VUOSIKERTOMUS 2008
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Olen ollut sitä mieltä, että elinkeinoministeri Mauri Pekkarisella on vahva tuntuma käytännön elämään, mutta nyt
hänkin on alkanut puhua tuulimyllyistä. Taitaa Oras Tynkkynen johtaa tätä maata tänään.
Juhani Mäki mielipidekirjoituksessa, Ilkka 1.4.2008
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1. Johdanto
Vuosi 2008 oli ensimmäinen kokonainen vuoteni yhtä aikaa valtioneuvoston ilmastopoliittisena
asiantuntijana ja kansanedustajana. Se merkitsi paljon valmistelutyötä, josta vain osa näkyi
ulospäin.
Paikallisesti kulunutta vuotta leimasivat kunnallisvaalit. Ne menivät Vihreille ennätyksellisen
hyvin sekä valtakunnallisesti että Tampereella. Itse ehdin kampanjoida onnettoman vähän,
mutta siitä huolimatta äänimääräni kasvoi noin puolella.
Vuoteen mahtui monia vaihtelevia ja joskus yllättäviäkin hetkiä: johdin puhetta pääministerin
avaamassa seminaarissa, kirjoitin kolumnin ydinvoimayhtiön lehteen ja kierrätin palkkion
ydinvoiman vastaiseen toimintaan, matkustin Saksaan työmatkalle junalla, puhuin Joensuun
Setan tilaisuudessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä mediassa, tapasin Unkarin
presidentin sekä soitin levyjä Kampin ostoskeskuksessa.
Ja yhtä sun toista muuta.
Oras Tynkkynen

Vihreiden Oras Tynkkynen elää kuten opettaa
Kotilieden kansi 22.4.2008
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2. Eduskunta
2.1 Täysistunnot
Pystyin osallistumaan selvään enemmistöön vuoden 130 täysistunnosta valtioneuvoston
kanslian velvoitteista (s. 3) huolimatta. Poissaoloja kertyi 13 ja myöhästymisiä 2. Kahdeksalla
kerralla olin työmatkoilla ulkomailla (s. 14). Muissa tapauksissa syynä olivat työmenot
kotimaassa.
Puhuin vuoden aikana istunnoissa yhteensä 43 kertaa. Pidin vihreän eduskuntaryhmän
ryhmäpuheenvuoron kahdesti: huhtikuussa liikennepoliittisesta selonteosta ja marraskuussa
pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiasta.
Hallituksen suullisella kyselytunnilla olin äänessä kaksi kertaa. Kysyin ministeri Wallinilta,
miten hallitus pyrkii edistämään nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Lisäksi esitin ministeri
Pekkariselle lisäkysymyksen kuudennen ydinvoimalan tarpeesta, jos ja kun kasvatamme
uusiutuvan energian osuutta tavoitteiden mukaisesti.

2.2 Ympäristövaliokunta
Ympäristövaliokunnalla oli vuoden aikana 81 kokousta, joista olin poissa 17 kertaa.
Varajäseneni Janina Andersson paikkasi minua seitsemässä kokouksessa. Läsnäoloani rokottivat
ilmasto- ja energiapolitiikan kahden ministerityöryhmän kokoukset, tulevaisuusselontekoon
liittyvät tilaisuudet, kaksi työmatkaa Pariisiin ja puhetilaisuudet kotimaassa.
Valiokunnassa käsiteltiin vuoden aikana mm. EU:n ilmasto- ja energiapakettia, Metso-ohjelmaa,
jätelakia, Merentutkimuslaitoksen lakkauttamista, valtakunnallisia alueidenalueidenkäyttötavoitteita, asuntorakentamisen vauhdittamista, maankäyttö- ja rakennuslakia,
liikennepoliittista selontekoa sekä seuraavan vuoden talousarviota. Ehdotuksestani valiokunnan
mietintöihin ja lausuntoihin tehtiin erinäisiä tarkennuksia. Esimerkiksi mietintöön jätelaista
lisättiin erillinen lausuma, jossa edellytetään hallitusta seuraamaan paristojen ja akkujen
keräystä sekä tarvittaessa tiukentamaan kierrätystavoitetta.

2.3 Valtiopäivätoimet
Jätin vuoden aikana kolme kirjallista kysymystä. Toukokuussa kysyin valtion
matkustusohjesäännön tarkistamisesta niin, että se tukisi paremmin vähäpäästöistä
matkustamista. Lokakuussa kysyin valtion toimista maailmalla yleistyneen mehiläiskadon
(colony collapse disorder, CCD) hillitsemiseksi. Marraskuussa kysyin sähköisten
etälamauttimien riskeistä ja mahdollisuuksista hillitä niiden käyttöä.
•
•
•

19.5.2008: Ympäristökriteerien sisällyttäminen valtion matkustusohjesääntöön
15.10.2008 Suomen mehiläiskannan turvaaminen
7.11.2008: Etälamauttimista
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Omia laki- tai toimenpidealoitteita en vuoden aikana jättänyt. Sen sijaan olin mukana
allekirjoittamassa laajaa yhteisaloitetta ilmastolain puolesta. Sen tarkoituksena on IsonBritannian esimerkin innoittamana säätää laillisesti sitovista päästötavoitteista ja
hiilibudjeteista.

3. Ilmastopoliittinen asiantuntija
Polttokennojen ja aurinkosähkön tutkija Peter Lund on toiminut EU:n komission energianeuvonantajaryhmän
puheenjohtajana 2003-2006. Nyt hallitus on nimennyt asiantuntijakseen yhteiskuntatieteitä opiskelleen vihreiden
kansanedustajan, joka ilmeisesti on vielä vähemmän perillä energia-asioiden kokonaisuudesta.
professori emeritus Martti Tiuri (kok.), Lapin Kansa 13.2.2008

Valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana minua työllistivät eniten ilmasto- ja
energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon liittyvät valmistelut. Toimin vuoden aikana mm.
•
•
•

esittelijänä viidessä ministerityöryhmän kokouksessa
puheenjohtajana 12:ssa asiantuntijaryhmän kokouksessa ja kuudessa selonteon
seminaarissa tai tiedotustilaisuudessa
vetäjänä 27:ssä selontekotiimin palaverissa

Selonteon valmistelu eteni merkittävästi. Kevään mittaan järjestettiin 12 sidosryhmäpaneelia ja
sidosryhmien yhteinen loppuseminaari, joilla haettiin ideoita selontekotyöhön. Mukana oli
erilaisia tahoja raskaasta teollisuudesta sosiaalialan järjestöihin ja maaseututoimijoista
maailmankatsomusten edustajiin.
Selonteon taustaksi julkaistiin yhdeksän selvitystä ja kaksi selvityshenkilön raporttia. Olin
mukana tilaamassa selvityksiä ja kirjoitin niihin esipuheet. Selvityksiä haettiin
ilmastokeskustelun kannalta tärkeistä ja usein vielä heikosti tunnetuista aiheista:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ilmastopolitiikan valtavirtaistaminen
kahden asteen tavoitteen perusteet ja edellytykset
äärimmäiset ja epälineaariset ilmaston muutokset
pitkän aikavälin ilmasto- ja energiaskenaariot
Ison-Britannian ilmastolain juridinen soveltuvuus
ilmastoasenteet ja niiden muuttaminen
tuotteiden ilmastomerkinnät
päästörajoitusten vaikutukset ulkopuolisissa maissa
tehokas ilmastopolitiikka
selvityshenkilöiden raportit sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesta
ilmastopolitiikasta

Syksyllä alettiin laatia vähäpäästöisen Suomen tulevaisuuspolkuja. Työhön kuului kaksi
asiantuntijatyöpajaa ja delfoi-kyselyä sekä lukuisia palavereita. Vuoden loppua kohti valmistui
skenaarioiden keskeisiä elementtejä kuvaava taulukko. Joulukuussa skenaariot vietiin polkujen
toteuttamiskelpoisuutta ja riittävyyttä arvioivan laskennan ensimmäiseen vaiheeseen.
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Myös sisältö alkoi hahmottua. Selonteolle hyväksyttiin tarkennettu dispositio ja ensimmäiset
tekstiluonnokset valmistuivat seitsemästä kaikkiaan kymmenestä luvusta.
Monipuoliseen ja haastavaan pestiin kuului paljon muutakin. Annoin haastatteluja, kiersin
puhetilaisuuksissa ja tein opintomatkan Keski-Eurooppaan (s. 14). Minua kuultiin
asiantuntijana eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa ja liikenne- ja viestintävaliokunnassa.
Istuin elinkeinoministeri Pekkarisen vetämässä ministerityöryhmässä käsittelemässä syksyllä
eduskunnalle jätettyä ilmasto- ja energiastrategiaa. Osallistuin vuoden aikana 16:een
ministerityöryhmän kokoukseen ja muutamiin neuvotteluihin. Syksyllä olin mukana myös
hallituksen iltakoulussa, jossa käsiteltiin kansainvälistä ilmastopolitiikkaa. Koska
tulevaisuusselonteon ja strategian välinen koordinaatio on tärkeää, osallistuin vuoden aikana
viiteen palaveriin työ- ja elinkeinoministeriön strategiaihmisten kanssa.
Kävin keskusteluja useiden ministeriöiden ilmastoon liittyvien hankkeiden valmistelusta.
Liikennepoliittisesta selonteosta palaveerasin useita kertoja ministeri Vehviläisen ja ministeriön
johdon kanssa. Ympäristöministeriölle annoin lausunnot valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden ja rakentamismääräysten tarkistamisesta. Ministeri Vapaavuori
nimitti minut pysyväksi asiantuntijaksi kaupan sijainnin ohjauksen arviointiryhmään.
Puolustusministeriö kuuli minua oman hallinnonalansa ilmasto-ohjelman valmistelua varten.

Oras Tynkkynen on tehnyt hyvää, perusteellista työtä. Hän on kertakaikkisesti perehtynyt asiaan ja valmis
kuuntelemaan erilaisia näkökohtia. Olen tosin hänen kanssaan eri mieltä syöttötariffista ja windfall-voittojen
verotuksesta.
Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius, Vihreä Lanka 16.5.2008

4. Tampere ja vaalit
Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Pois jouduin jäämään
vuoden kahdesta viimeisestä kokouksesta, koska eduskunta ensin käsitteli hallituksen esitystä
sisäisen adoption sallimiseksi samansukupuolisille pareille ja sitten keskusteli seuraavan
vuoden budjetin energiapolitiikan sisältävästä pääluokasta.
Valtuustoa puhuttivat vuoden aikana mm. pormestarijärjestelmä, sähkölaitoksen
yhtiöittäminen, rantaväylän tunnelihanke ja keskustan kehittäminen. Kaupunki liittyi
pormestarien ilmastokokoukseen ja valtuutetut taittoivat peistä Hämeenkadun pyöräteistä.
Pidin 15 puheenvuoroa ja puhuin mm. joukkoliikenteestä, ilmastopolitiikasta, kaupungin
hankinnoista ja muutamasta kaavoitusasiasta.
Olin laatimassa useita yhteisaloitteita vihreälle valtuustoryhmälle. Ainoan oman
valtuustoaloitteeni jätin helmikuussa siitä, että kaupunki suosisi hankinnoissaan vähäpäästöisiä
autoja. Aloitteeseen hyväksyttiin valtuustossa ponsi, jonka mukaan kaupungin hankkimien
autojen hiilidioksidipäästöjen enimmäismääräksi asetetaan 160 g CO2/km ja vuoden 2013
alusta alkaen 120 g CO2/km.
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Valtuustoaloitteet
•
•
•
•

20.2.2008 vähäpäästöisten autojen suosimiseksi kaupungin hankinnoissa
19.6.2008 kevyen liikenteen asiahenkilön asettamiseksi
19.6.2008 uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta
20.8.2008 aloite naisten ja miesten välisen tasa-arvon peruskirjan hyväksymiseksi

4.1 Kunnallisvaalit
Syksyllä pidettiin Vihreille voittoisat kunnallisvaalit. Koko maassa kannatuksemme nousi 8,9
prosenttiin, millä ohitimme ensimmäistä kertaa Vasemmistoliiton. Pääkaupunkiseudun
suurimmissa kaupungeissa nousimme sosialidemokraattien ohi toiseksi suurimmaksi
puolueeksi. Tampereella Vihreiden kannatus nousi 15,7 prosenttiin, mikä kasvatti
paikkamääräämme valtuustossa kolmella yhteentoista.
Saimme kaikista puolueista eniten ääniä ViinikkaNekalassa, Tammelassa ja Kalevassa. Huikean
vaalivoiton ansiosta lauta- ja johtokuntapaikkamme
lähes kaksinkertaistuivat. Ryhmämme sai myös mm.
osaamis- ja elinkeinopalvelujen sekä sivistys- ja
elämänlaatupalvelujen apulaispormestarin sekä
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan paikat.

Ehdokas 459

Itse sain vaaleissa 2 206 ääntä eli noin puolet
enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Vuoden
taitteessa aloitan kolmannen kauden varsinaisena
valtuutettuna ja neljännen kauden valtuustossa
yleensä.

Minulla oli kampanjassa viisi pääteemaa: Tampereesta ilmastonsuojelun edelläkävijä, liikenne
raiteilleen, pidetään huolta, menestystä 2000-luvun eväin ja kadulla ei tarvitse pelätä.
Vaalipäällikkönä toimi itsekin valtuustoon noussut maakunta-avustajani Olli-Poika Parviainen.
Työkiireiden takia lähikampanjointi Tampereella jäi tällä kertaa valitettavan vähäiseksi.
Kampanja koostui lehtimainoksista, lennäkeistä, nettibannerista, tilaisuuksista ja
yhteismainoksista bussien kyljissä. Rahaa touhuun kului yhteensä 4 127 euroa. Tästä 20 euroa
sain lahjoituksena yksityishenkilöltä. Loput rahat otin omista säästöistäni. Lisäksi tuin
pirkanmaalaisia vihreitä ehdokkaita 750 eurolla.
Vaalikampanjan kulut
mainonta lehdissä
mainonta muualla (verkko, bussit, lennäkit)
mainonnan suunnittelu ja valokuvaus
ehdokasmaksu ja tukiryhmän kulut
yhteensä

1 706,30
1 539,45
801,36
80,00
4 127,11 €
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Vaalien jälkeen käynnistyneissä neuvotteluissa Vihreiden yksi keskeinen tavoite oli laajentaa
yhteistyötä ns. XL-ryhmästä – kokoomus, Vihreät, sitoutumattomat, keskusta ja
kristillisdemokraatit – vasemmiston suuntaan. Valitettavasti viikkokausien ankarasta väännöstä
huolimatta tässä ei onnistuttu. Vasemmistoryhmät olivat neuvotteluissa varsin joustamattomia
ja ennalta arvaamattomia.
XL-ryhmän pormestariohjelman valmistelua veti Vihreiden Pauli Välimäki. Ei olekaan yllätys,
että siinä näkyy vahva vihreä kädenjälki. Ohjelma sisältää mm. päätöksen kaupunkiratikasta,
lähijunaliikenteen aloittamisen ja pysyvän pyörätien Hämeenkadulle.

Vaalibanneri irc-galleriassa

5. Viestintä
5.1 Tiedotteet
Julkaisin tai olin mukana julkaisemassa 15 tiedotetta, joissa minua siteerattiin tai minut
mainittiin lisätiedon lähteenä. Olin myös laatimassa tulevaisuusselontekotyöhön liittyviä
valtioneuvoston kanslian tiedotteita, joissa nimeäni ei suoraan mainittu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1.2008 Oras Tynkkynen julkaisee neljännen vuosikertomuksensa: Takana
ennätysvilkas vuosi
1.4.2008 Tynkkynen ryhmäpuheessa: Hallituksella selvä tahto tienkäyttömaksujen
käyttöönotolle
26.4.2008 Vihreiden Naisten kunnallisvaalikiertue Tampereella: Ilmastonmuutokseen
liittyy myös sukupuolinäkökulma
28.4.2008 Vihreä eduskuntaryhmä: Biopolttoaineiden kestävyyskriteerejä tiukennettava
5.5.2008 Yli 10 000 suomalaista haluaa ilmastolain
2.6.2008 Vihreät kansanedustajat Kasvi, Niinistö ja Tynkkynen: Langattomien
mikrofonien käyttämistä ei saa vaarantaa
6.6.2008 Oras Tynkkynen energiatehokkuuden mahdollisuuksista: Energian- ja
sähkönkulutus laskuun 2010-luvulla
9.6.2008 Ilmastohaasteeseen vastaaminen edellyttää ilmastopolitiikan vahvistamista ja
valtavirtaistamista koko hallinnossa
9.6.2008 Selvityshenkilöt arvioimaan ilmastopolitiikan toteuttamista aluepoliittisesti ja
sosiaalisesti reilulla tavalla
1.9.2008 Valtioneuvoston kanslian tiedote: Ilmastolain säätämiselle Suomessa ei
ylitsepääsemättömiä esteitä
9.9.2008 Valtioneuvoston kanslian tiedote: Ilmastoviestintään tarvitaan ‘Me pystymme’ –
asennetta
7.10.2008 Vihreät julkistivat 12 konkreettista ilmastoratkaisua: Suomalaisista kunnista
ilmastonsuojelun edelläkävijöitä
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•
•
•

13.10.2008 Vihreät esittelivät ajatushautomonsa tuottaman ruuhkamaksumallin
pääkaupunkiseudulle: Ruuhkamaksulla autoilijalle seutulippu
6.11.2008 Vihreät ilmasto- ja energiastrategiasta: Energiankulutus ensimmäistä kertaa
laskuun
12.11.2008 Tynkkynen ryhmäpuheenvuorossa ilmasto- ja energiastrategiasta: Lisää
kunnianhimoa sähkön käytön tehostamiseen

5.2 Kirjoitukset

HS Talous 10.8.2008

Jatkoin kolumnistina Vihreässä Langassa ja Voltissa (os. Z). Kolumnejani julkaistiin myös mm.
Pirkanmaan Sanomissa ja ydinvoimayhtiö Fennovoiman Sisu-lehdessä. Sisun kirjoituspalkkion
lahjoitin ydinvoiman vastaiseen työhön. Alion tapaisia kirjoituksia laadin Maaseudun
tulevaisuuteen ja Aamulehteen. Kirjoitin myös Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen
katsaukseen artikkelin ilmastonsuojelun vaikutuksista kilpailukykyyn.

Moni ilmastonmuutoksen ahdistama sanoo hengittävänsä vapaammin sen jälkeen, kun on kuullut, mitä Oraksella on
asiasta sanottavaa. Kun voi ongelmien sijaan tarjota ratkaisuja ja vaihtoehtoja, pelko vaimenee ja toimintakyky
palaa.
Kotiliesi 22.4.2008
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Kolumnit ja aliot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24.1.2008 Iltalehti: Ilmasto- ja energiapaketti tuo suomalaisille mahdollisuuksia ja
haasteita
22.2.2008 Vihreä Lanka: Joka voi toteutua
28.2.2008 Pirkanmaan Sanomat: Naisia johtoon
9.3.2008 Aamulehti: Suomi voi nousta ilmastonsuojelun kärkeen
20.3.2008 Uusi Insinööri: Uusi teknologia tekee kunnianhimoisen ilmastopolitiikan
mahdolliseksi
18.4.2008 Vihreä Lanka: Kevyt liikenne on painava asia
24.4.2008 Kehittyvä elintarvike: Elintarviketeollisuus ilmastotalkoisiin
30.4.2008 Promo: Eroon lihavuutta synnyttävästä politiikasta
12.5.2008 Liito: Päästöt kuriin liikkumalla
13.6.2008 Vihreä Lanka: Näyttöön perustuva päätöksenteko
16.6.2008 Sisu: Kohti vähäpäästöistä energiataloutta
10.7.2008 Pirkanmaan Sanomat: Halvan öljyn aika on ohi
5.9.2008 Voltti: Suru
12.9.2008 Vihreä Lanka: Bagel 4,90 €
1.10.2008 Tampereen vihreiden vaalilehti: Ilmastonmuutos ratkaistaan kunnissa
7.11.2008 Vihreä Lanka: Vihreä poliisi
20.11.2008 Pirkanmaan Sanomat: Vähäpäästöinen Pirkanmaa
28.11.2008 Lemminkäinen: Ilmastonsuojelu on aikahaaste
3.12.2008 Maaseudun tulevaisuus: Kohti vähäpäästöistä maaseutua
4.12.2008 PTT-katsaus: Ilmastonsuojelu ja kilpailukyky - huomisenkin työpaikat
tarvitsevat puolestapuhujia
11.12.2008 Voltti: Rakkautta kuoleman uhalla

Eduskunnan oma Harry Potter on kirkas ja tiukka poliitikko. On oikein hyvä, että Suomi kuulee häntä
ilmastopoliittisena asiantuntijana, sillä hän tiesi tuhosta jo silloin, kun suomalaiset luulivat ilman pilaantuvan vain
sellun hajusta ja tupakansavusta.
Hän on korostetun asiallinen ja lyhytsanainen. Tv-uutisten kokenut Eva Polttila oli hädissään, kun Tynkkynen oli
haastattelussa niin niukka, että eniten äänessä joutui olemaan toimittaja.
kolumnisti Pirjo Rautio, Pohjalainen 4.10.2008

Blogit
•
•
•
•
•
•
•

36 viikkopäiväkirjamerkintää osoitteessa www.orastynkkynen.fi
21.1.2008 Tampereen Radio: Kiinalaisten vika?
28.8.2008 Tasa-arvovaalit.fi: Kuoliaaksi valtavirtaistettu
3.11.2008 Tampereen Radio: Puhutaan maahanmuutosta
13.12.2008 Ilmasto.org: Onko lasi puoliksi tyhjä vai täynnä?
13.12.2008 Vihreä blogi: Mitä Poznanin jälkeen?
11.12.2008 Ilmasto.org: Voivatko kehitysmaat rajoittaa päästöjä?
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Mielipidekirjoitukset
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1.2008 Aamulehti: Pirkanmaan hankkeet kyllä etenevät
21.3.2008 Aamulehti: Tuulivoima voi alentaa sähkön hintaa
3.4.2008 Lempäälän-Vesilahden Sanomat: Vihreät kannattavat kestäviä energiaratkaisuja
9.7.2008 Helsingin Sanomat: Ympäristöjärjestöjen valta ei näy päätöksissä
10.7.2008 Aamulehti: Biopolttoaineet ovat vain osaratkaisu
22.7.2008 Aamulehti: Tuulivoiman osuus kasvaa nopeasti
17.8.2008 Aamulehti: Tuulivoimaloiden tuotto kasvaa tulevaisuudessa
1.9.2008 Luonnonsuojelija: Hallituksen ympäristöpolitiikan arvio vaillinainen

5.3 Verkko
Kotisivujani www.orastynkkynen.fi hiottiin vanhalta pohjalta esimerkiksi uusimalla etusivun
kuva ja lisäämällä aineistoa. Keskimäärin sivuilla vieraili kuukausittain noin 3 000 kävijää.
Lokakuun kunnallisvaalit tuplasivat kävijämäärät lähes kuuteen tuhanteen. Koko vuoden aikana
uniikkeja kävijöitä oli yhteensä 39 433.

Www.orastynkkynen.fi etusivu

5.4 Media
Vuoden aikana minulla oli yhteensä 136 haastattelua tai muuta mediaesiintymistä 75 eri
lehdessä, ohjelmassa tai kanavalla. Haastatteluja oli siis keskimäärin noin joka toinen arkipäivä.
Luvuista puuttuvat mm. taustahaastattelut, harjoitustyöt, gallupit ja jutut, joissa minua vain
siteerataan esimerkiksi puhetilaisuuden perusteella.
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Television uutisissa esiinnyin MTV3:n puolella seitsemän ja Nelosessa kuusi kertaa. YLEn
suomenkielisissä uutisissa olin kuudesti, niistä kerran suorana studiossa puoli yhdeksän
uutisissa. YLEn ruotsinkielisiin uutisiin pääsin puhumaan (suomea) kolmesti.
Aamu-TV:ssä ja Huomenta Suomessa vierailin molemmissa kahdesti. Paikallisella puolella
äänessä olin Lounais-Suomen alueellisissa tv-uutisissa ja Turku-TV:ssä. Annoin haastatteluja tai
osallistuin keskusteluun myös Obsissa, FST Spotlightissa, B-Studiossa ja YLEn Kuntavaalit K-18vaalitentissä.
Radiopuolella pääsin ääneen Tampereen radiossa neljä ja YLEn radiouutisissa sekä Radio
Vegassa molemmissa kolme kertaa. YLEn Ykkösaamun vieraana kävin kolmesti. Minua jututtivat
myös YLEn Ajantasa, YLEn samannimistä ohjelmaa tekevä Markku Heikkinen, Radio Rock ja
Kymenlaakson radio.
Tukka saa olla sekainen, mutta Nakke Nakuttaja -töyhtö on vähän liikaa. Se tuo mieleen Sekaisin Marista -elokuvan.
Jos Huippumalli haussa -kisan voittanut Ani Alitalo joutuu ottamaan tulevan työnsä vuoksi pois nenärenkaat, niin
kyllä Oraksenkin pitäisi ottaa korvanapit pois. Vaikka edes kuvaan ja pistää sen jälkeen takaisin.
muotisuunnittelija Tiia Vanhatapio, Kaleva 28.7.2008

Päivälehdistä minua haastateltiin Aamulehteen (ml. lehden netti) seitsemän ja Helsingin
Sanomiin kuusi kertaa. Hufvudstadsbladetissa olin kolmesti, Etelä-Suomen Sanomissa,
Kalevassa ja Keskisuomalaisessa kahdesti. Annoin haastatteluja myös Kauppalehdelle, KeskiPohjanmaalle, Lapin Kansalle, Länsi-Suomelle, Satakunnan Kansalle, Savon Sanomille ja Turun
Sanomille. Verkkolehdistä minua jututtivat Taloussanomat ja Uusi Suomi. Paikallislehdistä
listalla olivat oman kotipaikkakuntani Tamperelainen ja Vartti, isäni kotiseudun Puruvesi sekä
Ykköset.
Iltapäivälehdistä Iltalehden sivuille päädyin kolmesti ja Ilta-Sanomiin kahdesti. IL:n jutuissa on
mukana minulta Lapin Kansan erotetulle päätoimittajalle Johanna Korhoselle pyydetty avoin
kirje. Niin kuin arvata saattaa, puoluemediasta taajimmin minua jututti Vihreä Lanka, peräti 12
kertaa. Haastatteluja pyysivät kuitenkin myös Apila kahdesti ja Suomenmaa, UP Uutispalvelu
sekä Uutispäivä Demari kerran. STT kyseli näkemyksiäni kolmesti.

Henkilökuva Kotiliedessä
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Aikakauslehtien haastattelujakin kertyi vuoden aikana jokunen. Laajin juttu aukeaman kokoisen
kuvan ja kansivinkin kera oli Kotiliedessä. Muita juttuja oli IT-viikossa, Kaks Plussassa, Suomen
Kuvalehdessä, Suomen Luonnossa ja Tekniikassa & Taloudessa. Asiakas- ja järjestölehdistä
asialla puolestaan olivat Akavalainen, Keräysviesti, Fortumin Kotienergia, Lapsen Maailma,
Paikallisliikenne, STTK-lehti, Suomen Nainen, Taloustaito, Vasama ja Voimatori.
Ulkomaisia toimittajia kiinnosti Suomen poikkeuksellinen ydinvoimaratkaisu. Annoin
haastattelut Budapest Business Journalille, Business Weekille, Die Tageszeitungille, Die Weltille,
Libérationille, Washington Monthlylle, Saksan ZDF-televisiolle ja jollekin Italian tv-kanavalle.
Minua jututtivat myös ENDS Daily -uutispalvelu ja Euroopan parlamentin tv sekä Saksan
vihreiden netti-tv.
Päädyin myös yllättäviin yhteyksiin. TV:n Presidentin kanslia -sarjassa minun kerrottiin
valitelleen linnanjuhlien niukkaa kasvisruokatarjontaa (mikä sivumennen sanoen pitää
paikkansa).

5.5 Yhteydenotot ja vierasryhmät
Sain jälleen yhteensä sadoittain kansalaisyhteydenottoja, yleensä sähköpostitse. Kuumia
puheenaiheita olivat mm. Pallaksen kansallispuiston kohtalo, Merentutkimuslaitoksen
organisaatiouudistus, aselain tiukentaminen ja maahanmuuton helpottaminen.
Pyrin vastaamaan kaikkiin minulle suoraan osoitettuihin viesteihin. Selvittelin niitä varten mm.
ampumaratojen maaperän lyijypitoisuuksia, tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arviointia,
nanokemikaalien riskejä ja haja-asutusalueiden palveluiden turvaamista.
Lisäksi minua lähestyivät Raamattua siteeraavat, ufoja odottavat ja telepaattista kontrollia
pelkäävät kansalaiset. Usea ihminen kertoi keksineensä ehtymättömän ja päästöttömän
energianlähteen, mutta hämmästeli, kun teknologia-asiantuntijat suhtautuivat mullistavaan
löytöön nihkeästi.
Vierasryhmiä minulla kävi eduskunnassa yhdeksän. Useimmiten vieraat olivat koululaisia ja eri
alojen opiskelijoita.

Annan suosikkipoliitikko?
Oras Tynkkynen. Hän saa aikaan oikeita asioita.
Idols-kisan kakkonen Anna Puustjärvi, Iltalehden Ilona-liite 17.12.2008
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6. Tilaisuudet ja matkat
Puhuin vuoden aikana Suomessa 102
tilaisuudessa 26 paikkakunnalla. Enimmillään
puhetilaisuuksia oli yhden päivän aikana kolme
ja viikossa seitsemän. Lisäksi minulla oli kaksi
dj-keikkaa.
Puhetilaisuuksien teemoista tärkein oli
epäyllätyksellisesti ilmasto- ja energiapolitiikka.
Tarkastelin ilmastoasioita niin tasa-arvon,
jätehuollon, taloudellisten ohjauskeinojen,
pakkaamisen, kilpailukyvyn, turvallisuuden,
kehitysmaiden kuin maankäytönkin
näkökulmasta.
Kuntien mahdollisuuksista torjua
ilmastonmuutosta alustin Helsingissä, Kotkassa,
Lappeenrannassa, Tampereella ja Turussa.
Tavallisten ihmisten arjen ilmastovalinnoista
puhuin mm. Jokioisilla, Lahdessa, Raumalla,
Salossa ja Virroilla.
Jonkin verran kiersin puhumassa myös
liikennepolitiikasta. Lisäksi alustin mm.
kehityspolitiikasta, seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen oikeuksista sekä
journalismista.
Pääsin puhumaan hyvin erilaisissa tilaisuuksissa. Esitin avauspuheenvuoron metsäpäivillä
800:lle metsäalan ammattilaiselle ja juhlapuheen Helsingin yliopiston Valtio-opin opiskelijoiden
(hyvin kosteassa) vuosijuhlassa. Luennoin kahdella Helsingin yliopiston ja yhdellä Tampereen
ammattikorkeakoulun kurssilla, Tampereen yliopiston talouden tutkimuskeskus Alfan
juhlaseminaarissa sekä Sähkötekniikan tutkijakoulussa. Puhuin kahdessa Ulkopoliittisen
instituutin tilaisuudessa, kaupunkifoorumissa, kansliapäällikköseminaarissa, kristillisessä
kulttuurifoorumissa ja Porin 450-vuotisjuhlassa.
Ulkomailla vierailin töiden takia viidesti neljässä maassa. Talvi-istuntotauolla kävin
opintomatkalla Saksassa ja Unkarissa. Tapasin asiantuntijoita ja poliitikkoja Saksan
liittokanslerin ilmastoneuvonantajasta Hans Joachim Schellnhuberista Unkarin presidenttiin
László Sólyomiin. Puhuin Budapestissa Finpron järjestämässä ilmastoseminaarissa ja kävin
tutustumassa jättimäisen jätevedenpuhdistamon rakennustöihin.
Pariisissa vierailin kahdesti: 2.–4.6. OECD:n parlamentaarikkokokouksessa ja 20.11. Ranskan
ympäristöministeriön emännöimässä pyöreän pöydän keskustelussa eurooppalaisesta
supersähköverkosta. Loppukesästä minut hälytettiin viime hetkellä alustamaan Euroopan
vihreiden kesäyliopistoon Frankfurt Oderiin. Loppuvuodesta osallistuin vielä YK:n
ilmastokokoukseen Poznanissa Puolassa.
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Pariisiin, Frankfurtiin ja Poznaniin matkustin työkiireiden takia lentäen. Maksoin vanhaan
tapaan lentojen hinnoista kymmenen prosenttia eli 128,82 euroa vapaaehtoista lentomaksua
(www.lentomaksu.fi). Saksaan ja Unkariin matkustin laivalla ja junalla.

7. Vuosi lukuina
Valtiopäivätoimet 4
Puheenvuoroja istunnoissa 43
Läsnäolo ympäristövaliokunnan kokouksissa 64/81 (79 %)
Läsnäolo täysistunnoissa 117/130 (90 %)
Läsnäolo kaupunginvaltuustossa 10/12
Puheenvuoroja kaupunginvaltuustossa 15
Tiedotteet 15
Puhetilaisuudet 102
Haastattelut 136
Paikkakunnat Suomessa 26
Öitä ulkomailla 20

8. Yhteystiedot
Yhteystiedot
Oras Tynkkynen
00102 Eduskunta
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
puh. 050 5121 584
Avustaja Helsingissä (14.10.2008–18.6.2009):
Heikki Korpela, (09) 432 4019, etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Avustaja Tampereella:
Olli-Poika Parviainen, 044 548 1861, etunimi.sukunimi@vihreat.fi
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