmisiä  
liikkumaan terveellisesti omin lihasvoimin ja kehittää joukkoliikenteestä 
tehokasta, edullista ja houkuttelevaa. Autoiluakaan ei unohdeta – siitä  
voidaan tehdä dramaattisesti nykyisestä kestävämpää ja turvallisempaa. 
 
Ohjelma sai kohtuullisesti huomiota. Mediassa kärjeksi nostettiin tosin vaatimus dieselveron 
poistamisesta. 
 
 

3.3 Pormestarikampanja 
 
Tampere päätti ensimmäisenä kuntana Suomessa siirtyä pormestarimalliin. Pormestari johtaa kuntia jo 
valtaosassa Eurooppaa, mutta virkahenkilövaltaisessa Suomessa uusi järjestelmä edellytti kuntalain 
muutosta. 
 
Vastaisuudessa selvästi poliittisia tehtäviä hoitavat virkahenkilöiden sijaan luottamushenkilöt. Näin 
poliittiseen valtaan liitetään poliittinen vastuu. Tehtävät ovat myös vaalikauden mittaisia – eivät 
eläkevirkoja, niin kuin käytännössä nykyään. 
 

Liikennepoliittisen ohjelman 
julkaisu Porissa 
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Vihreät kannattivat pormestarijärjestelmää, mutta halusimme, että pormestari voitaisiin valita myös 
valtuuston ulkopuolelta ja suoralla kansanvaalilla. Esitimme myös, että apulaispormestarit valittaisiin 
suhteellisesti niin, että kaikki ryhmät saisivat edustuksen kokonsa mukaan. 

 
Kesäkuussa ilmoittauduin hienoisen suostuttelun jälkeen 
ensimmäisenä virallisena ehdokkaana pormestarikisaan. Minua 
tukivat valtuuston keskiryhmät eli vihreät, sitoutumattomat, 
keskusta ja kristillisdemokraatit sekä SKP. 
       
Päällimmäisenä motiivina ehdokkuudelleni oli tarve puolustaa 
demokratiaa. Tampereella porvarien ja sosiaalidemokraattien 
aseveliakseli on vaarallisen tottunut valtaan. Akseli  esimerkiksi 
halusi omia kaikki pormestariston paikat ja näin mitätöidä liki 
kolmanneksen äänestäjistä vaaleissa esittämä tahto. 
 
Teemojani pormestarivaalissa olivat peruspalveluiden 
kipupisteet, tasa-arvo, joukkoliikenne ja kestävä kehitys, 
seutuyhteistyö sekä ennakkoluuloton elinkeinopolitiikka. Esitin 
myös uusia toimintatapoja, kuten maahanmuuttajataustaisten 
uustamperelaisten isännöiminen vuotuisessa tervetulojuhlassa, 
työmatkojen kulkeminen pyörällä, avustajan palkkaaminen 
omilla rahoilla pitämään yhteyttä kansalaisiin ja neuvoa-
antavien työryhmien kokoaminen mm. liike-elämän ja 
asukasryhmien edustajista. 

 
Toisin kuin alun perin oli oletettu, porvarit ja demarit eivät  

päässeet keskenään sopuun ykköspormestarin paikasta. Porvarien Timo P. Niemisen ehdokkuuden 
julkistamista saatiin odottaa alkusyksyyn. Demarit valitsivat virallisesti Hanna Tainion ehdokkaakseen 
vasta kaksi päivää ennen päättävää valtuuston kokousta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vihreiden ensisijainen tavoite oli demokratisoida kaupunkia. Olimme valmiita tukemaan pormestarivaalin  
toisella kierroksella ehdokasta, joka sitoutuu lopettamaan kaupunkia toisesta maailmansodasta asti 
riivanneen muutaman puolueen (ja miehen) harvainvallan. Demarit eivät tähän valitettavasti olleet 
valmiita, porvarit olivat. 

 
Aamulehti 3.9.06 

”Vihreiden Oras Tynkkynen on vielä nuori mutta idealistinen ja hyvin idearikas. Hän on luova, ja hänellä on 
raikkaita ajatuksia, jotka eivät kuitenkaan kaikki ole aivan toteuttamiskelpoisia.” 

Pormestariehdokas Hanna Tainio (sd), Uutispäivä Demari 5.9.2006 
 

”Kolmas mahdollisuus, vihreitten rivivaltuutettu, kansanedustaja  
Oras Tynkkynen, 29, voi olla liian raikas vaihtoehto.” 

HS 6.9.2006 
 

”Itse asiassa pormestariehdokkaiden kolmikosta selkein ja näkyvin profiili pääkaupungissa onkin siksi 
kansanedustaja Oras Tynkkysellä (vihr), jolla ei kuitenkaan ole realistisia 

 mahdollisuuksia tulla valituksi johtamaan Tamperetta.” 
AL 3.9.2006 

 
”Oras Tynkkysen ajatukset etsivät kehitystä ja voimaa, mutta ikäkokemus paistaa vielä  
hapuilevana. Yritystoimintaoppi 5–6 vuoden ulkomaankokemuksella ja 2012 vaaleissa  

saattaa onnistaa, koska nyt on valtuusto ja kansanedustajakokemus pohjalla.” 
Anssi Koskinen mielipidepalstalla, AL 4.9.2006 

 
”Oras Tynkkysen lausuntoja pormestarinvaalin tiimoilta voi kuitenkin pitää erityisen omituisina. Nuorena 
idealistina pidetty kaveri sortui nyt lehmänkauppapolitiikkaan, jota on koko elämänsä muka vastustanut.” 

Kolumnisti "Tarja Tanner" (sd) Aamulehdessä 17.9.2006 
 

”Vihreiden Oras Tynkkynen esiintyi läpi koko kiertueen vakuuttavasti ja itsevarmasti. Hän  
poimi matkalla helppojakin pisteitä, mutta sehän kielii vain hyvästä poliittisesta tilanneälystä.” 

Aamulehden vastaava päätoimittaja Matti Apunen, AL 8.9.2006 
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Porvarit sitoutuivat siihen, että kahden vuoden päästä pormestari voidaan valita valtuuston ulkopuolelta ja 
kuuden vuoden päästä siirrytään suoraan kansanvaaliin. Lisäksi porvarit sitoutuivat siihen, että muutaman 
ryhmän junttapolitiikasta siirrytään muutkin huomioon ottavaan yhteistyöhön.  
 
Linjaus näkyi jo neuvoteltaessa ensi vuoden budjetista ja jaettaessa luottamushenkilöpaikkoja. 
Ensimmäistä kertaa myös vihreät saivat mm. puheenjohtajuuksia johtokuntiin oman osuutemme mukaan. 
Emme koskaan halunneetkaan enempää, mutta emme myöskään vähempää. 
 
Valtuustossa valtakunnallista mediahuomiota saanut pormestarivaali käytiin kahdessa kierroksessa. 
Ensimmäisellä kierroksella sain 15 ääntä 67:stä, ja Tainio ja Nieminen pääsivät jatkoon. Toisella 
kierroksella Nieminen voitti melko selvin luvuin.  
 
Pormestarikampanjani onnistui yli odotusten. Sain poikkeuksellisen hyvin näkyvyyttä vihreille teemoille. 
Ehdokkuuteni auttoi paljastamaan Tampereen kuntademokratian ongelmia ja vaikutti osaltaan 
harvainvaltaisen aseveliakselin katkeamiseen. 
 
 

3.4 Polkupyöräkierros Pirkanmaalla 
 
Heinäkuussa kiersin polkupyörällä kaikki Pirkanmaan kunnat lukuun ottamatta vuoden vaihteessa 
naapureihinsa yhdistyviä Luopioista, Suodenniemeä ja Viljakkalaa. Kierros kesti 11 päivää ja ulottui 30 
kuntaan. Ajokilometrejä matkalla kertyi noin 700 eli suunnilleen saman verran kuin Tampereelta 
Rovaniemelle. 
 
Kahden eduskuntavuoteni aikana olen käynyt puhumassa tai osallistumassa tapahtumiin isossa osassa 
Pirkanmaan kuntia. Kuitenkin moni kunta oli minulle pyöräkierroksen alkaessa uusi tuttavuus. Koska 
haluan olla koko Pirkanmaan edustaja, on vain kohtuullista, että teen töitä tavoitteen eteen. 
 
Asuessani Intiassa paikalliset järjestöihmiset puhuivat usein gandhilaisesta periaatteesta "learning from 
the masses". Suomeksi sen voisi kääntää vaikka kansan syviltä riveiltä oppimiseksi. Tämä oli 
pyöräkiertueeni yksi keskeinen tarkoitus. Halusin ammentaa kohtaamisista eduskuntatyöhöni ja tulevaan 
vaalikampanjaan. Samalla pyöräkiertue oli kannanotto kestävän liikkumisen puolesta. Kiertue eteni 
seuraavasti: 
 
Ma 3.7. 
lähtö bussilla Tampereelta 
Virrat–Kihniö–Parkano 
 
Ti 4.7. 
Parkano–Ikaalinen–Hämeenkyrö 
 
Ke 5.7. 
Hämeenkyrö–Mouhijärvi–Vammala 
 
To 6.7. 
Vammala–Äetsä–(Huittinen Satakunnan 
puolella)–Punkalaidun 
 
Pe 7.7. 
Punkalaidun–Urjala–Kylmäkoski–Toijala 
 
La 9.7. 
vapaa 

 
Su 9.7. 
Toijala–Viiala–Vesilahti–Lempäälä 
 
Ma 10.7. 
Lempäälä–Valkeakoski–Pälkäne–Kangasala 
 
Ti 11.7. 
Kangasala–Kuhmalahti–Orivesi 
 
Ke 12.7. 
Orivesi–Juupajoki–Mänttä–Vilppula 
 
To 13.7. 
Vilppula–Ruovesi–Kuru 
 
Pe 14.7. 
Kuru–Ylöjärvi–Nokia–Pirkkala–Tampere 

 
Sää oli enimmäkseen suosiollinen ja onnettomuuksilta vältyttiin. Kiertueen aikataulua jouduttiin 
tarkistamaan matkan aikana muutamaan otteeseen, sillä teiden vaihteleva kunto ja korkeuserot vaikuttivat 
pyöräilynopeuteen enemmän kuin karttaa lukiessa oli osannut arvioida. 
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Kiertueella tutustuin kattavasti Pirkanmaan kuntiin ja tapasin kymmeniä ihmisiä laidasta laitaan – 
maanviljelijästä kuvataiteen opettajaan, eläkeläisestä koululaiseen ja kansalaisaktiivista kunnanjohtajaan. 
Usein politiikka koetaan kansasta erkaantuneeksi eliitin puuhasteluksi. Menemällä ihmisten luo autoin 
toivottavasti omalta pieneltä osaltani hälventämään tätä käsitystä. 
 
Keskusteluissa nousivat usein esille – luonnollisesti pyöräilyn lisäksi – mm. EU, maatalouspolitiikka ja 
peltoenergia. Myös pienten maaseutukuntien tulevaisuus, suurpedot ja jätteenpoltto puhuttivat toistuvasti. 
 
Kiertue toimi kaltaiselleni istumatyöntekijälle erinomaisena liikuntana. Lisäksi pyöräily parhaaseen 
kesäaikaan peltojen, metsien, järvien, koskien, maalaistalojen ja kirkkojen keskellä antoi voimia jaksaa 
työssä syksyllä. Kiertueen olisikin voinut tehdä myös puhtaasti matkailun kannalta. 
 
Mainostin kiertuetta Aamulehdessä ja kahdella tiedotteella. Pyöräilin valtaosan matkasta yksin. Osan 
matkaa seurana pyöräili avustajani Olli-Poika, paikallisia vihreitä sekä tuttaviani. 
 
Kiertue oli kokonaisuutena varsin onnistunut. Tiedotus tosin petti osittain, ja siksi osalla paikkakunnista 
sain istuskella yksikseni. Paikallisia vihreitä olisi myös pitänyt värvätä aktiivisemmin mukaan. Toisaalta 
hiljainen lomakausi asetti omat rajoituksensa osallistumiselle.  
 
Pidin kiertueella päivittäin matkapäiväkirjaa (www.orastynkkynen.fi/vpk/kiertue.html) ja otin kuvia 
(www.oras.net/matkakuvat/2006/pirkanmaa2006/). 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
3.5 Muu politiikka 
 
Liikennepoliittisen työryhmän (s.9) johtamisen lisäksi osallistuin puolueen 
eduskuntavaaliohjelmatyöryhmän ja verokantoja valmistelevan ryhmän toimintaan. Vihreät hyväksyivät 
eduskuntavaaliohjelmansa ensimmäisenä puolueena valtuuskunnan kokouksessa syyskuussa. 
 
Eduskuntatyön takia en ehtinyt liiemmin satsata kunnallispolitiikkaan. Sain kuitenkin jätettyä kaksi 
valtuustoaloitetta. Syyskuussa esitin, että Tampereen kaupungin tulee ryhtyä toimenpiteisiin suoran 
kansanvaalin mahdollistamiseksi pormestarin valinnassa. Joulukuussa jätin aloitteen keskustan 
kehittämistyön vakinaistamisesta. 
 

Pyörän selässä Lempäälässä 
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Käytin valtuustossa puheenvuoroja mm. joukko- ja kevyestä liikenteestä, kansalaisten osallistumisesta ja 
demokratiasta, pormestarimallista sekä kunnallisesta ilmastopolitiikasta. Puhuin myös katukuvan 
yliseksualisoitumisesta mainosten takia ja esitin, että sähkölaitos voisi käyttää osan päästöoikeuksiensa 
myynnistä saamistaan voitoista investoimalla uusiutuviin energianlähteisiin. 
 
Presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella tuin luonnollisesti puolueen mainiota ehdokasta Heidi 
Hautalaa. Toisella kierroksella asetuin julkisesti Tarja Halosen taakse, koska arvostin hänen työtään tasa-
arvon ja oikeudenmukaisen globalisaation puolestapuhujana. Annoin nimeni Halosta tukevaan 
mainokseen, kirjoitin sivuilleni presidentinvaaliblogin ja annoin aiheesta haastatteluja. 
 
Osallistuin vanhaan tapaan kansalaistoimintaan sen verran, minkä töiltäni ehdin – eli valitettavan vähän. 
Vedin päätoimittajana kansalaisjärjestöjen ilmastosivuja ilmasto.org, osallistuin Maan ystävien 
ilmastokampanjan toimintaan ja olin mukana kehittämässä vihreän sähkön käyttöä edistävää 
Vaihdavirtaa-kampanjaa (vaihdavirtaa.net). 
 
Kävin myös mielelläni alustamassa kansalaisjärjestöjen tilaisuuksissa. Vuoden aikana puhuin mm. 
Sosiaalifoorumissa, Kepan koulutustilaisuudessa, Ilmari-ilmastotiedotushankkeen seminaarissa ja Maan 
ystävien kymmenvuotisjuhlissa. Lisäksi tuin kansalaisjärjestöjen työtä taloudellisesti (s.19). 
 
 

4 Viestintä 
 
 
4.1 Vihreä on kasvun väri 
 
Syksyn suurhanke oli ensimmäinen kirjaseni, Vihreän Langan julkaisema pamfletti Vihreä on kasvun väri. 
Kirjoittaminen työllisti minua kiinteästi elo–lokakuussa, ja 80-sivuinen tuotos julkaistiin Helsingin 
Kirjamessuilla 26.10.  

Pamfletissa pyrin kiteyttämään keskeisiä ajatuksia, joita on 
syntynyt toimittuani puolet elämästäni ympäristöasioiden parissa 
kansalaisjärjestöissä, kymmenen vuotta politiikassa ja pari vuotta 
kansanedustajana. Pohdin erityisesti ympäristön, politiikan ja 
talouden suhdetta, mikä lienee luontevaa ympäristövaliokunnan 
varapuheenjohtajalle, joka istuu myös talousvaliokunnassa. 
 
Pamfletin aluksi perustelen, miksi ympäristöllä on väliä niin 
terveyden, talouden, turvallisuuden kuin jopa eloonjäämisen 
kannalta. Toisessa luvussa yritän kumota myytin, jonka mukaan 
ympäristönsuojelu romuttaisi talouden. Lukuisat tapausesimerkit 
historian varrelta osoittavat, että ympäristönsuojelun 
kustannuksia on liioiteltu – ja vastaavasti hyötyjä esimerkiksi 
työllisyyden kannalta vähätelty. 
 
Kolmosluvussa esittelen markkinapohjaisia ohjauskeinoja – 
ekologista verouudistusta, päästökauppaa, vihreitä ja  valkoisia 
sertifikaatteja sekä syöttötariffeja. Suomessa markkinapohjaisia 
ohjauskeinoja tunnetaan valitettavan heikosti, vaikka ne ovat 
usein taloudellisesti tehokkaimpia. 

 
Neljännessä luvussa esittelen kymmenen konkreettista ratkaisua, jotka auttavat ympäristön suojelussa – 
ja samalla säästävät rahaa tai tuovat muita hyötyjä. Mukana ovat mm. matalaenergiatekniikat, 
energiapalveluyhtiöt, tuulivoima, ruuhkamaksut ja hybridiautot. 

 
Pamflettihanke lähti liikkeelle tarpeesta avata, mihin vihreitä tarvitaan aikana, jona kaikki puolueet yrittävät 
epätoivoisesti viherpestä itseään. Kirjassa perustelen, että vihreitä tarvitaan yhä, koska valitettavasti lähes 
ainoina paitsi puhumme ympäristöstä, myös otamme sen politiikassa vakavasti. Meillä myös on 
konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja emmekä tyydy vain pyöreisiin juhlapuheisiin. 
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Lopuksi esittelen linjaa, jonka toivon muodostuvan vihreän politiikan uudeksi johtoajatukseksi: 
ympäristönsuojelusta on tehtävä ihmisille helppoa, hauskaa ja halpaa. Vain näin voidaan saada 
tarvittavan suuret ihmisjoukot mukaan. Vihreät eivät halua rangaista vaan kannustaa ihmisiä kestäviin 
ratkaisuihin. 
 
 
 
 
 
Entisenä toimittajana olin hieman harmissani, että poliitikkojen elämänkerralliset kirjat saavat usein 
puoliautomaattisesti palstatilaa, mutta tiukasti politiikkaan keskittyvä pamfletti ei mediaa liiemmin 
kiinnostanut. Toisaalta kirjanen on käynyt kohtuullisesti kaupaksi, ja erityisesti puolueen sisällä 
vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Pamfletin voi tilata suoraan minulta (ks. yhteystiedot). 
 
Vaikka pamfletin kirjoittaminen oli työlästä, se oli samalla hyvin antoisaa. Olen koulutukseltani 
käytännössä kirjoittaja ja olen aina pitänyt kirjoittamisesta. Pääsin laittamaan paperille pitkään päässä 
muhineita ajatuksia ympäristöpolitiikasta. Eniten risoi tiukka aikataulu ja se, että kirjaa joutui kirjoittamaan 
muun eduskuntatyön ohessa. Pamfletti tuskin jää viimeiseksi; sitä kirjoittaessa kun syntyi jo uusia ideoita. 
 
 

4.2 Tiedotteet ja kannanotot 
 
Julkaisin tai olin mukana julkaisemassa 21:tä tiedotetta.  
 
9.12.06  Vihreät ehdokkaat Turussa: "Feminismi on kaikkien etu!" 
8.12.06  Tynkkynen avaa aloiteverstaan verkossa: Ensimmäisenä käsittelyssä aloite avioliittolain 

muuttamisesta  
16.11.06  Kioton sopimuksen jatkosta sovittava kiireesti  
6.11.06  Vihreät eduskuntavaaliehdokkaat Laakasuo, Tuomainen ja Tynkkynen Kuopiossa: 

Sukupuoliroolit tälle vuosituhannelle - lasikatto särjettävä 
31.10.06  Eläinkokeille on laadittava tiukat rajoitukset: Kemikaalipaketti Reach ei saa lisätä turhien 

koe-eläinten määrää 
26.10.06  Oras Tynkkysen kirja julkaistaan tänään: Vihreä on kasvun väri 
18.9.06  Oras Tynkkynen Tukholman ruuhkamaksuäänestyksestä: Ruuhkamaksut otettava käyttöön 

myös Suomessa 
12.9.06  Oras Tynkkynen esittelee epämiellyttävän totuuden Tampereella 
24.8.06  Oras Tynkkynen Työväenyhdistyksen pormestaripaneelissa: Pormestarin tulee edistää 

avoimuutta, osallistumista ja keskustelua 
11.8.06  Pirkanmaan Vihreän liiton tiedote: Pirkanmaan Vihreä Liitto nimesi uusia ehdokkaita 
14.7.06  Oras Tynkkysen kiertue päättyy tänään Tampereelle: Kansanedustaja pyöräili koko 

Pirkanmaan halki 
30.6.06 Kesäkiertue 3.–14.7.: Pyöräillen koko Pirkanmaa 
21.6.06 Pormestariehdokas Oras Tynkkynen: Demokratia edellyttää vaihtoehtoja 
17.5.06 Kansanedustaja Oras Tynkkynen kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä: 

Maailma ilman homofobiaa olisi parempi kaikille 
12.5.06  Vihreiden ilmasto- ja energiapolitiikasta vastaava kansanedustaja Oras Tynkkynen: 

Ympäristöministeri Enestam hädin tuskin ympäristön asialla 
9.5.06  Pirkanmaan Vihreän liiton tiedote: Pirkanmaan Vihreä liitto valmistautuu vaaleihin 
23.4.06  Vihreät hyväksyivät liikennepoliittisen ohjelman: Liikkumisen pakosta liikkumisen 

vapauteen 
10.4.06  Ilmari-hankkeessa keskusteltu ilmastonmuutoksesta yli 12 000 nuoren kanssa: 

Ilmastotiedotukseen pitää satsata tulevaisuudessakin 
22.2.06 Autojen päästöjä voidaan vähentää helposti: Tynkkynen kutsuu ministeri Pekkarisen 

koeajamaan hybridiautoa  
18.1.06 Tynkkynen julkaisi vertailun kaupunkien kävelykaduista: Kävelykatujen määrää tulisi lisätä 

Tampereella merkittävästi  
3.1.06  Oras Tynkkynen julkaisee toisen vuosikertomuksensa: Kansanedustajan työ taas 

puntarissa  

”Kumpaakin kansanedustajaa yhdistää täydelliseltä vaikuttava omistautuminen politiikkaan. Tynkkynen rakentaa 
parempaa, vihreää maailmaa ja tekee sen myös henkilökohtaisten valintojen kautta.” 

Antero Eerola pamfletin ja Ilkka Kanervan kirjan arvostelussa, Kansan Uutiset 17.11.2006 
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4.3 Tilaisuudet ja matkat 
 
Puhuin vuoden aikana noin 60 tilaisuudessa 23 paikkakunnalla. Runsas kolmannes tilaisuuksista oli 
Helsingissä ja kuudennes Tampereella. Niiden lisäksi puhuin Espoossa, Vantaalla, Turussa, Lahdessa, 
Kuopiossa, Jyväskylässä, Porissa, Lappeenrannassa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä, 
Raumalla, Seinäjoella, Kouvolassa, Varkaudessa, Valkeakoskella, Forssassa, Kankaanpäässä, 
Orivedellä ja Eurajoella. 
 
Ulkomailla puhuin vain Kanadassa. Osallistuin Montrealissa kaikkien aikojen suurimman seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen oikeuksia käsittelevän konferenssin poliitikkopaneeliin. Muiden kiireiden ja 
lentämisen ympäristöhaittojen välttämiseksi jouduin kieltäytymään pyynnöistä alustaa Brysselissä, 
Krakovassa ja Keniassa. 
 
Useimmiten puhuin ilmasto- ja energiapolitiikasta tai vaikuttamisesta. 
Muita aiheita olivat mm. tasa-arvo, ympäristöteknologia,  
liikennepolitiikka, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet,  
asevelvollisuus sekä työelämä. 
 
Tilaisuuksien kirjo oli melkoinen. Väittelin energiapolitiikasta  
vuorineuvosten kanssa SuomiAreenan tilaisuudessa Porissa 
ja perustelin kansalaisille pormestariehdokkuuttani torilla  
Tampereella. Alustin englanniksi ympäristöpolitiikasta Helsingin  
yliopiston opiskelijoille ja seksuaaliterveydestä kansainvälisen  
konferenssin vieraille. Pidin juhlapuheen tradenomiopiskelijoille  
frakki päällä ja koulutin vammaisaktivisteja arkivaatteissa. Puhuin  
seurakunta-aktiiveille ja yritysjohtajille, teekkareille ja feministeille, 
demareille ja kokoomuslaisille. 
 
Yksittäisten puhujamatkojen lisäksi kokeilin pariin otteeseen  
laajempia kokonaisuuksia. Helmikuussa kahden päivän Joensuun- 
matkalla osallistuin kahteen keskustelutilaisuuteen ja annoin viisi  
haastattelua. Maaliskuussa kiersin viikonlopun aikana puhumassa 
ilmasto- ja energiapolitiikasta kolmella paikkakunnalla Satakunnassa  
ja Seinäjoella. Väkeä oli paikalla keskimäärin varsin hyvin, ja  
tapahtumista kirjoitettiin niin Satakunnan Kansassa, Länsi-Suomessa, 
Pohjalaisessa kuin Ilkassakin.  
 
Kotimaan eduskuntamatkat 
-ympäristövaliokunta: Imatra, Kuopio 
-Pirkanmaan edustajat: Seitsemisen kansallispuisto 
 
Ulkomaan eduskuntamatkat 
-ympäristövaliokunta: Bryssel ja Pariisi, Tallinna, Svetogorsk, Nairobi 
-talousvaliokunta: Bryssel 
-puhemiehen matka: Japani 
-Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta: Kiiruna 
Muut työmatkat ulkomailla 
-Euroopan vihreiden ilmastokokous Brysselissä tammikuussa 
-Euroopan vihreiden ilmastokokous Brysselissä toukokuussa 
-seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia käsittelevä konferenssi Montrealissa heinäkuussa 
 
 
 
 
 

 
 

 

”Ehkä Tynkkysenkin olisi hyvä seurata myös tieteen uutisia, että saisi 
monipuolisemman kuvan  aurinkokuntamme asioiden tilasta.” 
Kalevi Ihalaisen mielipidekirjoitus, Warkauden Lehti 7.2.2006 
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4.4 Kirjoitukset 
 
Jatkoin edellisvuosien tapaan kolumnistina Vihreässä Langassa. Kolumnejani julkaistiin myös 
pirkanmaalaisissa paikallislehdissä, Energia-lehdessä ja Eläinmaailmassa. Mielipidekirjoituksia kirjoitin 
kymmenen, lähinnä Aamulehteen. Iltalehden ja Presson pyydetyt debattipuheenvuorot on laskettu 
haastatteluihin (s. 21). Lisäksi kirjoitin Voimaan artikkelin ilmastonmuutoksesta ja parisuhteesta sekä 
Kuluttajaliiton juhlakirjaan kirjoituksen ilmastomyötäisistä valinnoista. 
 
Kolumnit 
Mitä Nairobin jälkeen?, Vihreä Lanka 17.11.06 
Pirkanmaa raiteille, Pirkanmaan Sanomat 26.10.06 
Unohdetaan ympäristö ja tehdään rahaa, Energia-lehti 6/2006 
Voidaanko maailma pelastaa yksilöiden valinnoilla?, Eläinmaailma 06/2006 
Kilpalaulantaa öljyriippuvuudesta, Vihreä Lanka 25.8.06 
Tasa-arvon pitkä marssi, Tamperelainen 16.8.06 
Iloiset veronmaksajat, Pirkanmaan Sanomat 10.8.06 
Luovuus edellyttää avoimuutta, Tori 13.7.06 
Kestävästä liikenteestä hyötyy myös talous, Pirkanmaan yrittäjät 07/06 
IMBY, kiitos, Vihreä Lanka 12.5.06 
Autoilun verotus remonttiin, Pirkanmaan Sanomat 6.4.06 
 
Mielipidekirjoitukset  
Käyttömaksu olisi veroa parempi, Aamulehti 29.12.06 
Perustulo selkeyttäisi sosiaaliturvaa, Aamulehti 14.12.06 
Demarit kieltäytyivät yhteistyöstä Tampereella, Uutispäivä Demari 27.9.06 
Pormestarimalli ei lisää puoluepolitiikkaa, Aamulehti 5.9.06 
Dieselveron poistamista kannatetaan, Aamulehti 21.8.06 
Säästö unohtuu, Aamulehti 10.6.06 
Kokoomuksen järkivihreydessä ei paljon vihreyttä eikä järkeä, Turun Sanomat 2.6.06 
Sanoista tekoihin, Matti Vanhanen, Turun Sanomat 19.4.06 
Merkittävin ympäristösopimus, Suomen Kuvalehti 1/06 
Kauhukuvilla pelotellaan, Aamulehti 03.1.06 
 
Muut 
Voima testaa parisuhteen ilmastomuutoksen pyörteissä, Voima 2/2006 
"Ostoskärryissä ilmasto, ilmastonmuutos ja arkisten tekojen summa", Kuluttajaliiton Kuluttajan käsikirja 
 
 

4.5 Www-sivut 
 
Jatkoin vuoden loppuun skitsofreenisellä kahden sivuston linjalla. Mustat sivut osoitteessa 
orastynkkynen.fi esittelivät työtäni poliitikkona, valkoiset sivut oras.net minua yksityishenkilönä.  
 
Loppuvuodesta aloitin uusien, yhtenäisten sivujeni suunnittelun. Sivut julkaistaan vuoden 2007 
ensipäivinä. Kahden sivuston fuusioimisen lisäksi uusitaan ulkoasu ja vaihdetaan julkaisutekniikka 
tietokantapohjaiseksi. 
 
Sivujeni suosituin osa oli verkkopäiväkirja, johon sain vuoden kuluessa myös sivujen etäluvun 
mahdollistavan RSS-syötteen. Kirjoitin 39 erillistä päiväkirjatekstiä. Lisäksi julkaisin ”teemanumerot” 
presidentinvaaleista, polkupyöräkiertueesta, kesän ulkomaanmatkoistani ja Tampereen 
pormestarikisasta.  
 
Päiväkirja pysytteli blogilistalla Suomen 300 luetuimman blogin joukossa, mikä on kohtuullisen hyvä 
saavutus ottaen huomioon, ettei kuivakka viikkopäiväkirjani edes ole varsinainen blogi. Julkaisin 
henkilösivuillani myös neljä uutta kuvagalleriaa, joissa voi käydä katselemassa vuoden aikana ottamiani 
matkakuvia. 
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Vuoden puolivälissä vaihdoin www-palveluntarjoajaani. Aiemman palveluntarjoajan teknisen vian takia en 
saanut tältä vuodelta kattavia tietoja valkoisten sivujen käyttäjämääristä. Sivujeni kävijämäärä kuitenkin 
kasvoi vuoden loppua kohti. Joulukuuhun mennessä verkkopäiväkirjallani oli vajaat 2 000 lukijaa 
kuukaudessa. 
 
Syyskuussa järjestin kotisivuillani ilmastoaiheisen visan. Palkintona jaoin vapaalippuja Al Goren 
hätkähdyttävän dokumenttielokuvan Epämiellyttävä totuus näytäntöön Tampereelle. Visaan tuli 
mukavanlaisesti vastauksia, vaikka ensimmäistä kertaa käytössä ollut lomaketekniikka vähän tuittuilikin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Media 
 
Vuoden aikana annoin 88 haastattelua 48 viestimelle (lehti, kanava, tv-ohjelma tai uutistoimisto). Luvuissa 
ovat mukana vain julkaistut jutut ja ohjelmat, joita varten minua erikseen haastateltiin ja joissa minut 
mainittiin nimeltä.  
 
Luvuista puuttuvat mm. taustahaastattelut, harjoitustyöt, toimitusten kansanedustajille suuntaamat 
gallupit, menovinkit ja jutut, joissa minua siteerataan jonkin toisen lähteen perusteella. En siis ole listannut 
esimerkiksi juttuja, jotka on kirjoitettu jossain tilaisuudessa pitämäni alustuksen pohjalta. Sen sijaan olen 
laskenut mukaan haastattelua muistuttavat jutut, jotka olen itse kirjoittanut (IL:n Sana sanaa vastaan, 
Presson debatti, Cityn Oikolukija). 
 
Kotimaan televisiossa minua haastateltiin Ylen ja Nelosen tv-uutisiin, Huomenta Suomeen, Yle 
Uutismixiin sekä Itä-Suomen uutisiin. Aamu-TV:ssä olin keskustelemassa Pride-viikosta. 
  
Radioista annoin haastattelun YLEn Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmalle, YleQ:lle (kolmesti), Radio 
Vegalle ja X3Mille – kahdelle jälkimmäiselle häpeäkseni tosin suomeksi. Paikallisradioista minua 
haastateltiin Tampereen Radiossa kahdeksan kertaa, Pohjois-Karjalan Radiossa ja Radio 957:ssa 
molemmissa kahdesti sekä Radio Westissä ja Radio Varkaudessa kerran. Kävin myös keskustelemassa 
YLE Radio 1:n Ykkösaamussa vihreiden tilasta. 
 
 
 
 
 
 

Sivuillani julkaistu sähköinen joulukortti 

”Nähtäväksi jää, kelpaako vahvistuville ViNOlaisille puolueen nykyinen 
puheenjohtaja Tarja Cronberg, 63, vai valitaanko toukokuussa uudeksi 

puheenjohtajaksi esimerkiksi Anni Sinnemäki, 33, tai Oras Tynkkynen, 29.” 
Vihreä Lanka 8.12.2006 
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Päivälehdistä Helsingin Sanomat haastatteli minua kahdeksan kertaa. Luvussa on tosin mukana neljän 
osan sarja, jossa seurattiin muutamien henkilöiden valmistautumista joulun viettoon. Aamulehti jututti 
minua seitsemän kertaa, Iltalehti viidesti, Satakunnan Kansa kolmesti ja Ilta-Sanomat kahdesti. Kerta riitti 
Hufvudstadsbladetille, Pressolle, Karjalaiselle ja Pohjalaiselle. 
 
Poliittisista lehdistä Vihreä Lanka vei arvatenkin kärkisijan kahdeksalla haastattelulla, mutta pääsin myös 
Uutispäivä Demariin ja Kansan Uutisiin. Opiskelijalehdistä minua haastateltiin Ylioppilaslehteen, Kylteriin, 
Aviisiin ja Joensuun ylioppilaslehteen. Lisäksi annoin haastattelut Imagelle, Tekniikalle ja taloudelle, 
Avulle, Eevalle, Citylle, Z-lehdelle ja STT:lle. Pirkanmaalaisia paikallis- ja ilmaisjakelulehtiä listaan kertyi 
seitsemän. 
 
Jouduin jo toistamiseen kieltäytymään kohteliaasti pyynnöstä osallistua Uutisvuotoon, sillä ohjelmassa ei 
juurikaan olisi mahdollisuuksia puhua tärkeistä yhteiskunnallisista asioista. Samasta syystä jätin väliin 
tiedeohjelmaksi väitetyn Einsteinin. HS:n Nyt-liitteen haastattelusta kieltäydyin, koska siinä olisi pitänyt 
pelata "en ole koskaan" -peliä. Toimittaja ei pystynyt takaamaan sitä, ettei peli tunkeudu yksityiselämääni 
kuuluvalle alueelle. Se taas ei määritelmällisestikään kuulu lehteen, 
jonka levikki on 421 693 kappaletta. 
 
Tunnettuuteni lisääntymisestä kielinee se, että nimeni alkoi esiintyä myös yllättävissä yhteyksissä. Minut 
mainittiin Helsingin Sanomissa kahdesti tietovisassa ja kerran Nyt-liitteen NytTen-listassa. Aamulehdessä 
esiinnyin sekä pilapiirroksessa että Moro-liitteen kuva-arvoituksessa. Pääsin myös Kansan Uutisten 
ristisanatehtävään. 
 
 

4.7 Yhteydenotot ja vierasryhmät 
 
Edellisten vuosien tapaan sähköposti oli yleisin yhteydenottotapa. Sain sen kautta noin 250 
yhteydenottoa. Kotisivujen palautelomaketta käytettiin parikymmentä kertaa. Paperipostia minulle lähetti 
toistakymmentä ihmistä. Suosituimmat aiheet olivat hedelmöityshoidot ja seksinostolaki. 
 
Tavoitteenani on vastata kaikkeen saamaani postiin silloin, kun viesti edellyttää vastausta ja lähettäjän 
tiedot ovat mukana. Jonkin verran ihmiset myös soittavat ja lähettävät tekstiviestejä, ja tulevat juttelemaan 
erilaisissa tapahtumissa. Osa ihmisistä ottaa suoraan yhteyttä avustajiini. 
 
Vierasryhmiä luonani eduskunnassa kävi tänä vuonna yksitoista. Mukana oli ylä-astelaisia, lukiolaisia, 
yliopisto- ja AMK-opiskelijoita, työllisyyskurssilaisia sekä oma tukiryhmäni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Matkalla Nagoyassa Japanissa 
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5 Työn organisointi 
 
 

5.1 Aika ja raha 
 
Tein istuntokausien aikana töitä keskimäärin 12 tuntia päivässä tiistaista perjantaihin. Maanantaisin ja 
viikonloppuisin työpäivien pituus vaihteli muutamista tunneista arkisiin puolen vuorokauden työrupeamiin.  
 
Viikonloppuina oli yleensä ainakin toisena päivänä puhetilaisuuksia tai kokouksia. Esimerkiksi syksyllä 
ennen joulua kokonaisia vapaaviikonloppuja oli kolme, jos tupaantuliaisten järjestäminen noin sadalle 
ihmiselle lasketaan vapaaksi. 
 
Talvi- ja kesäistuntotaukojen aikana töitä tuli tehtyä selvästi rauhallisempaan tahtiin. Syksyn ainoan 
vapaaviikon vietin työn merkeissä puhemies Lipposen delegaation matkalla Japanissa. Päiviä, jolloin en 
olisi tehnyt mitään töihin liittyvää kuten lukenut työsähköpostia tai -papereita, oli vuoden aikana 
suunnilleen yhden käden sormilla laskettava määrä. 
 
Ympäristösyistä en lennä kotimaassa lainkaan, mutta ulkomaillakin pyrin korvaamaan lentämisen junalla 
matkustamisella aina, kun se on kohtuuden rajoissa mahdollista. Tammikuussa kävin kokouksissa 
Brysselissä kahdesti junalla. Aikaa yhteen suuntaan matkustamiseen menee rapiat puolitoista 
vuorokautta, joten yhteensä vietin tammikuussa kuusi vuorokautta Brysselin-matkoilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maksoin tänäkin vuonna vapaaehtoista lentomaksua (www.lentomaksu.fi) 10 % lipun hinnasta 
hyvityksenä lentämisen ympäristöhaitoista. Työmatkoilla jouduin turvautumaan lentokoneeseen viiteen 
otteeseen. Maksua kertyi vuodessa 756 euroa.  
 
Pirkanmaan-avustajani Olli-Pojan palkkaukseen meni vuoden aikana runsaat 15 000 euroa omaa rahaani. 
Se on samaa suuruusluokkaa kuin Israelin bruttokansantuote asukasta kohti.  
 
 

5.2 Avustajat 
 
Annina Käppi ja Olli-Poika Parviainen ovat toimineet avustajinani siitä asti, kun minusta tuli 
kansanedustaja. Valitsin heidät tehtäviinsä avoimen haun perusteella. Annina työskentelee eduskunnan 
palkkaamana Helsingissä vastapäätä omaa työhuonettani. Olli-Pojan olen palkannut omilla rahoillani 
maakunta-avustajaksi, ja hän työskentelee kotitoimistostaan käsin Tampereella. Alla avustajieni mietteitä 
heidän työstään. 
 
"Avustajan työ on osin poliittista, osin teknistä. Avustajat ideoivat asioita ja selvittelevät niiden taustoja, 
laativat muistioita ja erilaisia luonnoksia mm. valtiopäivätoimiksi. He seuraavat medioita Inarilaisesta 
Helsingin Sanomiin ja STT:n uutislistaan", Annina kertoo.  
 
Avustajat päivittävät www-sivuja ja pitävät yhteyttä sidosryhmiin.  Annina on keskittynyt 
ympäristöjärjestöihin ja Olli-Poika puolueeseen ja tamperelaisiin toimijoihin. Annina vastaa aikatauluista 
ja kalenterista, Olli-Poika seuraa Tampereen kunnallispolitiikkaa.  
 
Anninan mukaan avustajatyön paras ja huonoin puoli on sama: "ikinä ei voi tietää, mitä päivän aikana 
tapahtuu". Positiiviseksi Annina kokee mahdollisuuden edistää myös itselleen tärkeitä asioita. Negatiivista 
on kiire, pitkät työpäivät ja se, että töistä on vaikea irrottautua vapaa-ajallakin. 

”Oras Tynkkysen varallisuus on hurjat 20 euroa” 
Otsikko Aamulehdessä 2.11.2006 

 
”Kansanedustaja Oras Tynkkynen oli eduskunnassa sitä mieltä, että 

kansanedustajan palkka on hänelle liian suuri. Tähän ajatukseen moni yhtyy.” 

Aamulehden päätoimittaja Jorma Pokkinen, AL 2.10.2006 
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Olli-Poika kokee työn parhaimmaksi anniksi merkityksellisyyden ja joustavuuden. "On älyttömän hienoa 
nähdä jonkin hyvän asian etenevän eduskunnassa, vaikka sitten hitaastikin", hän toteaa. Haastavinta on 
hänen mukaansa etätyö yleensäkin. "Itsenäinen työskentely on sinänsä upeaa, mutta välillä 
mökkihöperöys uhkaa." 
 

Entä millainen Oras on työnantajana? Anninan mukaan "toistaiseksi paras 
työnantaja, vaikkeivät ne muutkaan huonoja ole olleet". Molempien avustajien 
mielestä Oras on joustava ja hauska, mutta myös vaativa ja tarkka. "Oras 
suhtautuu esimerkiksi kieliopin oikeellisuuteen kuin joku 1900-luvun alun 
tuima lehtori. Olenpahan oppinut oikolukemaan omat tekstini", Olli-Poika 
jatkaa.  

  
Rutiinien lisäksi työpäiviin mahtuu odottamattomiakin asioita. Annina muistaa 
esimerkiksi kantaneensa Oraksen 12 kiloa  painavaa levysoitinta "pitkin maita 
ja mantuja jossain hiidenkäkkärässä tihkusateessa". Annina kastui, laite ei.   
Myös esimerkiksi linnan juhliin liittyy aina kikkailua frakkilogistiikasta 

 
sormikorujen valmistukseen. Olli-Poika on työssään saanut mm. pyöräillä  
Pirkanmaalla, raapustaa sähköisiä  joulukortteja ja kolaroida muuttoautoa. 
Avustajat voivat kuitenkin vaikuttaa työtehtäviinsä ja valita niitä itse. 
 
Avustajien työtilat ovat persoonalliset. "Täällä ökypytingissä työskennellessä 
saattaa helposti joutua eristyksiin todellisesta maailmasta, joten seinillä on  
vaikka mitä muistutuksia siitä, että tämä ei ole kaikki." Annina sanoo. Hänen 
huonettaan koristavat valokuvien lisäksi esimerkiksi kuva Nurmeksen  
Louhipuron laaksosta, Greenpeacen ja Loesjen julisteet sekä  
Malinen-sarjakuvat.  
 
Olli-Pojan työpiste puolestaan hukkuu lehtileikkeisiin. Seinällä on kymmenittäin muistilappuja ja iso 
Pirkanmaan kartta. Iso osa tilasta on joutunut cd-levyjen ja aaloekasvien valtaamaksi.  
 
Avustajien kotisivut löytyvät osoitteista www.o-pp.net. ja www.iki.fi/~annina 
 
 

6 Vuosi lukuina 
 
 
Valtiopäivätoimet         26 
Valtuustoaloitteet         2 
Puheenvuoroja eduskunnan salissa       55 
Läsnäolot talousvaliokunnan kokouksissa      104/115 (90 %) 
Läsnäolot ympäristövaliokunnan kokouksissa     30/33 (91 %) 
Läsnäolot täysistunnoissa        124/139 (89 %) 
Läsnäolot kaupunginvaltuuston kokouksissa.    11/13 
Tiedotteet          12 
Puhetilaisuudet         60 
Haastattelut         88 
Paikkakunnat Suomessa        51  
Maat ulkomailla         10 
Öitä ulkomailla         48 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olli-Poika Parviainen 

Annina Käppi 
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7 Yhteystiedot 
 
 
Oras Tynkkynen 
00102 EDUSKUNTA 
 
Puhelin      Sähköposti 
matkapuhelin 050 512 1584    oras.tynkkynen@eduskunta.fi 
eduskunnan vaihde (09) 4321  
 
www.oras.net 
www.orastynkkynen.fi 
 
Avustaja Helsingissä: 
Annina Käppi, puhelin (09) 432 4019 ja 050 551 4024 
sähköposti annina.kappi@eduskunta.fi 
 
Avustaja Tampereella: 
Olli-Poika Parviainen, puhelin 044 548 1861 
sähköposti opp@vihreat.fi 


