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1 Johdanto
Vuosi 2010 sisälsi riemastuttavia voittoja ja kirveleviä tappioita. Ilmasto- ja energiapolitiikassa
saatiin aikaan historian suurin vihreä verouudistus ja uusiutuvan energian paketti.
Kansainvälisissä neuvotteluissa otettiin Cancúnissa aimo askel eteenpäin. Iloa saavutuksista
himmensi kestämätön ja lyhytnäköinen päätös kahdesta uudesta ydinvoimalasta.
Työttömyyden nousu saatiin taitettua viime lamaan verrattuna kohtuulliselle tasolle. Vuoden
loppua kohti työllisyys alkoi jo parantua selvästi. Toisaalta pitkäaikaistyöttömyys on yhä kasvussa,
ja Euroopan talouskriisi kasaa synkkiä pilviä taivaalle.
Yhdenvertaisuus löi vuoden aikana läpi poliittiseen keskusteluun. Ajankohtaisen kakkosen
homoillasta virinnyt tuohtumus ja kyselyt tasa-arvoisesta avioliittolaista osoittavat, että
suomalaiset ovat valmiita myöntämään yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet kaikille. Toisaalta iskut
Pridea ja Setan toimistoja vastaan kielivät syvällä istuvista ennakkoluuloista ja vihasta.
Omaan vuoteeni mahtui tukku merkille pantavia tapahtumia:














puhuin seminaarissa Malediivien presidentin rinnalla
tulin valittua Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi
istuin Suomen valtuuskunnassa Cancúnin ilmastokokouksessa
osallistuin Kiviniemen hallituksen ohjelman neuvotteluihin
toimin Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n World Energy Outlook -raportin
asiantuntija-arvioijana
kävin junalla äitini kanssa lomamatkalla Sotšissa
yritin kohentaa ruotsin taitoja ja opetella ranskan alkeita
tein asunnottomien päivänä vapaaehtoistöitä seurakuntien Mustassa lampaassa
puhuin Barcelonassa Euroopan vihreiden vuosikokouksessa
tulin valittua vuoden pyöräilijäksi
väittelin paneelissa Pentti Linkolan kanssa (ja olin melkein kaikesta eri mieltä)
juoksin 800 m vihreissä olympialaisissa
vierailin ydinjätteen loppusijoituspaikaksi kaavaillussa Onkalossa yli 300 metrin
syvyydessä

Vuosikertomus kuvaa näitä ja monia muita merkkipaaluja vuoden varrelta. Suuri kiitos kuuluu
avustajilleni Annina Käpille ja Heikki Korpelalle sekä kaikille työtäni eri tavoin tukeneille lukuisille
ihmisille.
Oras Tynkkynen
”Viime vuodet me ollaan rouvan kanssa oltu tämän Oras Tynkkysen takana… eikös se ole
semmonen vihertävä.”
Ilmari Saarelainen, AL 3.10.2010

2 Politiikka
2010 oli Suomessa ilmasto- ja energiapolitiikan
supervuosi. Vuoden aikana tehtiin kolme
historiallista päätöstä: vihreä verouudistus,
uusiutuvapaketti ja luvat kahdelle ydinvoimalalle.
Verouudistusta ja uusiutuvapakettia käsittelen
tarkemmin luvussa 2.2 ja ydinvoimaa luvussa 5.
Muuten politiikan vuotta leimasivat Euroopan
talouskriisi ja työllisyys. Vihreät päätyi tukemaan
Suomen osallistumista ensin Kreikan ja sitten
Irlannin talouskurimuksen rauhoittamiseen. Näin
tehtiin ei niinkään auttamisen halusta, vaan jotta
Suomen talous ei luisuisi perässä uuteen lamaan.
Epävarmakin pelastus on parempi kuin varma
romahdus.
Työllisyys kehittyi pelättyä suotuisammin.
Edellisessä lamassa Suomen talous laski
kymmenisen prosenttia ja työttömyys paisui yli 13
prosenttiyksikköä. Tällä kertaa talous niiasi lähes
yhtä paljon, kahdeksan prosenttia, mutta työttömyys
kasvoi vain 1,7 prosenttiyksikköä. Osittain tämä
johtui hallituksen toimista: elvyttävästä politiikasta
ja leikkausten välttämisestä.

Poljin-lehden kansi 4/2010

Olin osaltani miettimässä tulevan kasvun lähteitä pääministerin asettamassa kasvuhankkeessa.
Työryhmä luovutti loppuraportin pääministeri Kiviniemelle syksyllä. Ministeri Antti Tanskasen
johdolla ryhmä päätyi painotuksiin, jotka kuulostavat monessa suhteessa vihreiltä: osaaminen,
tietoyhteiskunta, ekotehokkuus, kansainvälistyminen, innovaatiot ja hallinnon järkeistäminen.
Vihreiden ajama yhdenvertaisuus nousi vuoden toisella puoliskolla vihdoin politiikan keskiöön.
Helsingin Pride-kulkueeseen tehdyt iskut, Ajankohtaisen kakkosen homoilta ja kaikki muuttuu
paremmaksi -kampanja katalysoivat kauan kaivatun keskustelun homojen syrjivästä kohtelusta.
Moni toimittaja kääntyi puoleeni, koska olen tehnyt lakialoitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista.
Osallistuin Ajankohtaisen kakkosen homoiltaan, marssin Helsingin Priden kulkueessa ja pidin
oikeusministeri Tuija Braxin kanssa tiedotustilaisuuden avioliittolaista. Käsittelin yhdenvertaisuutta
myös neljässä vihreässä ja kolmessa ranneliike.netin blogissa.

2.1 Eduskunta
Olin poissa 11 täysistunnosta 134:sta. Neljä poissaoloa tuli matkasta Cancúnin ilmastokokoukseen.
Yhdet poissaolot tulivat kahdesta muusta työmatkasta: Euroopan Vihreiden vuosikokouksesta
Barcelonassa ja EU:n parlamentaarisesta yhteiskokouksesta Brysselissä (luku 4).
Tulevaisuusselonteon alueelliset foorumit Oulussa ja Tampereella aiheuttivat kaksi poissaoloa.
Loput kolme poissaoloa johtuivat muista puhetilaisuuksista: Lappeenrannan teknillisen yliopiston
seminaarissa, ulkoministeriön IPCC-seminaarissa ja Tampereen Energiapäivän paneelissa.

Myöhästyin istunnosta kahdesti. Syyskuussa syynä oli
puheenvuoro Elintarviketieteiden Seuran seminaarissa.
Joulukuussa vedin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen
kokousta.
Pidin täysistunnoissa 45 puheenvuoroa, joista 40 liittyi
ilmasto- ja energiapolitiikkaan. Puhuin mm. energiaverojen
oikeudenmukaisuudesta, turpeen ja maakaasun veroista,
uusiutuvan energian tukien kustannustehokkuudesta ja
biopolttoaineiden kestävyydestä. Heitin salissa myös ilmaan
ajatuksen progressiivisesta sähköverosta. Ydinvoimataistelu
(luku 5) kirvoitti 19 puheenvuoroon.
Ydinvoimakeskustelun ollessa kiivaimmillaan tein kirjallisen
kysymyksen ydinvoiman lisärakentamisella saavutettavista
Helsingin Sanomien Nyt-liite 2/2010
päästövähennyksistä. Suullisella kyselytunnilla tiedustelin
elinkeinoministeri Pekkarisen arviota hallituksen uusiutuvapaketin vaikutuksesta teollisuuden
ainespuun saatavuuteen ja markkinaperusteisista uusiutuvan energian ohjauskeinoista.
Puhuin toki muustakin kuin ilmasto- ja energiapolitiikasta. Osallistuin keskusteluihin mm.
vaalilaista, mies- ja naisparien vanhempainetuuksista, jätelain tavoitteista, Metsähallituksen
luontopalveluista sekä ympäristöministeriön tutkimusmäärärahoista.
Työni sai myös tunnustusta. Kansanedustajille suunnatussa Ilta-Sanomien kyselyssä olin
arvostuksessa jaetulla kuudennella sijalla.
Talousvaliokunnan 109 kokouksesta olin poissa vuoden aikana 12:sta. Suurin osa poissaoloista
johtui samoista syistä kuin poissaolot istunnoista. Lisäksi olin pois maaliskuussa osallistuakseni
lounaalle tasavallan presidentin ja Malediivien presidentin kanssa, toukokuussa pitääkseni
esityksen ECO2-seminaarissa Tampereella sekä marraskuussa osallistuakseni ilmasto- ja
energiapolitiikan ministerityöryhmän kokoukseen.
Vuoden aikana valiokunnassa korostui kaksi kokonaisuutta: energiapaketti ja talouskriisi.
Talousvaliokunta laati mietinnöt mm. uusiutuvan energian syöttötariffista ja biopolttoaineiden
jakeluvelvoitteesta sekä lausunnon vihreästä verouudistuksesta. Kevään lopulla valiokunta tuplasi
kokousaikansa käsitelläkseen ydinvoimalupia ja kuullakseen yli sataa asiantuntijaa (luku 5).
Talousvaliokunnassa kirjoitettiin mietinnöt pankkisektorin kotimaista säätelyä koskevista
hallituksen esityksistä. Valiokunta lausui suurelle valiokunnalle EU:n toimista talouspolitiikan
koordinoimiseksi, vakausrahastojen luomiseksi ja finanssialan säätelyn parantamiseksi. Myös
Kreikan ja Irlannin talouksien syöksykierre työllisti valiokuntaa.
Ympäristövaliokunnassa sijaistin Vihreiden varsinaista jäsentä Timo Juurikkalaa viidesti.
Kokouksissa käsiteltiin mm. rakennusten korjausavustuksia, kaivoslakia, ydinvoimalupia ja
vesilain muuttamista.

”Onnistumista tukisi vihreiden Oras Tynkkysen taannoinen ehdotus useita vuosia kattavasta
vero-ohjelmasta. Se kannattaisi sisällyttää uuden hallituksen ohjelmaan.”
Lassi Jaakkolan pääkirjoitus, Keskipohjanmaa 9.9.2010

2.2 Ilmastopoliittinen asiantuntija
Suururakkani valtioneuvoston
ilmastopoliittisena asiantuntijana, hallituksen
ilmasto- ja energiapoliittinen
tulevaisuusselonteko, hyväksyttiin
loppuvuodesta 2009. Loppuhallituskausi on
varattu selonteon linjausten toimeenpanon ja
viestinnän edistämiseen.
Sanaa ilmastotalkoista vähäpäästöisen
yhteiskunnan rakentamiseksi levitettiin mm.
tulevaisuusfoorumien sarjalla. Vuoden aikana
esittelin selontekoa foorumeissa Espoossa,
Tampereella, Joensuussa, Rovaniemellä ja
Oulussa sekä paneelissa Porissa. Alustin
tulevaisuusselonteosta myös lukuisissa muissa
tilaisuuksissa.

Iltalehti 22.9.2010

Toimeenpanon edistämiseksi VNK:n tiimini keskusteli kahdenvälisesti kaikkien ministeriöiden
edustajien kanssa. Tapasimme myös Tekesin ja Sitran kaltaisten muiden keskeisten toimijoiden
väkeä. Selonteon lukuisat linjaukset koottiin toimeenpanotaulukkoon, jossa kullekin määriteltiin
valtionhallinnossa vastuutaho. Priorisoidut linjaukset hankkeistettiin erikseen edistettäviksi. Vedin
vuoden aikana 27 selonteosta vastaavan VNK:n tiimini palaveria.
Ilmastopoliittisen asiantuntijan roolissa osallistuin kuuteen ilmasto- ja energiapolitiikan
ministerityöryhmän kokoukseen. Työryhmä käsitteli vuoden superpäätöksiä: ydinvoimaa,
uusiutuvapakettia ja vihreää verouudistusta.
Verouudistus korottaa fossiilisten polttoaineiden, turpeen ja sähkön verotusta yhteensä noin 700
miljoonalla eurolla. Samalla verotuksen rakennetta muutetaan niin, että se ohjaa vahvemmin
valitsemaan vähäpäästöisiä ratkaisuja. Yhteensä tällä hallituskaudella siirretään painopistettä työn
verottamisesta ympäristön kuormituksen verottamiseen noin miljardin euron verran — enemmän
kuin koskaan aiemmin Suomen historiassa. Verotamme siis enemmän sitä, mitä haluamme
vähemmän (ympäristön tuhoamista), ja vähemmän sitä, mitä haluamme enemmän (työtä).
Valtiovarainministeriön alkuperäisessä esityksessä maakaasun vero olisi moninkertaistettu yön yli.
Tämä olisi saattanut ajaa muutamat energialaitokset vaihtamaan maakaasun enemmän päästöjä
tuottavaan kivihiileen tai turpeeseen. Hallitus onneksi tarkisti esitystä syksyllä niin, että
maakaasun vero nousee asteittain vuoteen 2015 mennessä – niin kuin olin kesällä esittänyt.
Myös uusiutuvapaketti on historiallinen. Hallitusneuvotteluissa 2007 Vihreät ajoi syöttötariffeja
kaikille uusille uusiutuville. Siinä vaiheessa muille hallituskumppaneille kelpasi vasta biokaasun

tariffi. Syksyisessä uusiutuvapaketissa tariffi tai sitä vastaava uusi mekanismi ulotetaan kuitenkin
koskemaan biokaasun lisäksi tuulta, pienpuuta ja metsähaketta.
Vuoden aikana osallistuin moniin ilmasto- ja energiapolitiikkaa sivuaviin projekteihin. Istuin uutta
ilmastoportaalia kehittävän CCCRP-hankkeen ja vähäpäästöistä Tamperetta edistävän ECO2hankkeen ohjausryhmissä. Edellisen vuoden tapaan toimin myös Kansainvälisen energiajärjestön
IEA:n World Energy Outlook -raportin asiantuntija-arvioijana.
Asiantuntijaroolissa osallistuin Cancúnin ilmastokokoukseen Suomen valtuuskunnan jäsenenä.
Vaikka odotukset olivat pohjalukemissa ja ennusmerkit kaikkea muuta kuin lupaavia, onnistuttiin
Cancúnissa saamaan ilmastoneuvottelut takaisin raiteelleen. Kööpenhaminassa eripuraisesti
saavutetut edistysaskeleet vahvistettiin YK-asiakirjoissa yhtä maata vaille koko maailmanyhteisön
tuella, uuden ilmastorahaston perustamisen kaltaisissa konkreettisissa asioissa edettiin ja
jatkoneuvotteluille saatiin vahvahko mandaatti.
”Sen sijaan voidaan kysyä, mikä on Tynkkysen uskottavuus jatkaa hallituksen energiaasiantuntijana. Mihin hallitus tarvitsee asiantuntijaa, jonka näkemyksiin näin keskeisessä
asiassa se ei usko pätkääkään?
Lähde kävelemään hallituksesta, Tynkkynen!”
pakinoitsija Stig Höger, AL 25.7.2010
”Lähinnä vallankäytön keskiötä on piirin kansanedustajista käynyt Oras Tynkkynen
hallituksen ilmastopoliittisena asiantuntijana.”
pääkirjoitus, AL 4.7.2010

2.3 Tampere
Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Olin poissa kahdesta ja
myöhästyin kolmesta kokouksesta. Kesäkuussa poissaolon syynä oli pääministeri Kiviniemen
hallituksen ohjelman neuvotteluihin valmistautuminen, elokuussa eduskuntaryhmän kesäkokous
Lappeenrannassa. Toukokuussa myöhästyin täysistunnon äänestysten, marraskuussa ryhmän
EU:n taloudesta käymän keskustelun ja joulukuussa STTK:n paneelin vuoksi.
Valtuustossa hyväksyttiin vuoden aikana kolme vuoteen 2030 ulottuvaa ohjelmaa:
ilmastostrategia, asuntopoliittinen ohjelma ja rakennesuunnitelma. Ilmastostrategiassa asetettiin
tavoitteeksi vähentää päästöjä yhteensä 30 % ja asukasta kohti 40 % vuodesta 1990 vuoteen 2030
mennessä. Strategian toteuttamiseksi asetettiin ECO2 — Ekotehokas Tampere 2020 -ohjelma,
jonka ohjausryhmään kuulun.
Pidin valtuuston kokouksissa vuoden aikana yhteensä yhdeksän puheenvuoroa mm.
rakennesuunnitelmasta, strategiaraportista, vuoden 2011 talousarviosta ja kaupungin takauksesta
Tampereen Kotilinnasäätiölle. Puheenvuoroissani käsittelin tuttuja teemoja: joukkoliikennettä,

paikallista ilmastotyötä ja energiatehokkuutta. Puolustin myös aloitetta kasvisruokapäivästä, johon
annettu vastaus muokattiin Vihreiden esityksestä päivän hyväksyvään muotoon.
Koska valtakunnan politiikka työllistää minua enemmän kuin riittävästi, olen pidättäytynyt
valtuutetun paikan lisäksi muista kunnallisista luottamustoimista. Keväällä sääntöön tuli poikkeus,
kun minut valittiin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Paikka on kiehtova,
koska yhtiö vastaa lähes koko Pirkanmaan kuntien yhdyskuntajätteestä. Siksi sillä on tärkeä rooli
kestävän luonnonvaratalouden ja vähäpäästöisten ratkaisujen edistäjänä.
Vuoden aikana vedin seitsemän hallituksen kokousta. Lisäksi osallistuin hallituksen
puheenjohtajana kymmeniseen muuhun palaveriin: jätteenpolttolaitoksen YVA-ohjausryhmän
kokouksiin ja yleisötilaisuuteen, omistajaohjaustapaamiseen Tampereen kaupungin kanssa, yhtiön
hallintoneuvoston kokoukseen sekä keskusteluun Tampereen sähkölaitoksen kanssa.
”Vihreät ovat ministeriryhmänä keskimääräistä pienempi, mutta pirkanmaalaisten
mahdollisuudet keskimääräistä suuremmat – varsinkin jos ilmastoprofeetta Oras Tynkkynen
pitää päänsä kylmänä.”
päätoimittaja Matti Apunen, AL 14.3.2010
”Entä vihreiden Oras Tynkkynen, olisiko hän ministerinä maakunnalle kunniaksi?
Palataan hänen avuihinsa, kun vaalit on käyty ja nähdään, syökseekö vihreiden
päävihollisenaan pitämät perussuomalaiset koko puolueen oppositioon viisastelemaan.”
Riitta Järventie, AL 6.11.2010

2.4 Vihreät

Puoluekokouksessa Turussa

Vihreiden varapuheenjohtajana
puolueen luotsaaminen työllisti
minua melko paljon. Osallistuin
vuoden aikana 13 hallituksen
kokoukseen 14:stä, ja niistä
kuudessa kokouksessa toimin
puheenjohtajana. Lisäksi istuin
puheenjohtajiston, valtuuskunnan ja kampanjatyöryhmän
kokouksissa sekä useissa
palavereissa, joissa käsiteltiin
viestinnän kehittämistä. Edustin
puoluetta myös mm.
Kiviniemen hallituksen
ohjelman neuvotteluissa.

Kesän puoluekokouksessa vedin työryhmää, joka käsitteli poliittiseen ohjelmaan tehdyt
muutosesitykset. Yhteensä 859 esityksen puimisessa meni seitsemän tuntia – aamuneljään asti.
Puolueen työryhmistä vedin kahta ja osallistuin kahden muun työskentelyyn. Luotsaamani
yhdenvertaisuustyöryhmä sai alkuvuodesta urakan valmiiksi, kun yhdenvertaisuusohjelma
hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa Salossa. Vetämäni liikennepoliittinen työryhmä käsitteli
mm. tienkäyttömaksuja ja valmisteli tavoitteet tuleviin hallitusohjelmaneuvotteluihin.
Elinkeinopoliittisen työryhmän valmistelema elinkeinopoliittinen ohjelma hyväksyttiin puolestaan
syksyllä valtuuskunnassa Nokialla ja verotyöryhmän veropoliittiset linjaukset Espoossa.
”Tynkkysestä kirkon tuho?”
Juha Pärssinen, Nykypäivä 12.2.2010

3 Viestintä
3.1 Tiedotteet
Julkaisin tai olin mukana julkaisemassa 15 tiedotetta.
Tiedotteet 2010
4.1.
Oras Tynkkynen julkaisee kuudennen vuosikertomuksensa
20.1.
Fortum: Lukiolaiset haastoivat Oras Tynkkysen Energiapeliin
13.3.
Tynkkynen Vihreiden kuntapäivillä: Kuntien talousremonttiin tarvitaan rakenteellisia
uudistuksia
1.5.
Oras Tynkkynen Vappuna Kotkassa: Ääni ydinvoimalle on ääni suomalaista työtä
vastaan
11.5.
Pyöräilykuntien verkosto: Oras Tynkkysestä Vuoden pyöräilijä 2010
18.5.
Vihreät: Avoin kirje ja kymmenen kysymystä ydinvoimasta Mauri Pekkariselle
21.5.
Tynkkynen ja Juurikkala: Energiapolitiikan suuri linja ratkaistaan
ydinvoimaäänestyksessä
22.5.
Vihreät julkaisivat pyöräilypoliittisen manifestin: Arkipyöräily kunniaan!
23.6.
Ydinvoimaäänestys ei ole läpihuutojuttu
29.6.
Tynkkynen ryhmäpuheenvuorossa ydinvoimasta: Suomi on tienhaarassa
2.7.
Kansanedustaja Oras Tynkkynen kävelee Pirkanmaan halki 5.—9.7.
2.7.
Brax ja Tynkkynen: Suomeen tasa-arvoinen avioliittolaki
7.9.
Energiaveropaketin turvattava ympäristöhyödyt
13.9.
Veroesityksen tarkistus turvaa päästövähennykset
2.10.
Tynkkynen valtuuskunnassa Nokialla: Vihreät ovat pehmeiden arvojen kovia
puolustajia

”Meillä on Oras Tynkkysen ja Jyrki Kasvin kaltaisia erinomaisia asiantuntijoita, mutta
tarvitsemme myös rohkeita keskustelijoita ja mielellään eri puolilta Suomea.”
Pekka Haavisto, Vihreä Lanka 23.4.2010

3.2 Kirjoitukset
Jatkoin kolumnistina Vihreässä Langassa ja Pirkanmaan Sanomissa. Energia-lehteen kirjoitin
kolumneja lehden lopettamiseen asti. Lisäksi kirjoitin pyynnöstä yksittäisiä kolumneja muihin
lehtiin.
Kolumnit 2010
20.1.
Pirkanmaan Sanomat: Toisenlainen uudenvuodenlupaus
22.1.
Vihreä Lanka: Kööpenhaminan jälkeen
tammi
Maalämmöllä: Jäsentenväliset kisat
8.2.
Energia: Maailmanpalovakuutus
26.2.
Improbatur-lehti: Kirje itselle
helmi
Tynkkysten sukuseuran Nuotta-lehti: Aika auttaa naapuria
23.3.
Vihreä Lanka: Ihmisten enemmistö
23.4.
Vihreä Tampere: Riemastuttavia voittoja ja kirveleviä tappioita
11.5.
Energia: Vai miten se nyt oli?
21.5.
Vihreä Lanka: Vaihtoehtoja on aina
25.5.
Tampereen kauppakamarilehti: Kohti kestävää kasvua
26.5.
Pirkanmaan Sanomat: Suomeen saa tulla tekemään töitä
1.6.
Kortepohjalainen: Hyvä arki Kortepohjassa
3.9.
Omakoti-lehti: Verouudistus kannustaa säästämään energiaa ja vaihtamaan
uusiutuviin
1.10.
Vihreä Tampere: Vihreät ajaa vastuullisia talousratkaisuja
27.10.
Pirkanmaan Sanomat: Homoilta palvelus Suomelle
5.11.
Vihreä Lanka: Metsäteollisuus iPadin jälkeen
17.11.
Energia: Seuraava energiaveropaketti
”Oli ilahduttavaa kuunnella radiosta Hussein Muhamedin tasapainoista puheenvuoroa
ulkomaalaiskysymyksestä. Loistotyyppi, jonka kantoja kannattaisi kuunnella. Vedän vähän
takaisin: myös Oras Tynkkynen on käyttänyt asiasta harkitsevia puheenvuoroja.”
Osmo Soininvaara, Vihreä Lanka 27.8.2010

Mielipidekirjoituksia kirjoitin seitsemän, joista viisi käsitteli ydinvoimaa. Kirjoituksista viisi oli
vastineita lehdissä esitettyihin väitteisiin.
Mielipidekirjoitukset 2010
17.2.
Helsingin Sanomat: Ilmastopolitiikan keskittämisen lisäksi tarvitaan ilmastolakia
9.4.
Aamulehti: Pirkanmaan ydinvoimakanta kyseenalainen
24.4.
Lapin Kansa: Ydinvoimaa ei tarvita
11.5.
Helsingin Sanomat: Mistä paniikki ydinvoimapäätökseen?
18.5.
Aamulehti: Ydinvoiman osuus tuskin kasvaa
16.6.
Maaseudun Tulevaisuus: Lisäydinvoima uhkaisi kotimaista energiaa (yhdessä Heli
Järvisen kanssa)
27.8.
Suomen Kuvalehti: Kirkkohäät ei ole uhattuna
17.9.
Helsingin Sanomat: Kaikesta energiantuotannosta syntyy haittoja
9.10.
Aamulehti: Perussuomalaiset ei ole vihreille päävihollinen
”Tätä mieltä Tennilä on muista
Oras Tynkkynen, vihreiden kansanedustaja.
Hyvä ekspertti ja ilmastonmuutoksen suvereeni hallitsija. Arvostan sitä, että joku paneutuu
kunnolla johonkin asiaan.”
Esko-Juhani Tennilä (vas.), AL 21.11.2010

3.3 Verkko
Vuoden 2009 aikana kotisivuillani
www.orastynkkynen.fi kävi
keskimäärin noin 3 500 eri kävijää
kuukaudessa. Keskimäärin
vierailijoiden määrä pysyi osapuilleen
samana kuin edellisenä vuonna.
Suurin kävijäpiikki sivuilla näkyi Ajankohtaisen kakkosen
homoillan jälkeen; lokakuussa kävijöitä oli yli 6 500.
Facebookissa sivuni tykkääjien määrä puolitoistakertaistui
homoillan jälkeen.
Kirjoitin vuoden alussa sivuilleni viikkopäiväkirjaa, yhteensä
kahdeksalta viikolta. Vuoden aikana päiväkirjoista siirryttiin
aikaan paremmin sopiviin blogeihin, joita kirjoitin sivuilleni
ja Vihreään blogiin yhteensä 25 kappaletta. Lisäksi julkaisin
yhteensä 19 matkapäiväkirjaa: Cancúnin ilmastokokouksesta,
kävelystäni Pirkanmaan halki ja lomamatkalta äitini kanssa
Venäjän Sotšiin.

Blogit 2010
11.1.
ranneliike.net: Lisää seksiä politiikkaan
17.2.
Vihreä blogi: Tuottavuutta kestävästi
28.2.
Vihreä blogi: Talvi ei saa yllättää junia
4.3.
Vihreä blogi: Ilmastotyötä ei saa maksattaa köyhimmillä
5.3.
Tampereen Radio: Lukukausimaksut tulisivat kalliiksi
16.3.
Vihreä blogi: Pieni askel kohti yhdenvertaisuutta
16.3.
Tampereen Vihreät: Kasvisruokapäivä tuo tamperelaisille tuplapotin
21.4.
Esitys lisäydinvoimasta: lyhytnäköinen, kestämätön ja vastuuton
27.4.
UKK: Ydinvoima ja Vihreiden toiminta hallituksessa
30.4.
Energia- ja kasvufoorumi: Miellyttävä totuus
8.5.
Unohdetaan Kreikka, mutta pelastetaan Suomi
11.5.
Vihreä blogi: Mistä paniikki ydinvoimapäätökseen?
8.6.
Vihreä blogi: Vähentääkö ydinvoima merkittävästi päästöjä?
12.6.
Maksoiko ydinvoima Pekkariselle puheenjohtajuuden?
13.6.
Vihreä blogi: Tervetuloa yhdenvertaisuuden kannalle, kokoomus
16.6.
Vihreä blogi: Energiakonkari vahvistaa: kahdelle ydinvoimalalle ei perusteita
17.6.
Vihreä blogi: Öljyriippuvuudesta irtautuminen ajankohtaista
30.6.
Vihreä blogi: Sananvapaus kuuluu myös tutkijoille
1.7.
Eduskunta käänsi selkänsä kestävälle energiatulevaisuudelle
5.7.
Vihreä blogi: Isku Pride-kulkuetta vastaan kertoo ennakkoluulojen elävän myös
Suomessa
7.7.
ranneliike.net: 8 (huonoa) syytä vastustaa tasa-arvoista avioliittolakia
19.7.
ranneliike.net: Onko Pride-kulkue provokaatio?
2.9.
Vihreä blogi: Veroja korotetaan hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi
6.9.
Tule tekemään vihreää vaalivoittoa
7.9.
Vihreä blogi: Vapaa tieto — demokratian edellytys
24.9.
Vihreä blogi: Sopisiko kulutusporrastus sähköveroon?
25.9.
Vihreä blogi: Perussuomalaisten kannattaisi kuunnella kansaa
17.10.
ranneliike.net: Mitä konservatiivit eivät oppineet hiekkalaatikolla
3.11.
Politiikan käsikirjoitus uusiksi
9.11.
Euroopan talouteen tarvitaan eurooppalaisia ratkaisuja
30.11.
Vihreä blogi: Älä ammu viestintuojaa
6.12.
Miksi haluan rakentaa uutta Suomea?
Vuoden aikana kirjoitin 581 twiittiä. Twitter-osoitteeni on twitter.com/orastynkkynen.
”Pidän sellaisista rohkeista tyypeistä kuin Pertti Salolainen, Oras Tynkkynen, Pekka Haavisto,
Annika Lapintie ja Miapetra Kumpula-Natri.”
Tanja Karpela, Anna 13-14/2010

3.4 Media
Vuoden aikana mediayhteydenottoja
poikivat eniten ydinvoima, energiaverot,
uusiutuva energia ja homokeskustelu.
Kirjo oli kuitenkin laaja – annoin
haastatteluja aina kasvissyönnistä
liikuntaan ja steinerkouluista graduuni.
Vuoden aikana minulla oli yhteensä 141
haastattelua tai muuta mediaesiintymistä
72 eri lehdessä, ohjelmassa tai kanavalla.
Haastatteluja oli siis keskimäärin
useammin kuin joka toinen arkipäivä.
Luvuista puuttuvat mm.
taustahaastattelut, harjoitustyöt, gallupit
ja jutut, joissa minua vain siteerataan
esimerkiksi puhetilaisuuden perusteella.

Helsingin Sanomat 21.2.2010

Televisiossa esiinnyin YLEn suomenkielisissä uutisissa kahdesti ja ruotsinkielisissä neljästi.
MTV3:n ja Nelosen uutisissa olin haastateltavana kummassakin kerran. Eniten huomiota herätti
osallistuminen Ajankohtaisen kakkosen homoiltaan. Lisäksi olin A-Studiossa, YLE Hämeen
Uutisissa ja YLEn television päivän kasvona.
Radiopuolella annoin haastattelut YLEn suomenkielisille uutisille kahdesti. YLEn Ykkösaamussa
vierailin neljästi, YLEn Ajantasassa kolmesti ja Ajankohtaisessa ykkösessä kahdesti. YLEn
Taustapeilissä, YLE Puheessa ja Radio X3Missä poikkesin kussakin kerran. Radio Aalto, Radio Dei
ja Radio Nova jututtivat minua kerran kukin. Tampereen radiolle annoin haastattelun kaksi ja
Radio Helsingille, Oulun radiolle, Radio Porille, YLE Uusimaalle ja Radio 957:lle kullekin kerran.
Päivälehdistä eniten minua jututtivat Aamulehti (18 kertaa) ja Helsingin Sanomat (11 kertaa).
Iltalehdelle annoin haastattelun seitsemästi (ml. aukeaman juttu Ilona-liitteessä) ja Ilta-Sanomille
neljästi. Valtakunnallisista päivälehdistä annoin haastattelut myös Hufvudstadsbladetille ja
Kauppalehdelle. Näyttävimpiä olivat lähes koko sivun jutut Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä.
Maakunnallisista päivälehdistä esiinnyin vuoden aikana Itä-Savossa, Kouvolan Sanomissa, Kymen
Sanomissa, Lapin Kansassa, Turun Sanomissa, Uutisvuoksessa ja Vasabladetissa.
Konserniyhteistyö hankaloittaa hieman seurantaa, mutta lisäksi Alman yhteistoimitus jututti
minua viidesti, Kaakkois-Suomen lehdet kerran ja Pohjolan Sanomat edellä kulkenut porukka
kerran. Paikallislehdistä annoin haastattelut Kangasalan Sanomille, Nokian Uutisille, Oriveden
Sanomille, Pirkkalaiselle, Sydän-Hämeen Lehdelle, Tyrvään Sanomille ja Alueviestille.
Yleisaikakauslehdistä annoin haastattelut Eevalle ja Suomen Kuvalehdelle. Muista viikko- ja
aikakauslehdistä minua haastattelivat Aviisi, City, Itä-Suomen ylioppilaslehti Uljas, Kuluttaja ja
Kotilääkäri. Maku-lehteen kerroin jouluruokaohjeeni, kasvislasagnen.

Poliittisista lehdistä Vihreä Lanka jututti minua
11 kertaa ja Kansan Uutiset kahdesti. Asiakas- ja
ammattilehdistä esiinnyin Energiassa
(kahdesti), Ekokemin EkoAsiaa-lehdessä,
energiapalveluyhtiö Skapatin asiakaslehdessä,
moottoripyöräilijöiden MP-Maailmassa,
rakennusyhtiö Skanskan asiakaslehdessä ja
Vesitiessä.

Aamulehti 14.7.2010

Uutistoimistoista STT haastatteli minua neljästi,
Reuters kerran. Verkkomediasta annoin
haastattelut YLEn A-tuubille, MTV3:n
verkkouutisille, YLEn verkkosivuille, Uudelle
Suomelle, Plazalle ja papper.fille. Ulkomaisesta
mediasta minua haastattelivat tanskalainen
Politiken, italialainen RAI3 ja japanilainen
Yomiuri Shinbun. Vuoden eittämättä erikoisin
haastattelu meni uskonnollisen yhteisön
pyörittämällä Supreme Master TV:lle.

Mediavuoden väripilkkuja olivat lehtien tietovisat. Puoluekantaani kysyttiin niin Helsingin
Sanomien kuin AlmaMedian lehtien tietokilpailuissa. Ilta-Sanomat puolestaan kysyi
avioliittolakialoitteen tekijää.
”Vihreiden Olli-Poika Parviainen on uusi Oras Tynkkynen, ellei vielä parempi.”
Markku Leppänen, AL 14.1.2010

3.5 Yhteydenotot
Tänäkin vuonna valtaosa sadoista yhteydenotoista tuli sähköpostitse. Toistuvia puheenaiheita
olivat mm. ydinvoima, Kreikan velkapaketti, jätevesiasetus, aselaki, Heinolan reumasairaala,
Pallaksen hotellihanke ja YLEn rahoitus. Yksittäisiä viestejä sain mm. petopolitiikasta,
peliriippuvuudesta, yliopistojen pääsykokeista, rokotuslainsäädännöstä ja hätäkeskuksista.
Monessa viestissä valotettiin omaa tukalaa taloudellista tilannetta ja vaikeuksia saada riittävää
toimeentuloa.
Joskus kansalaisyhteydenotot ovat aika värikkäitä. Eräässä paperikirjeessä minua kosiskeltiin
netistä etsittyjen tuntemattomien tummien miesten kuvilla ja somalialaissyntyisen raiskaajan
CV:llä. Toisessa ”Suomen kaikkien kirkkokuntien ja uskonnollisten järjestöjen” nimissä esiintynyt
lähettäjä kertoi, että minut pitäisi toimittaa vankilaan, koska olen tehnyt aloitteen tasa-arvoisesta
avioliittolaista, ja että moinen yltiöliberalismi uhkaa johtaa fasismiin.

”Ketä puolueesi kärkipoliitikkoa arvostat?
H: Oras Tynkkynen on fiksu, ottaa ilmastonmuutoksen tosissaan ja pystyy yhteistyöhön
kaikenlaisten ihmisten kanssa.”
Heikki Sairanen, KSML 9.2.2010

4. Tilaisuudet ja matkat
Puhuin vuoden aikana 111 tilaisuudessa 23
paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja kerran
Barcelonassa Espanjassa. Vilkkaimmalla viikolla oli
seitsemän puhetilaisuutta, enimmillään päivän
aikana kolme.
Tuttuun tapaan eniten kiersin puhumassa
ilmastopolitiikasta. Näkökulmat vaihtelivat yleisestä
– miten ilmastokriisi ratkaistaan – erityiseen, kuten
päästöjen vähentämiseen terveydenhuollossa tai
elintarvikealalla. Toistuvia teemoja olivat
energiatehokas rakentaminen, ilmastoneuvottelujen
tilanne, tulevaisuusselonteko, vähäpäästöinen
liikenne ja paikallinen ilmastopolitiikka.
Energiateemoista kestoaihe oli tulevaisuuden
vähäpäästöinen energiatalous, mutta myös
ydinvoima ja uusiutuvan energian mahdollisuudet
toivat lukuisia puhujapyyntöjä. Lisäksi puhuin mm.
energiatehokkuudesta, hiilen talteenotosta ja
varastoinnista, tuulivoimasta sekä älykkäistä
sähköverkoista.
Vuosi ei toki ollut pelkkää ilmasto- ja
energiapolitiikkaa – onneksi. Sain puhua myös mm.
kaupan sijoittumisesta, perustulosta,
joukkoliikenteestä, vaikuttamisesta, työelämästä,
pyöräilystä, kuntataloudesta ja tietoyhteiskunnasta.

Tilaisuuksien paikkakunnat 2010

Virkistävää oli myös tapahtumien kirjo. Vuoden aikana puhuin mm. energia-alan senioreille,
ammattiyhdistysten toimijoille, rotaryille, homolääkäreille, metsänomistajille,
kapitalismikriitikoille ja kokoomusaktiiveille. Pidin esityksiä paljon opiskelijaryhmien, Vihreiden
paikallisosastojen, energia-alan järjestöjen, kuntien ja kansalaisjärjestöjen tilaisuuksissa.
Eduskunnassa kävin kuultavana asiantuntijana neljässä valiokunnassa.

SEI-instituutin ”Suomen osuus ilmastohaasteesta”-raportin julkistustilaisuus 2.3. Kuva: Janne Björklund

Suosikkejani ovat pitkään olleet korkeakoulujen tilaisuudet, koska niissä on usein mahdollisuus
mennä teemoissa syvemmälle. Vuoden aikana alustin Lappeenrannan teknillisen yliopiston
alumnitilaisuudessa ja työpajassa, Tampereen yliopiston lääketieteen kurssilla, Tampereen
teknillisen yliopiston työpajassa sekä yliopistojen yhteisessä energiatehokkuusasiantuntijakoulutuksessa.
Vuoteen mahtui monta upeaa tapahtumaa. Oli hieno puhua esimerkiksi täydelle messusalille
Kauppa 2011 -seminaarissa, ja oma tunnelmansa oli pitää juhlapuhe Tynkkysten sukuseuran
juhlassa. Vuoden kohokohtia oli kuitenkin puhua samoissa tilaisuuksissa Malediivien presidentin
Mohammed Nasheedin ja IPCC:n varapääjohtajan Jean-Pascal van Yperselen kanssa. Käänteinen
kohokohta oli VATTin 20-vuotisjuhlapaneeli, johon kirjaimellisesti juoksin punaisena ja hikisenä
keskustelemaan talouspolitiikasta kesken kaiken.
Matkustin ulkomaille vuoden aikana töiden vuoksi
neljästi ja vapaa-ajan matkalla kahdesti. Lisäksi vuoden
alussa jatkui edellisen vuoden puolella alkanut lomani
Lontoossa ja Amsterdamissa. Maaliskuussa osallistuin
Barcelonassa Euroopan vihreän puolueen (EGP)
valtuuskunnan kokoukseen, jossa puhuin
ilmastopolitiikasta Kööpenhaminan jälkeen. Syyskuussa
osallistuin Brysselissä vihreiden ilmastoasiantuntijoiden
kokoukseen, jossa puitiin Euroopan vihreiden strategiaa
EU:n ja kansainväliseen ilmastopolitiikkaan
vaikuttamiseksi.
Marraskuussa talousvaliokunta lähetti minut Brysseliin
EU:n parlamentin ja kansallisten parlamenttien
yhteiskokoukseen EU:n taloudesta kriisin jälkeen.
Erityisesti vihreiden kollegoiden kanssa käymistäni
keskusteluista sain hyviä eväitä ja näkökulmia
Pirkanmaan kävelyllä Pälkäneellä 6.7.

talouskeskusteluun. Samalla matkalla lomailin Hollannissa kokousta edeltäneellä eduskunnan
istuntotaukoviikolla.
Joulukuussa pidettyyn YK:n ilmastokokoukseen Meksikon Cancúnissa osallistuin osana Suomen
virallista valtuuskuntaa. Cancúnissa ilmastoneuvottelut nousivat tuhkasta, ja Kööpenhaminassa
2009 koetun katastrofin jälkeen virisi jälleen toivo vahvasta ilmastosopimuksesta ensi vuonna
Etelä-Afrikan Durbanissa.
Elokuussa matkustin Amsterdamiin junalla ja laivalla, ja heinäkuun lopulla kävin äitini kanssa
Mustanmeren rannalla Sotšissa junalla. Työmatkat jouduin tänä vuonna taittamaan aikataulusyistä
lentäen. Maksoin vapaaehtoista lentomaksua (www.lentomaksu.fi) kymmenen prosenttia
lentolippujen hinnoista eli yhteensä 196,70 €. Turhan matkustamisen välttämiseksi pidin myös
alustukset videokonferenssiyhteyden välityksellä Ouluun ja Joensuuhun.
Vuonna 2005 pyöräilin Pirkanmaan kuntien halki.
Heinäkuussa 2010 halusin kokeilla kävelyretkeä
Pirkanmaan läpi idästä länteen. Tamperelaisena
halusin hakea tuntumaa maakunnan eri osiin,
päästä juttelemaan kasvokkain ihmisten kanssa,
nostaa kävelemisen profiilia, kuntoilla ja nauttia
kesästä. Reissun aikana vierailin Orivedellä,
Kangasalla, Pälkäneellä, Valkeakoskella,
Lempäälässä, Nokiassa, Pirkkalassa ja
Sastamalassa.

Mainos Aamulehdessä. Taitto: Kirmo Kivelä

Valitettavasti noin 100 kilometrin kävelyn jälkeen
sain oikeaan jalkaan jännetupin tulehduksen, joka
turvotti ja jäykisti nilkan kävelykelvottomaan
kuntoon. Lääkärin vaatimuksesta jouduin
taittamaan viimeiset etapit bussilla. Matka kannatti
kaikesta huolimatta: se opetti myös kärsivällisyyttä,
tarjosi aikaa miettiä rauhassa ja kasvatti sisua.

”Vielä nolommin kuin Pirkanmaan kävely, on epäonnistunut Tynkkysen työ hallituksen
energia-asiantuntijana. Muu hallitus ja eduskunta haistattivat istuntokauden päätteeksi
Tynkkysen näkemyksille pitkät, sanonko. Kahden uuden ydinvoimalan ratkaisu perustui
kuulemma runsaan sadan asiantuntijan kuulemiseen eduskunnassa, ja lopputulos oli selkein
luvuin täysin toinen kuin Tynkkysen tuuleen kirjoitettu nollalinja ydinvoimalle.”
pakinoitsija Stig Höger, AL 25.7.2010

5. Ydinvoimataistelu
Eduskunnan enemmistö hyväksyi kesällä kahden uuden ydinvoimalan rakentamisen. Teollisuuden
Voiman lupa annettiin äänin 120–72 ja Fennovoiman äänin 121–71.
Luvan myöntäminen uusille ydinvoimaloille oli historiallinen virhe monesta syystä:
-

ydinvoimaloita ei tarvita: hallituksen paisutelluillakin kulutusarvioilla jopa 2/3 toisen
ydinvoimalan tuotannosta voi päätyä vientiin
varoittava esimerkki: Olkiluoto 3:n täydellistä epäonnistumista kuvaa mm. se, että voimala
on nyt jo neljä vuotta aikataulusta jäljessä
haitat jäljellä: uraaninlouhinta aiheuttaa ympäristö- ja terveysriskejä, voimalat tuottavat
radioaktiivista jätettä eikä suuronnettomuuden vaaraa vieläkään voi täysin sulkea pois
vaihtoehtoja riittää: Suomi pystyisi kattamaan kohtuuhintaisen sähkön tarpeensa
tehostamalla energiankäyttöä ja lisäämällä kotimaisen, uusiutuvan energian tuotantoa
kansa halusi muuta: enemmistö suomalaisista ei halunnut yhtään uutta ydinvoimalaa –
kahden voimalan kannalla oli vain pieni vähemmistö kansalaisista

Vihreät oli hallituksessa ja eduskunnassa ainoa ryhmä, joka yksimielisesti äänesti ydinvoimalupien
myöntämistä vastaan. Muutenkin vihreä joukkue teki voitavansa, jotta ulkomaiseen osaamiseen
perustuvan moniongelmaisen riskienergian sijaan olisi valittu kotimaiset, kestävät vaihtoehdot.
Hallituksessa esitimme, että sähkönkulutusarviot olisi rakennettu riippumattomien
asiantuntijoiden esittämälle realistiselle pohjalle. Vaadimme, että ydinvoiman rakentamisen
rinnalla olisi selvitetty vaihtoehtoa, jossa olisi satsattu energiatehokkuuteen ja uusiutuviin.
Ratkaisevassa käsittelyssä vihreät ministerit äänestivät ainoina ydinvoimaesitystä vastaan ja
jättivät eriävän mielipiteen.
Kevään mittaan Vihreät järjesti puolueena ydinvoimasta 8 tiedotustilaisuutta ja julkaisi 40 blogia
tai tiedotetta. Osallistuimme isolla joukolla 8.5. ydinvoiman vastaiseen suurmielenosoitukseen.
Eduskunnassa ajoimme useita valiokuntia antamaan lausunnot ja aikataulua, joka mahdollistaisi
asiallisen käsittelyn. Jätimme kymmenen kirjallista kysymystä ydinvoimapäätöksen
ongelmakohdista, eriävät
mielipiteet viiden valiokunnan lausuntoihin ja
vastalauseen ratkaisevaan
talousvaliokunnan
mietintöön.
Olin hektisessä
ydinvoimakamppailussa
aktiivisesti mukana.
Osallistuin puolueen
ydinvoimaryhmän työhön,
kirjoitin talousvaliokunnan
vastalauseen ja vedin
vihreän vaihtoehtomallin
valmistelua. Puhuin
ydinvoimasta puolueen
tiedotustilaisuuksissa ja

Vappuna puhumassa ydinvoimasta Kotkassa. Kuva: Raimo Oksala, Henrietta Mediat

kirjoitin seitsemän blogia.
Ratkaisevalla viikolla istuin ydinvoimakeskustelussa viitisentoista tuntia. Pidin Vihreiden
ryhmäpuheenvuoron lisäksi kahdeksan muuta puheenvuoroa.
Pitkän ja kovan väännön jälkeen lopputulos oli kiistatta valtava pettymys. Jälkiviisaastikaan on silti
vaikea keksiä, mitä tekemällä olisimme voineet muuttaa päätöstä.
Jos Vihreät olisi eroamalla hallituksesta voinut estää yhdenkin ydinvoimalan rakentamisen, olisi
meidän ilman muuta kannattanut tehdä niin. Valitettavasti hallituksesta lähtö olisi jäänyt tyhjäksi
protestiksi: ydinvoimalat olisivat menneet läpi, mutta olisimme luovuttaneet päätösvallan
loppuhallituskauden ajaksi muille puolueille. Tämä tuskin olisi edistänyt vihreämmän Suomen
rakentamista.
”Oras Tynkkynen on hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija. Parempi nimike on
ydinvoiman päätoiminen vastustaja.”
Jorma Pokkinen, AL 20.2.2010
”Siinä oli turha Oras Tynkkysen ja muiden propellipäiden yrittää piipertää
tuulivoimavaihtoehtoa.”
pakinoitsija Urban Pellonpää, AL 4.7.2010

6. Vuosi lukuina
Valtiopäivätoimet 2
Puheenvuoroja istunnoissa 45
Läsnäolo täysistunnoissa 123/134 (92 %)
Sijaistukset ympäristövaliokunnan kokouksissa 5/5 (100 %)
Läsnäolo talousvaliokunnan kokouksissa 97/109 (89 %)
Läsnäolo kaupunginvaltuustossa 11/13 (85 %)
Puheenvuoroja kaupunginvaltuustossa 9
Tiedotteet 15
Puhetilaisuudet 109
Haastattelut 141
Paikkakunnat Suomessa 23
Öitä ulkomailla 52

7. Yhteystiedot
Oras Tynkkynen
00102 Eduskunta
oras.tynkkynen@eduskunta.fi
puh. 050 5121 584
Heikki Korpela, avustaja
heikki.korpela@eduskunta.fi
puh. 09 432 4019
”Pätkäkuntaministeriksi ehdotamme Timo Kaunistoa (kesk) ja pätkäympäristöministeriksi
Oras Tynkkystä (vihr) tai Kimmo Tiilikaista (kesk), koska he ovat niin ihania.”
Elina Grundström, VL 18.6.2010

