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Kannen kuva: vastaanottamassa Suomen Leijonan I luokan ritarimerkkiä.
Kuva: Vesa Lindqvist/eduskunta

Isännöimässä eduskunnan Japani-päivää ja sushirobottia lokakuussa.
Kuva: Niina Ratilainen

1 JOHDANTO
Vuosi 2013 osoittautui ennakoitua vauhdikkaammaksi. Siirryin lyhyessä ajassa Vihreiden varapuheenjohtajan paikalta eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi ja edelleen eurovaaliehdokkaaksi. Kirjani Pieni maailmanpelastusopas julkaistiin, solmioni väristä
kohistiin ja puhuin Stanfordin yliopistolla samassa tilaisuudessa mm. Al Goren kanssa.
Paljon muutakin ehti tapahtua. Esimerkiksi
• tutustuin Islannissa perustuslain joukkoistamiseen ja maan epäsovinnaiseen tapaan hoitaa pankkikriisiä
• tuohisankaiset lasini herättivät huomiota itsenäisyyspäivän vastaanotolla
• sain (lukuisten muiden henkilöiden ohella) Pro Animalia -palkinnon ja National Democratic Instituten 2013 Democracy Award -tunnustuksen
• minut valittiin vanhempainvapaatuuraajaksi eduskunnan lakivaliokuntaan, Vihreiden toiseksi edustajaksi parlamentaariseen energia- ja ilmastokomiteaan ja Suomen edustajaksi Euroopan vihreiden vaaliohjelmatyöryhmään
• laadin eduskuntaryhmälle kymmenen kohdan toimenpidepaketin kivihiilen taltuttamisesta
• tulin jaetulle ykkössijalle Ilta-Sanomien tikkakisassa
Tämä kertomus ei kuitenkaan käsittele vain mennyttä vuotta. Järjestyksessään kymmenennessä vuosikertomuksessa tarkastelen myös menneitä liki kymmentä vuotta
työssäni kansanedustajana.
Mitkä ovat olleet suurimpia ponnistuksia ja saavutuksia? Minkä työn olen kokenut antoisimmaksi ja ketkä ansaitsevat erityiset kiitokset? Entä miten Fennovoima rahoitti
ydinvoiman vastustajia ja miksi jouduin tiputukseen?
Näistä ja monista muista asioista voit lukea lisää vuosikertomuksen sisäsivuilla.
Vuosikertomusten kansikuvat 2004—12

		Tukholmassa 1.1.2014
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2 POLITIIKKA
2.1 Eduskunta
Eduskunnan vuotta leimasivat toisiinsa limittyvät hallituksen isot uudistukset:
• rakennepaketti eli rakenteelliset uudistukset, joilla varmistetaan
julkisen talouden kestävyys väestön ikääntyessä mm. tuottavuutta
parantamalla ja työn tarjontaa lisäämällä
• kuntauudistus, jolla päivitetään kuntarakennetta palveluiden rahoituksen turvaamiseksi myös tulevaisuudessa
• sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden uudistus, jolla kaadetaan
kustannuksia paisuttavia ja ihmisten hyvinvointia heikentäviä raja-aitoja palveluiden välillä

Lahdessa matkalla eduskuntaryhmän kesäkokoukseen.
Kuva: Satu Hassi

Eduskunnan asialista oli muutenkin talouspainotteinen. Edustajia puhuttivat mm. eurokriisi, viennin sakkaaminen ja työttömyyden kasvu.

tystön yhteistä seminaaria Japanin talouden uudesta suunnasta. Toimin
myös eduskunnan miesryhmän sihteerinä.

Jätin vuoden aikana kaksi kirjallista kysymystä ja yhden lakialoitteen.
Perussuomalaisten kollegan Reijo Tossavaisen kanssa utelin, aikooko
hallitus edistää Jyväskylässä hyvin onnistunutta tähderuokakokeilua,
jossa ylijäänyttä ruokaa on myyty noin eurolla lähialueen asukkaille. Lakialoitteessa esitin, että puolueiden rekisteröimisessä sallittaisiin myös
sähköiset kannattajailmoitukset.

Täysistunnot
Olin vuoden aikana poissa 18:sta istunnosta yhteensä 136:stä. Poissaoloista valtaosa johtui matkoista ja osallistumisesta tilaisuuksiin valiokuntien edustajana. Neljä kertaa olin poissa Brysseliin ja Pariisiin suuntautuneen työmatkan takia. Lisäksi myöhästyin kerran, koska osallistuin
liikenne- ja viestintäministeriön asettaman tulevaisuuden käyttövoimat
-työryhmän kokoukseen.

Vihreät huokaisivat keväällä helpotuksesta, kun Oras Tynkkynen korvasi
Eduskunnan Japani-ystäHaaviston vihreiden eduskuntaryh- vyysryhmän puheenjohtajamän johtajana.
na pääsin mm. tutustumaan
toimittaja Kirsi Hölttä Aamulehdessä 18.10.

sushirobottiin, tapaamaan
varaulkoministeri
Masaji Matsuyaman ja isännöimään ryhmän ja suurlähe-

Pidin täysistunnoissa 61 puheenvuoroa. Runsaassa kolmanneksessa
pääaiheena oli ilmasto, energia tai liikenne, yhdeksän kertaa puhuin
demokratiasta ja kahdeksasti rakenteellisista uudistuksista. Muut pu4

Det gav en dålig klang att ta upp
människorätten här, det var inte nödvändigt — —.
Kansanedustaja Jussi Niinistö (ps.)
Hufvudstadsbladetissa 19.9.

heenvuoroni
käsittelivät
mm. rikosuhripäivystystä,
kohtuuhintaista asumista,
tarpeettoman tiukan säätelyn kohtuullistamista, lukukausimaksuja, kestävää
teknologiaa ja Euroopan
keskuspankin mandaattia.

”Ei, ei tässä ole yhtään mitään loukkaavaa. Se on aivan asiallinen lausunto.
Venäjähän on itse sitoutunut demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. En näe, että
näistä asioista puhuminen olisi ongelmallista.”
Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen kommentoi asiaa MTV:n uutisille
18.9.2013: “Ei hän puhunut tökkivällä tavalla. Ei särähtänyt minulla korvaan. Ei pidä olla liian herkkänahkainen tällaisten asioiden edessä.” Myös
pääministeri Jyrki Katainen totesi nasevasti Ilta-Sanomille 1.9.2013: ”Jokainen pitää sellaista solmiota, mistä tykkää.”

Pidin neljä ryhmäpuheenvuoroa: tulevaisuusselonteosta, rakennepaketista, ilmasto- ja energiastrategiasta sekä vuoden 1863 valtiopäivien
150-vuotisjuhlassa demokratiasta. Koska viimeksi mainitusta puheesta
nousi mittava kohu, lienee paikallaan toistaa tässä koko huomiota herättänyt osa:

Minäkin luulin, että sillä
tavalla vapaassa maassa
toimitaan.

Maidemme yhteinen kansanvallan juhlavuosi on hyvä hetki vahvistaa demokratiaa niin Suomessa kuin Venäjällä. Yritykset heikentää
kansalaisten perusoikeuksia kuten sananvapautta on päättäväisesti
torjuttava.

Valiokunnat
Jatkoin tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä.
Vuoden lopulla päädyin
tuuraamaan
vanhempainvapaalle jäänyttä Jani
Toivolaa lakivaliokuntaan.
Edustin myös tulevaisuusvaliokuntaa liikenne- ja
viestintäministeriön asettamassa uuden liikennepolitiikan klubissa.

Kansanvallasta tinkimällä ei taata vakautta, vaan pikemminkin
heikennetään sitä. Perusoikeuksia loukkaamalla ei turvata kansallista yhtenäisyyttä, vaan horjutetaan kansalaisten uskoa valtiovallan oikeutukseen.
Pieni Suomi on menestynyt kansanvallan ansiosta. Myös demokraattinen ja ihmisoikeuksia kunnioittava Venäjä on kaikkien etu.
Reaktiot vaihtelivat. Osa ihmisistä oli tuohtuneita puheen todellisesta tai
kuvitellusta sisällöstä, osaa häiritsi puheen pitäminen juhlaistunnossa,
jossa oli venäläisiä kutsuvieraita läsnä. Osa närkästyi solmion sateenkaariväreistä — tai siitä, että solmio näytti halvalta.

Vihreiden
kansanedustajan
Oras
Tynkkysen solmion sateenkaaren värit eduskunnan juhlaistunnossa ja
lievä kehotus Venäjän demokratian vahvistamiseksi saivat Suomessa
julmetun huomion. Kansainvälisesti
katsottuna se on kuitenkin vain pientä ininää verrattuna siihen, miten armottomasti Putinin hallintoa nyt arvostellaan.
toimittaja Pekka Kymäläinen Aamulehdessä 21.9.

Tulevaisuusvaliokunnan 38 kokouksesta olin poissa 9 kertaa ja liikenneja viestintävaliokunnan 87 kokouksesta 16 kertaa. Valiokunnista jouduin
olemaan poissa samoista syistä kuin istunnoistakin: työmatkojen ja puhetilaisuuksien takia. Lakivaliokunnan kokouksista ehdin valintani jälkeen kaikkiin seitsemään.

Puolustajiakin riitti. Esimerkiksi Aleksanteri-instituutin johtaja, professori Markku Kivinen totesi Alman lehtien haastattelussa 20.9.2013:

Tulevaisuusvaliokunnassa osallistuin erityisesti kestävä kasvu -jaoston
työhön. Jaosto työsti vuoden aikana viittä keskustelupaperia käytännön
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Tynkkynen, joka monissa asioissa
osoittaa halua laajojen kokonaisuuksia [sic] hahmottamiseen ja systeemin
muutoksiin, toimii päätöksentekijänä
kapea-alaisesti ja lyhytnäköisesti.

keinoista vauhdittaa kasvua
samalla, kun ympäristökuormitusta leikataan tai sosiaalisia ongelmia ratkaistaan.

Palasin kuitenkin syksyllä omasta aloitteestani ryhmän varapuheenjohtajan paikalle, koska ryhmän etu sitä edellytti. Taustalla oli ketjureaktio:
Heidi Hautala joutui eroamaan ministerin paikalta ja tilalle nousi Pekka,
joten molemmat ministerimme olivat miehiä. Tasa-arvosyistä ryhmän puheenjohtajaksi oli paikallaan valita osaava ja kokenut nainen, Outi Alanko-Kahiluoto. Uskon, että moni olisi tilanteessani toiminut samoin.

J o u k ko i sta m i s h a n k ke e n
kokeilussa kysyttiin yhteisPirkanmaan liiton Petri Räsänen Aamulehtyössä ympäristöministeriön
dessä 19.8.
kanssa kansalaisilta näkemyksiä maastoliikennelain
(www.maastoliikennelaki.fi)
luonnoksesta. Ensimmäistä kertaa hallituksen esitysluonnos avattiin kommentoitavaksi verkossa
ennen valtioneuvoston lopullista käsittelyä.

Lisäksi edustin eduskuntaryhmää VR:n hallintoneuvostossa, joka kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Jouduin olemaan kahdesta kokouksesta poissa päällekkäisten työmenojen takia. Hallintoneuvostossa
keskusteltiin mm. junalippujen hinnoista, täsmällisyydestä, henkilöstön
työoloista ja talveen varautumisesta.

2.2 Tampere

Pilotin ensimmäisessä vaiheessa kysyttiin ehdotuksia lakiesityksen keskeisistä aiheista, toisessa jalostettiin saatuja ajatuksia ja kolmannessa
arvioitiin niitä. Yhteensä runsaat 700 osallistujaa esitti yli 500 ideaa ja
4 000 kommenttia. Nyt ympäristöministeriössä punnitaan, miten ideoita
hyödynnetään lakiesityksen työstämisessä.

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. Olin
poissa kolmesta kokouksesta työmatkojen takia. Kerran jouduin poistumaan kesken kokouksen, koska minulla oli seuraavana päivänä aikainen
haastattelu Ykkösaamussa.

Kokeilu herätti laajahkoa huomiota. Esimerkiksi Helsingin Sanomat teki
joukkoistamisesta lähes sivun mittaisen jutun. Yhdysvaltalainen National
Democratic Institute puolestaan myönsi hankkeen ansiosta Democracy
Award -tunnustuksen.

Pidin valtuustossa 15 puheenvuoroa mm. ratikasta, kaupunkistrategiasta
ja Rantaväylän tunnelihankkeesta. Jätin valtuustoaloitteen ystävyyskaupunkisuhteen jäädyttämisestä Nižni Novgorodin kanssa, koska ihmisoikeustilanne Venäjällä on huonontunut merkittävästi. Osallistuin myös
kaupungin päästöjä vähentävän ECO2-hankkeen ohjausryhmän työhön.

Eduskuntaryhmä

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajana vedin
strategiaseminaarin lisäksi kaksitoista hallituksen kokousta, joista
kaksi sähköpostitse. Kokousten ohella hallitus vieraili Vambion
biokaasulaitoksella Vampulassa. Puheenjohtajan tehtävä tuotti myös
lukuisia muita kokouksia mm. kaupungin konserniohjauksen ja
jätevoimalahankkeen tiimoilta.

Toukokuussa minut valittiin vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi,
kun Pekka Haaviston kaksi kautta ryhmän johdossa olivat tulleet täyteen.
Tehtävä oli työläs mutta innostava.
Pääsin luotsaamaan lahjakasta ja omistautunutta joukkuetta, tekemään
yhteistyötä muiden puolueiden ryhmäjohtajien kanssa ja ottamaan kantaa laajaan kirjoon aiheita ryhmän puolesta julkisuudessa. Edustin ryhmää hallituksen iltakouluissa ja osallistuin hallituksen budjetti-, kehysja rakenneriihiin.

Vuoden aikana yhtiössä tehtiin isoja päätöksiä. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Pentti Rantala jäi eläkkeelle, ja seuraajaksi valittiin Harri Kallio.
Lopullinen päätös jätevoimalasta saatiin melkoisen veivaamisen jälkeen
vihdoin tehtyä. Vaihtoehdoksi loppusuoralla uudelleen nostettu kaasutus-
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Euroopan vihreiden puoluejohtajien tapaamisissa
ja työryhmässä, joka sorvaa yhteistä eurooppalaista vaaliohjelmaa.

tekniikka on monessa suhteessa lupaava, mutta suunnitelmien pistäminen uusiksi päiviä ennen kuokan iskeytymistä maahan olisi merkinnyt
kohtuuttomia viivästyksiä ja kustannuksia.

2.3 Vihreät

[Touko] Aalto meni kerran Oras Tynkkysen kanssa Jyväskylässä Esson baariin, jossa ihmiset tapasivat elämänsä
ensimmäistä kertaa vihreitä. He olivat
vaikuttuneita siitä, kuinka kovalla äänellä Aalto puhui, ja kuinka tarkkoja
vastauksia Tynkkynen antoi.
Karjalainen 31.7.

Toimin alkuvuoden Vihreiden varapuheenjohtajana, kunnes enimmäismäärä neljä vuotta tuli täyteen. Melkein välittömästi pestin jätettyäni minut valittiin kuitenkin eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.
Puolueen varapuheenjohtajana osallistuin viiteen puoluehallituksen kokoukseen kuudesta ja kerran vedin kokousta osan aikaa. Yhden kokouksen jouduin jättämään väliin ulkomaanmatkan vuoksi.
Puoluekokouksessa vedin aloitteita käsitellyttä iltatyöryhmää. Osallistuin
myös aluepoliittisen ohjelman laatineen työryhmän työhön. Puheenjohtaja Ville Niinistön kiireiden vuoksi minut valittiin edustamaan Suomea

Esittelemässä kirjaa pienessä maailmanpelastusillassa Kangasalla.
Kuva: Lotta Loikkanen
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3 VIESTINTÄ

Mielipidekirjoitukset
4.1. Keskisuomalainen: Päättäjiltä odotetaan esimerkkiä
18.2. Helsingin Sanomien Vieraskynä: Tasa-arvoinen avioliittolaki on
hyödyksi yhteiskunnalle
1.3. Talouselämä: Hallitus tarvitsee kestävän kasvun paketin
2.3. Aamulehti: Fennovoiman ydinhanke on uhkapeliä verovaroilla
8.7. Aamulehti: Obama valmis leikkaamaan päästöjä
23.7. Aamulehti: Suomalaisista valtaosa kannattaa uusiutuvaa energiaa
31.7. Aamulehti: Fossiilitukiaisiin uppoaa maailmassa 500 miljardia
dollaria
8.10. Pohjolan Sanomat: Metsäenergian kilpailukyky turvattava
10.10. Lapin Kansa ja Aamulehti: Metsäenergian kilpailukyky turvattava
25.10. Talouselämä: Haavisto oli parempi valinta ministeriksi
29.11. Iltalehti: Hiilen kasvu taitettava

3.1 Kirjoitukset
Jatkoin kolumnistina Suur-Tampere-lehdessä (aiemmin Pirkanmaan
Sanomat) ja ranneliike.netissä ja ryhdyin kirjoittamaan kolumneja Ilkkaan. Kirjoitin myös Vieraskynä-kirjoituksen Helsingin Sanomiin yhdessä
Marko Liiaksen kanssa ja yksittäisiä kolumneja muihin lehtiin.
Kolumnit ja artikkelit
12.2. Ilkka: Valta kuuluu kansalle
15.2. ranneliike.net: Voiko avioliittoaloitetta käsitellä?
1.3. Vihreä Lanka: Älkää peljätkö
13.3. Suur-Tampere-lehti: Kannattava investointi
2.4. Ilkka: Treenaamalla huipulle
21.5. Ilkka: Tekojen aika
26.6. ranneliike.net: Pitkä marssi
9.7. Ilkka: Kaikki voi olla paremmin
5.8. ranneliike.net: Yritykset näyttämään väriä
14.8. Suur-Tampere-lehti: Haloo, kuuluuko?
27.8. Ilkka: Työnteosta kannattavaa
3.9. ranneliike.net: Miten voimme vaikuttaa Venäjään?
11.9. Tie & Liikenne: Edessä autohuippu?
15.10. Ilkka: Arktiksen jäätävä polte
3.12. Ilkka: Huolta ja hämmennystä ilmastokriisistä
3.12. Futura-lehti: Kansanvallan olympialaisista pururadalle
11.12. Helsinki Times: We are our own worst enemy
18.12. Suur-Tampere-lehti: Tarvitseeko Pirkanmaa oman euroedustajan?
19.12. Sesam: Sanoista tekoihin

Ilta-Sanomat 6.7.
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3.2 Verkko

Tiedotteet ja muu aineisto
2.1. Oras Tynkkynen julkaisee yhdeksännen vuosikertomuksensa
22.1. Maastoliikenne avataan avoimeen valmisteluun
12.2. Harri Kalliosta Pirkanmaan Jätehuollon uusi toimitusjohtaja
11.3. Kolme viikkoa aikaa osallistua keskusteluun maastoliikennelaista
19.3. Vihreät tukee kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista
16.5. Pieni maailmanpelastusopas julkistetaan to 23.5. klo 10.00
30.5. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi Oras Tynkkynen
25.6. Avoin kirje presidentti Putinille
28.6. Tynkkynen: Suomesta verkkopalveluiden turvasatama
24.9. Maastoliikennelain uudistamiseksi esitettyjen ideoiden joukkoarvio käyntiin
26.9. Kansanedustajat Tossavainen ja Tynkkynen kysyvät hallitukselta
tähderuokailun edistämisestä
5.11. 10 keinolla hiili kuriin – ja kotimainen puu kunniaan
9.12. Oras Tynkkynen asettuu ehdolle eurovaaleissa
13.12. Pentti Rantalasta ympäristöneuvos

Verkkosivujeni www.orastynkkynen.fi kävijätilastoja ei menneeltä vuodelta ole valitettavasti saatavilla palveluntarjoajan vaihtamisen vuoksi. Facebookissa poliitikkosivullani (facebook.com/orast) oli vuoden päättyessä
1 785 tykkääjää eli yli kaksisataa enemmän kuin viime vuonna. Kirjoitin
sivulle päivityksiä tai jaoin aineistoa vuoden aikana 409 kertaa.
Maaliskuussa perustettiin Facebook-sivu kirjalleni Pieni maailmanpelastusopas (facebook.com/Pienimaailmanpelastusopas). Sivulla oli vuoden
päättyessä 198 tykkääjää. Joulukuussa puolestaan avattiin Facebook-sivu eurovaalikampanjalleni (facebook.com/oras2014), ja tykkääjiä kertyi
muutamassa viikossa 578.
Twitterissä visersin vuoden aikana 742 kertaa. Seuraajia oli vuoden lopussa jo 9 395. Ylen sadan seuratuimman suomalaisen twiittaajan listalla sijoituin kymmenenneksi seuratuimmaksi poliitikoksi. Tamperelainen-lehden listauksen mukaan olin
Tampereen eniten seurattu ja
toiseksi eniten twiitannut kauJotta farssi olisi täydellinen, niin
punginvaltuutettu Twitterissä.
vihreiden ilmastopolitiikan (ei senKirjoitin omaan, Vihreiden
blogiin ja muihin blogeihin yhteensä 38 tekstiä. Lisäksi kirjoitin blogitekstejä matkoiltani
Kaliforniaan, Islantiin, Hollantiin ja Puolaan (ks. luku 5).

tään pölyilmapolitiikan) asiantuntija
Oras Tynkkynen ”pitää pölynimurien
imutehodirektiiviä kannatettavana”.
Jari Nenonen Suomenmaassa 4.6.

Blogikirjoitukset
18.1. Vihreä blogi: Aika kääriä vihreä kasvupaketti			
24.1. Vihreä blogi: Energiatehokkuus ei uhkaa teollisuutta
18.3. Vihreä blogi: Kuka pelkää demokratiaa?			
21.3. Taru suklaapatukasta					
3.4. Vihreä blogi: Enemmän ilmastokriisin torjumiseksi		
15.5. Ketkä Vihreiden johtoon?					

Juttu eurovaaliehdokkuudesta Aamulehdessä 10.12.
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Mediavuodessa heijastuivat ryhmäpuheenjohtajuuden ohella kirjani julkaiseminen, pohdiskelu Heidi Hautalan seuraajan valinnasta ja eurovaaliehdokkuus. Paljon näkyvyyttä siunaantui myös solmion värin valinnasta,
jota iso osa suomalaisista joukkoviestimistä piti kiehtovana asiana.

31.5. Miesten puolue?					
4.6. Vihreä blogi: Verkon vapaus turvattava				
17.6. Tampereen Vihreiden blogi: Tampereen aika päivittää päästötavoite
1.7. Vinkkejä laiskalle maailmanpelastajalle				
30.7. Onko ilmastonmuutos pysähtynyt?				
15.8. Vihreä blogi: Remontin paikka					
28.8. Vihreä blogi: Uudistuksia velkaantumisen ja näivettymisen sijaan
30.8. Vihreä blogi: Rakennepaketti: ei helppo, mutta välttämätön
2.9. Vihreä blogi: Avoimin mielin tiemaksuista			
4.9. Vihreä blogi: Talous kuntoon perusturvaa leikkaamatta
18.9. Vihreä blogi: Kansanvaltaa pitää puolustaa ja kehittää
27.9. Vihreä blogi: 12 tietämisen arvoista asiaa uudesta ilmastoraportista		
16.10. Vihreä blogi: Arktiksen jäätävä polte				
30.10. Vihreä blogi: Fennovoiman osakkaat veikkaavat väärää hevosta
7.11. Vihreä blogi: Ympäristön tärveleminen ei työpaikkojen tae vaan
tuho
26.11. Vihreä blogi: Tolkkua tekijänoikeuslakiin			
10.12. Miksi asetun ehdolle					
16.12. Vihreä blogi: Tiemaksut mahdollista toteuttaa järkevästi tai hölmösti
		

Televisiossa annoin haastatteluja Ylen suomenkielisille uutisille yhdeksän ja ruotsinkielisille uutisille kaksi kertaa, MTV3:n uutisille kaksi kertaa ja Nelosen uutisille kerran. Aamu-tv:ssä ja A-talkissa vierailin molemmissa kahdesti, Huomenta Suomessa kerran. Annoin haastattelun
myös Ajankohtaiselle kakkoselle ja 45 minuuttia -ohjelmalle.
Radiopuolella annoin haastattelut Ylen suomen- ja ruotsinkielisille uutisille molemmille kolmesti sekä Ajantasaan kahdesti. Ykkösaamussa vierailin kolme kertaa. Radioesiintymisiä kertyi muutenkin aika lailla: Ajankohtaisessa ykkösessä, Yle Puheen Politiikkaradiossa, Radio Suomen
Elämänmenoa-ohjelmassa, Maailmanpolitiikan arkipäivää -keskustelussa ja Radio 1:n Syntymäpäiväsankarissa. Paikallisradioista minua
haastateltiin Tampereen radioon kuudesti ja Yle Keski-Suomeen, Radio
Vaasaan, Pohjanmaan radioon, Lapin radioon ja Satakunnan radioon kuhunkin kerran.
Uutistoimistoista STT haastatteli 14 kertaa. Pelkästään verkkoon tehtyjä juttuja varten minua haastateltiin Ylelle ja Verkkouutisiin molempiin
kahdesti sekä Taloussanomiin, Uuteen Suomeen ja Kirkkonummella julkaistavaan Verkkonummeen kuhunkin kerran. Olin mukana myös Ylen
verkkokeskustelun virittäjänä työstä ja oleskeluyhteiskunnasta.
Valtakunnallisista päivittäin ilmestyvistä sanomalehdistä Helsingin Sanomat haastatteli minua 12 ja Iltalehti 7 kertaa. Ilta-Sanomat,
Hufvudstadsbladet ja Maaseudun Tulevaisuus jututtivat kukin viidesti
sekä Kauppalehti kerran.

3.3 Media
Vuoteen osui yhteensä 163 haastattelua tai muuta mediaesiintymistä 73
eri lehdessä, ohjelmassa tai kanavalla. Luvuista puuttuvat mm. taustahaastattelut, harjoitustyöt, gallupit ja jutut, joissa minua vain siteerataan
esimerkiksi puhetilaisuuden perusteella.

Maakunnallisista päivälehdistä minua haastateltiin Aamulehteen 14 kertaa. Muista maakuntalehdistä esiinnyin vuoden aikana Keskisuomalaisessa neljästi ja Hämeen Sanomissa, Ilkassa, Kalevassa, Karjalaisessa,
Keski-Pohjanmaassa, Satakunnan Kansassa, Savon Sanomissa, Turun
Sanomissa ja Österbottens Tidningissä kussakin kerran.

Haastattelujen määrä enemmän kuin tuplaantui edellisvuodesta erityisesti eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valitsemisen takia. Enimmillään yhdelle päivälle osui peräti kahdeksan haastattelua. Vuoden aikana
isännöin yhteensä viisi toimittajatilaisuutta.
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Konserniyhteistyö hankaloittaa hieman seurantaa, mutta lisäksi Alman
toimitus jututti minua kuudesti. Minua haastateltiin myös Väli-Suomen
lehtien yhteiseen Sunnuntaisuomalaiseen. Paikallislehdistä haastatteluja julkaistiin Haaparannan Sanomissa, Kangasalan Sanomissa, Kittilässä, Oulussa, Uudessamaassa ja Äksässä.

guru-visassa olin syksyn aikana peräti kahdesti.

Puoluelehdistä Vihreä Lanka jututti minua kahdesti. Aikakaus- ja erikoislehdistä asialla olivat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan Jylkkäri, Long Play, Moottorikelkkalehti, Opettaja, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
Roskalehti, Pohjolan Voima, Talouselämä, Tekniikka & Talous ja Itä-Suomen ylioppilaslehti Uljas. Minua haastateltiin myös ympäristöministeriön
julkaisemaan ilmastoneuvottelujen historiikkiin.

Tilaa joutui tekemään Oras Tynkkynen, joka myös kieltäytyi mahdollisuudesta tulla ministeritehtävään.
Tynkkynen oli varmasti aidon rehellinen sekä kieltäytymisessään että
paikkansa luovuttamisessa. Molemmat osoittavat sellaista rehtiyttä, joka
tuo jatkossa hyvää kantoa nousussa
olevalle uralle.
Satakunnan Kansan pääkirjoitus 18.10.

Ulkomaisista viestimistä minua haastattelivat erityisesti hollantilaiset ja
japanilaiset. Hollannissa asialla olivat Trouw- ja Gay & Night -lehdet, Japanista Yomiuri Shimbun, Mainichi Newspapers ja TBS-televisiokanava.
Annoin haastattelut myös
venäläiselle Penza News
Oras Tynkkynen on tamperelainen
-uutistoimistolle ja taiwavihreä kansanedustaja, joka hukkaa
nilaiselle Business Weekly
lahjansa laskelmointiin.
-lehdelle.

——
Kuinka Tynkkynen kiitti ja pokkasi tukijoitaan? Kuin murrosikäinen teini;
ei voisi vähempää kiinnostaa.
——
Tuollaisia sanotaan tuulenhaistajiksi. Pilalle hemmoteltuja kakaroita he
ovat. Politiikka on heille yhteisten
asioiden noutopöytä, josta saa poimia maukkaimmat haarukkapalat.
Pankaa mies muistiin.
——
Näiden poliittisten luomubroilereiden vastuuntunnon taso on pyöreä
nolla ainakin Urpilaiseen verrattuna.
toimittaja Olli Ainola Talouselämässä
37/2013

Lisäksi kieltäydyin pyynnöstä osallistua tv:n Neljän tähden illallinen -ohjelmaan.
Epäilin, että kasvissyöjäabsolutisti voisi olla hankala
illallisvieras, enkä pidä ajatuksesta kilpailla ruoanlaitolla.
Asiapainotteisen huomion
ohella sain myös viihteellisempää näkyvyyttä. Aamulehden Moro-liitteessä päädyin
puhekuplatehtävään
ja Satakunnan Kansassa ja
Aamupostissa tietovisaan.
Helsingin Sanomien UutisNational Democratic Instituten konferenssissa San Franciscossa huhtikuussa.
Kuva: National Democratic Institute
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4 PIENI MAAILMANPELASTUSOPAS

Vastaanotto oli melko suopea. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan Jylkkäri kirjoitti näin: “— — oppaan lukemisen jälkeen päällimmäiseksi tunteeksi ei jää voimattomuus ja alakulo, vaan toivo. Kaikki
talkoisiin!”
Kirjaa on myynnissä isoimmissa kirjakauppaketjuissa, ja kustantajalta sitä saa ostaa paperisena ja sähköisenä versiona. Vihreä sivistys- ja
opintokeskus ViSiO ja minä olemme myyneet sitä suoraan. Kirja näyttää
levinneen laajasti myös maan kirjastoihin.

Kesän korvilla Into julkaisi toisen kirjani, Pienen maailmanpelastusoppaan. Teoksessa pyrin vastaamaan kysymykseen, onko maailma vielä
pelastettavissa — ja jos niin miten.
Kirjan aluksi esittelen kymmenen maailman ja Suomen suurinta ongelmaa, sitten tarjoan niihin kymmenen yhteiskunnallista ratkaisua. Lopuksi kerron vielä kymmenen vinkkiä keinoista, joilla meistä kuka tahansa
voi osallistua maailman ongelmien ratkaisemiseen.
Opas ei ollut aivan pieni hanke. Työstin kirjaa töiden ohella kolmisen
vuotta. Lopulta sivuja kertyi noin 350 ja lähdeviitteitä noin 730. Suurkiitos
kuuluu Innon osaavan väen lisäksi lähteiden metsästämisessä auttaneille avustajilleni ja eri vaiheita kommentoineille kymmenille ihmisille.
Kävin puhumassa kirjasta Ylen Aamu-TV:ssä ja Ajankohtaisessa ykkösessä. Kirja-arvioita julkaistiin mm.
Maaseudun Tulevaisuudessa, Keskisuomalaisessa ja Etelä-Suomen Sanomissa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan
johtaja Matti Apunen viittasi oppaaseen
kolumnissaan Helsingin Sanomissa.

Esimerkiksi vihreiden Oras Tynkkynen hahmottelee tuoreessa kirjassaan
Pieni maailmanpelastusopas, miten
vapausajattelua,
ympäristötietoisuutta ja markkinataloutta voidaan
yhdistää ratkaisuiksi.

Teosta sivuttiin myös useissa haastatteluissa kiertäessäni maata pienellä
maailmanpelastuskiertueella. Puhuin
kirjasta kesän ja syksyn mittaan 23 tilaisuudessa vajaalla parillakymmenellä paikkakunnalla Helsingistä Kittilään
ja Turusta Joensuuhun.

Tervetuloa, Green Tea Party.
Elinkeinoelämän valtuuskunnan Matti Apunen Helsingin Sanomissa 18.6.
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5 TILAISUUDET JA
MATKAT

Uudesta kirjastani ja maailman pelastamisesta (ks. luku 4) puhuin yhteensä 23 tilaisuudessa. Ilmasto- ja energia-asioissa esiinnyin 14 kertaa.
Tulevaisuusvaliokunnan joukkoistamishankkeen vetäjänä kävin puhumassa joukkoistamisesta neljässä tilaisuudessa.
Muita vuoden aiheita olivat mm. EU:n hankerahoitus, uskonnottomuus,
Oriveden opiston tulevaisuus, ruoka- ja maatalousasenteet, lobbaus, tieteen ja politiikan vuoropuhelu, päihdepolitiikka sekä yrittäjyys. Lisäksi
olin vastaanottamassa kahta kolmesta vuonna 2013 eduskunnalle jätetystä kansalaisaloitteesta, tekijänoikeus- ja avioliittolakialoitteita.

Puhuin vuoden aikana 70 tilaisuudessa 26 paikkakunnalla Suomessa ja
kerran ulkomailla. Kolmeen tilaisuuteen osallistuin matka-ajan säästämiseksi etäyhteyden avulla. Vilkkaimmillaan kolmelle peräkkäiselle päivälle osui viisi puhetilaisuutta.

Työmatkoilla ulkomailla vietin yhteensä 45 yötä. Iso osa matkoista suuntautui Brysseliin. Tammikuun lopulla osallistuin vihreän eduskuntaryhmän matkalle europarlamenttiin. Edustin Suomea kolmesti Euroopan
vihreiden puoluejohtajien tapaamisissa ja eurovaaliohjelmaa luonnostelevan työryhmän kokouksissa Brysselissä ja kerran Madridissa.
Pyrin yhdistämään matkoihin mahdollisimman paljon työmenoja. Maaliskuussa pääsin samalla reissulla osallistumaan eurooppalaisten vihreiden ilmastoasiantuntijoiden tapaamiseen Brysselissä ja energiajärjestö IEA:n työpajaan Pariisissa. Toukokuussa Madridissa osallistuin
Euroopan vihreiden puoluekokoukseen.
Huhtikuussa puhuin ja vedin paneelikeskustelun joukkoistamisesta
National Democratic Instituten konferenssissa Governing Democratically in a Tech-Empowered World. Samassa tilaisuudessa Stanfordin yliopistolla puhuivat mm. Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore ja
entinen ulkoministeri Madeleine Albright. Meno- ja paluumatkoilla piipahdin Islannissa perehtymässä maan yritykseen joukkoistaa perustuslain uudistaminen ja keinoihin toipua rajusta pankkikriisistä.
Lokakuussa vierailin liikenne- ja viestintävaliokunnan mukana Hollannissa tutustumassa mm.
Amsterdamin pyöräilypolitiikkaan ja maan yleisradi-

Keskisuomalaisen juttu 5.2. päätoimittajalle Brysselistä lähettämästäni postikortista

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkysen tuoreet puheet viestivät, että ehkä
emopuolueesta sentään saattaa löytyä ripaus porvaria.
Lapin Kansan pääkirjoitus 22.8.
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oon. Marraskuussa vuorossa oli vuosittainen YK:n ilmastokokous Varsovassa.

Tilaisuuksien paikkakunnat 2013 (suluissa etäyhteydet)

Pystyin kulkemaan junalla ja laivalla kahdesti Brysseliin ja Pariisiin ja
kerran Varsovaan viikonloppujen tai eduskunnan istuntotaukojen aikana. Muut matkat jouduin taittamaan aikataulusyistä lentäen. Lennoistani
maksoin kymmenen prosenttia lipun hinnasta vapaaehtoista lentomaksua (www.lentomaksu.fi), yhteensä vajaat 300 euroa.
Matkoista National Democratic Institute korvasi lennot Yhdysvaltoihin ja
muutaman päivän majoituksen, puolue matkat puoluejohdon tapaamisiin sekä eduskunta lennot ja majoituksen Hollantiin ja Islantiin. Varsovan-matkan maksoin kokonaisuudessaan itse. Yövyin matkoilla paljon
ystävien luona ja AirBnB-palvelun kautta löytämässäni kotimajoituksessa.
Aiempaan tapaan jaoin matkoilla oppimaani blogitekstien muodossa.
Blogitekstit matkoilta
26.4. Joukkoistettu perustuslaki: kansa ottaa ohjat
29.4. Joukkoistettu perustuslaki: mitä opimme Islannista?
5.5. Teknologia demokratian työkaluna
14.5. Islannin pankkikriisi: hyvä juhla, pitkä krapula
17.5. Islannin pankkikriisi: vähän uutta, vähän vanhaa
6.10. Näin Amsterdamista tehtiin pyöräilyn suurkaupunki
17.11. Takaisin tulevaisuuteen					
18.11. Varsovan kolme kokonaisuutta					
18.11. Päihitämme Japanin, häviämme Egyptille			
19.11. Globaalit erityisolosuhteet					
20.11. 10 viestiä päästökuilusta					
21.11. Varsovassa myrskyää					
22.11. Ilmastoneuvottelujen hyödylliset idiootit			
23.11. Varsovasta laihat eväät matkalle kohti Pariisia
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6 KYMMENEN VUOTTA
KANSANEDUSTAJANA

Kaikki eivät uskoneet
mahdollisuuksiini. Suomen Kuvalehti arvioi minun olevan putoamisvaarassa 2007 vaaleissa.

6.1 Alku

Toisin kävi. Äänimääräni
viisinkertaistui edellisistä eduskuntavaaleista.
Sain Pirkanmaalla miehistä eniten ja kaikista
ehdokkaista neljänneksi eniten ääniä. Tampereella oli yksittäisiä äänestyspaikkoja, joissa sain kaikkein eniten ääniä.

Nousin eduskuntaan varapaikalta, kun Satu Hassi valittiin europarlamenttiin kesällä 2004. Kymmenen vuotta myöhemmin olen itse ehdolla
eurovaaleissa Hassin jättämälle paikalle.

Tamperelainen Tynkkynen on ollut
eduskunnassa vuodesta 2004. Häntä
pidetään vankkana asiaosaajana.
Toimittaja Jyri Hänninen Helsingin Sanomissa 12.10.

Istuin alkuun takarivissä tamperelaisen kollegani Rosa Meriläisen vieressä. Toisella puolella istui kolmen hengen perussuomalaisen ryhmän
melko tuntematon edustaja, muuan Timo Soini Espoosta. Yhden paikan
päässä sijaa piti sittemmin edesmennyt, mukavan oloinen Tony Halme.

Eduskunnassa olin vähän poikkeava tulokas. Minusta tuli Suomen ensimmäinen avoimesti homo kansanedustaja. Olin myös eduskunnan
nuorin jäsen kolme vuotta ja kahden nuorimman joukossa peräti seitsemän vuotta.

Ensimmäisen vuosikertomuksen julkaisin ensimmäisen puolikkaan
eduskuntavuoden päätteeksi. Näin perustelin tuolloin: “Tämän vuosikertomuksen tarkoitus on lisätä politiikan avoimuutta. Toivon, että kertomuksen avulla äänestäjät voivat arvioida, olenko vastaisuudessa heidän
luottamuksensa arvoinen.”

Ensimmäisenä päivänä kansanedustajana jätin ensimmäisen kirjallisen
kysymyksen. Ensimmäisen puheenvuoron pidin ensimmäisessä istunnossa. Eduskuntaryhmä valitsi minut 26-vuotiaana tulokkaana talousvaliokunnan jäseneksi väittelemään vuorineuvosten kanssa energiasta,
elinkeinoista ja eurokriisistä.

Vastaanotto oli hillityn myönteinen. Esimerkiksi toimittaja Anneli
Sundberg kirjoitti Helsingin Sanomissa: “Oletan kumminkin, että muut
199 kansanedustajaa vastaavat Tynkkysen haasteeseen ja julkaisevat
oman vuosikertomuksensa.”

Kaavio 1: Äänimäärä kunnallis- ja eduskuntavaaleissa

6.2 Kymmenen vuotta töitä...
Työni teemat eivät vuosien varrella ole muuttuneet paljoa. Valtiopäivätoimissa, haastatteluissa ja puhetilaisuuksissa toistuivat alusta alkaen
ilmastokriisi, energia, yhdenvertaisuus ja globaali kehitys.
Kunnallisvaalit

Talousvaliokunnan ohella istuin alkuun ympäristövaliokunnassa ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Myöhemmin tilalle tulivat liikenne- ja

Eduskuntavaalit
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viestintä-, tulevaisuus- sekä lakivaliokunnat. Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtajaksi nousin kolmantena edustajavuonna, tulevaisuusvaliokunnassa samaa pestiä olen hoitanut tämän vaalikauden. Valiokunnissa olen ollut käsittelemässä yhteensä satoja lakeja ja kuullut tuhansia
asiantuntijoita.

Kaavio 2: Haastattelut

Työtahti on vaihdellut kiivaasta vielä kiivaampaan. Toisella vaalikaudella
tein limittäin kahta työtä, kun toimin kansanedustajan ohella valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana.
Päätehtäväni asiantuntijan roolissa oli vastata ilmasto- ja energiapoliittisesta tulevaisuusselonteosta. Työn laajuutta kuvaavat luvut valmistelusta.
Selonteon ministerityöryhmä kokoontui 20 ja asiantuntijaryhmä 22 kertaa. Valmistelua varten järjestettiin 35 työpajaa, tiedotustilaisuutta, sidosryhmäpaneelia, ministeriöiden yhdysverkon tapaamista ja seminaaria. Selontekotiimini valtioneuvoston kansliassa kokoontui noin 80 kertaa.
Taustaksi julkaistiin 11 selvitystä, ja selonteon luonnoksessa oli yhteensä
noin 450 lähdeviitettä.
Nousin eduskuntaan kesken opintojen, joten ensimmäisenä vuonna istuin maanantait graduseminaarissa. Vuonna 2007 valmistuin töiden
ohella yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi ja kahta vuotta myöhemmin
maisteriksi. Gradun viimeistelin rinta rinnan toisen suunnilleen saman
laajuisen työn, tulevaisuusselonteon kanssa.

Kaavio 3: Puhetilaisuudet

Työtahtia kuvaa myös se, että esimerkiksi vuonna 2007 annoin 157 haastattelua ja puhuin 122 tilaisuudessa. Hurjimmalla viikolla kaksi vuotta
myöhemmin oli yhdeksän puhetilaisuutta kuudessa päivässä – ja neljä
yhtenä päivänä.
Työhön on kuulunut aina myös paljon matkustamista. Esimerkiksi vuonna 2012 kiersin puhumassa Istanbulissa, Varsovassa, Kanadan Sidneyssä, Bakussa, Ateenassa ja Dohassa.
Paljon matkusteleva ilmastosaarnaaja on toki herkullinen naljailun kohde. Arvostelijat eivät kuitenkaan usein tiedä, mitä olen tehnyt matkustamisen haittojen minimoimiseksi. Monista matkoista olen kieltäytynyt,
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poliittisen petoksensa, pysymisen hallituksessa, joka hyväksyy ydinvoiman lisärakentamisen.”

koska hyödyt eivät olisi todennäköisesti ylittäneet haittoja. Videokonferenssiyhteyden välityksellä olen puhunut mm. Kuusamoon, Ruotsin
Jokkmokkiin ja Philadelphiaan — sekä kahdesti Brysselistä Suomeen.

Usein tulokset edellyttivät vuosien pinnistämistä. Vuonna 2005 kysyin
suullisella kyselytunnilla uusiutuvan energian syöttötariffeista. Vuotta
Lentämisen sijaan pyrin matkustamaan maitse silloin, kun se on tolkulmyöhemmin sain talousvaliokunnan mietintöön
lisesti mahdollista. Esimerkiksi vuonna 2009 matlausuman, jonka mukaan tariffien laajentamista
kustin Washington DC:stä Yhdysvaltain halki Los
turpeesta uusiutuviin tulee selvittää.
Angelesiin junalla ja Los Angelesistä San FranAjatellaan vaikka Alexander Stubbia ja
ciscoon bussilla. Euroopassa matkustin junalla ja
Oras Tynkkystä. Heidänlaisensa hahSeuraavan kevään hallitusneuvotteluissa vastasin
laivalla Suomesta kahdesti Kööpenhaminaan ja
mot
ovat
Nokia-Suomen
kasvatteja.
Vihreiden puolesta energiaosiosta, johon saimme
Pariisiin sekä kerran Lontooseen ja takaisin.
kovan väännön jälkeen puskettua yhdessä kesToimittaja Ilkka Malmberg Helsingin Sanokustan kanssa läpi tariffit tuulivoimalle. Myöhemmissa 8.9.
min hallituskaudella istuin ilmastopoliittisena
asiantuntijana ministeriryhmässä, joka laajensi
tariffit biokaasuun ja metsähakkeeseen.
Päättäjä saa täytettyä vuotensa kokouksilla, puheilla, haastatteluilla ja matkoilla. Onko vuosien
työstä silti jäänyt käteen mitään?

6.3 ...eikä suotta?

Politiikassa yksittäisen ihmisen saavutuksia on tunnetusti usein vaikeahko todentaa. Yleensä päätöksiä tehdään aina porukalla. Joitakin arvioita
työn tuloksista rohkenee silti esittää.
Johdollani valmisteltu tulevaisuusselonteko asetti ensimmäisen kerran
Suomessa pitkän aikavälin päästötavoitteen. Neljän vuoden työ viritti
myös julkista keskustelua ja laittoi liikkeelle prosesseja, joiden tulokset
näkyvät toivottavasti vielä pitkään.
Tulevaisuuselonteko hyväksyttiin yksimielisesti sekä hallituksessa että
eduskunnassa. Etujärjestöistä Elinkeinoelämän keskusliitto totesi kannanotossaan selonteon antavan “hyvän pohjan ilmastokeskustelulle”.
Energiateollisuus ry kommentoi, että ”tulevaisuusselonteko on tärkeä
avaus”. Keskustelun toisella laidalla Greenpeace piti ”tulevaisuusselontekoa tervetulleena”.
Toki arvosteluakin kuultiin. Energiateollisuuden lobbari Paavo Lipponen
(sd) kirjoitti Turun Sanomissa tyylilleen uskollisesti: “Kukaan ei ota Tynkkysen selontekoa vakavasti, mutta siitä paasaamalla vihreät häivyttävät
Aamulehden puhekuplakisa 19.12.
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Vastaavasti vuonna 2005 jätin kirjallisen kysymyksen Suomen tuulioloja kartoittavan tuuliatlaksen tekemisestä ja vuotta myöhemmin tein samasta aiheesta talousarvioaloitteen. Vuonna 2006 sain kirjattua atlaksen
ympäristö- ja talousvaliokuntien lausuntoihin ilmasto- ja energiastrategiasta. Kevään 2007 hallitusneuvotteluissa sain läpi esityksen atlaksen
tekemisestä. Vähän myöhemmin tappelin vielä TEMin kanssa atlaksen
rahoituksesta.

Olen edustanut Vihreitä hallitusneuvotteluissa
kolmesti: 2007, 2010 ja
2011. On ilahduttava nähdä, miten läpi neuvottelemani linjaukset vähitellen
muuttuvat todeksi. Esimerkiksi kirjaukset tiemaksujen selvittämisestä
ja valtakunnalliseen joukkoliikennelippuun siirtymisestä ovat kynästäni
peräisin.

Siksi puhutaan häveliäästi täsmäelvytyksestä, jota vihreiden ryhmäjohtaja
Oras Tynkkynen vertasi Ylen haastattelussa akupunktioon. Toivottavasti
poliittiset paineet eivät tee elvytyksestä uskomushoitoa tai kosmetologiaa.
Helsingin Sanomien pääkirjoitus 3.8.

Usein tarvitaan pitkää pinnaa. Ensimmäisen aloitteen tasa-arvoisesta
avioliittolaista jätin vuonna 2006. Uusin aloitteen seuraavalla vaalikaudella 2009 ja vielä kerran yhdessä kollegoiden kanssa 2011. Toiveena on,
että laki menee vihdoin läpi kansalaisaloitteen kautta vuonna 2014.
Työstä on tullut ilahduttavasti myös tunnustusta. Vuosien varrella olen
saanut mm. Pirkanmaan ympäristöpalkinnon, Pro Animalia -palkinnon
ja 2013 Democracy Award -tunnustuksen. Minut on myös valittu vuoden
pyöräilijäksi.
Toki vuosiin mahtuu myös pettymyksiä. Suurimpia niistä on varmasti hallituksen ja eduskunnan enemmistön päätös myöntää periaateluvat kahdelle uudelle ydinvoimalalle. Saavutuksetkin kannataa suhteuttaa siihen,
miten suuria muutoksia maailman ja Suomen ongelmien ratkaiseminen
edellyttää.

6.4 Koti Tampereella
Töiden takia vietän ison osan arkipäivistä Helsingissä. Koen kuitenkin
itseni vahvasti tamperelaiseksi. Olenkin pyrkinyt näkymään ja vaikuttamaan monin tavoin myös Pirkanmaalla.
Sunnuntaisuomalaisen pride-jutussa 21.6.
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Kesällä 2006 pyöräilin Pirkanmaan kaikki kunnat läpi. Pääsin juttelemaan monenlaisten ihmisten kanssa, tutustuin vaalipiirin eri kolkkiin ja
sain nauttia liikkumisesta upeassa kesäsäässä.

hallinneen kokoomuksen ja SDP:n aseveliakselin. Sen ansiosta vihreätkin pääsivät vihdoin kunnolla mukaan päätöksentekoon, mikä on muuttanut kaupunkia monessa suhteessa vihreämpään suuntaan.

Neljä vuotta myöhemmin ajattelin kävellä Pirkanmaan halki. Hanke tyssäsi kuitenkin kolmen päivän ja sadan kilometrin jälkeen, kun lääkäri
kielsi kävelemisen turvonneen nilkan takia.

Mainitsen muutaman esimerkin, joita olen itse ollut puskemassa. Vuonna 2004 jätin valtuustoaloitteen Reilun kaupan kaupungista. Kolme vuotta myöhemmin uusin aloitteen Vasemmistoliiton Anna Kontulan kanssa,
ja saimme mukaan neljää valtuutettua vaille koko valtuuston. Seuraavana vuonna Tampereesta tulikin Suomen ensimmäinen Reilun kaupan
kaupunki.

Yllättävän kauaskantoiseksi osoittautui ehdokkuus Tampereen pormestarikisassa. Sain taakseni valtuuston niin sanotut keskiryhmät eli Vihreiden lisäksi keskustan, sitoutumattomat ja kristillisdemokraatit.

”Ilmastonsuojelu on edennyt ripeästi. Vihreiden päästyä mukaan päättämään Tampere asetti tavoitteeksi vähentää päästöjä 40 prosenttia
vuoteen 2030 mennessä. Kolmessa vuodessa päästöt laskivatkin jo 18
prosenttia. Päättyneenä vuonna strategiassa tiukennettiin Vihreiden esityksestä päästötavoitetta aikaistamalla 40 prosentin vähennystä viidellä
vuodella.

Hävisin odotetusti vaalien ensimmäisellä kierroksella, mutta toisella
kierroksella pormestariksi valittiin vähän yllättäen kokoomuksen Timo
P. Nieminen. Valinta mursi Tamperetta liki sodista asti harvainvaltaisesti

Eräänlaisena saavutuksena voi pitää myös sitä, että kunnallispoliittisena
avustajanani vuonna 2004 aloittanut Olli-Poika Parviainen on sittemmin
noussut Tampereen apulaispormestariksi. Toki hän on edennyt ennen
kaikkea oman osaamisensa ansiosta.
Ajan puutteen takia en ole haalinut kunnallisia ja maakunnallisia luottamustehtäviä. Sääntöön on yksi olennainen poikkeus: vuodesta 2010 olen
toiminut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Yli
sadan miljoonan euron investoinnissa mukana olevan ja 35 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävän yhtiön luotsaaminen on sekä haastavaa että
antoisaa.

6.5 Kirjoittaminen ja asiantuntijatehtävät
Olen aina pitänyt kirjoittamisesta ja yrittänyt tuottaa ahkerasti kolumneja, mielipidekirjoituksia ja blogitekstejä. Kaiken kaikkiaan edustajavuosina erilaisia julkaistuja tekstejä on kertynyt 427.
Tulevaisuusvaliokunnan joukkoistamisjaoston seminaarissa 13.10.
Kuva: Olli Hietanen
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huippukokouksessa New
Yorkissa 2007 olin presidentti Tarja Halosen valtuuskunnassa.

Kaavio 4: Kirjoitukset

Toimittajana olen kokenut myös joukkoviestimissä
esiintymisen luontevaksi osaksi
kansanedustajan työtä.
Eduskuntavuosinani olen
antanut yhteensä 986
haastattelua.
Ajoittain näkyvyyttä kertyy yllättävissä yhteyksissä. Olen päätynyt niin
sanomalehtien tietovisoihin, pilapiirroksiin ja
kuva-arvoituksiin, Trivial
Mainostin joulukuussa Euroopan vihreiden
Pursuit -lautapelin kyesivaalia
(www.greenprimary.eu).
Kuva: Mari Kamaja
symykseen,
Helsingin
Sanomien
Nyt-liitteen
identtisiin kaksosiin kuin ristisanatehtäviin. Tampereen työväen teatterin
Luolamies-näytelmässäkin nimeni kuulemma mainittiin.

Välillä olen irrottanut aikaa laajempien tekstien kirjoittamiseen. Vuonna
2006 minulta julkaistiin pamfletti Vihreä on kasvun väri. Nyt vuonna 2013
sain valmiiksi laajemman teoksen, Pienen maailmanpelastusoppaan.
Olen myös osallistunut Vihreiden ohjelmien kirjoittamiseen. Vedin liikenne-, yhdenvertaisuus- ja periaateohjelmien laadintaa ohjelmatyöryhmien
puheenjohtajana. Työryhmän jäsenenä olen ollut mukana työstämässä
mm. vero-, pk-yrittäjyys- ja aluepolitiikkaohjelmia.

Sosiaalinen media on hivuttautunut työlistalle vähitellen. Kaikki alkoi
profiilista irc-galleriassa vuonna 2006. MySpaceen ja Facebookiin lähdin
vuonna 2007, Twitteriin kaksi vuotta myöhemmin. Instagramiin taivuin
vasta päättyneen vuoden lopulla.

Kirjoittamisen ohella olen innoittunut erityisesti erilaisista asiantuntijatehtävistä. Olen toiminut Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n raporttien asiantuntija-arvioijana viitenä vuonna. Ympäristöministeriö nimitti
minut kaupan suuryksiköiden ohjausta ja liikenne- ja viestintäministeriö
tulevaisuuden käyttövoimia pohtiviin työryhmiin. Lisäksi olen istunut mm.
VTT:n, Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen hankkeiden
ohjausryhmissä.

6.6 Ameeba, Fennovoima ja Mahatma
Gandhi

Pysyäkseni kärryillä kansainvälisestä ilmastopolitiikasta olen osallistunut ensimmäisen kansanedustajavuoteni jälkeen kaikkiin YK:n ilmastokokouksiin. Loppuvuodesta 2013 Varsovassa pidetty ilmastokokous
oli minulle järjestyksessään jo neljästoista. YK:n pääsihteerin ilmasto-

Vuosien varrelle on osunut myös monenlaisia yllättäviä, erikoisia ja hassunkurisiakin sattumuksia. Vakavamman työn ohella olen toiminut mm.
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Tilaisuuksien paikkakunnat 2004—2013 (suluissa etäyhteydet)

Kaavio 5: Tykkääjät ja seuraajat sosiaalisessa mediassa

Tykkäykset Facebook-sivulla

Seuraajat Twitterissä

sarjakuvakisan tuomarina, mannekiinina Mannerheimin lastensuojeluliiton muotinäytöksessä ja DJ:nä Kampin ostoskeskuksessa.
Välillä on myös juhlittu. Esimerkiksi 2007 vaalien jälkeen tilasin VR:n juhlavaunun, jolla tamperelaiset vieraat kuljetettiin bileisiin Helsinkiin.
Vuonna 2005 hain eduskunnan naisverkoston jäseneksi päästäkseni mukaan edistämään tasa-arvoa. Hakemukseni hylättiin, vaikka verkoston
sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu eduskuntatalossa työskentelevä henkilö kuin naispuolinen kansanedustaja. Sittemmin olin mukana perustamassa sukupuolten tasa-arvoa niin ikään edistävää eduskunnan miesverkostoa, jonka sihteerinä nykyään toimin.
Välillä olen löytänyt itseni yllättävistä paikoista. Satuin olemaan Helsingin makasiineilla Avun kuvattavana vain 4,5 tuntia ennen tuhoisaa paloa.
Nairobin ilmastokokouksesta palattuani jouduin pariksi päiväksi sairaalan vuodeosastolle tiputukseen kampylobakteerin ja ameeban takia. Olkiluodossa olin osoittamassa mieltäni (ihan laillisesti) ydinvoiman lisärakentamista vastaan, kun vierestä kannettiin mielenosoittajia poliisiauton
kyytiin.
Haluan myös käyttää tilaisuutta hyväksi kiittääkseni ydinvoimayhtiö Fennovoimaa. Kirjoitin yhtiön tiedotuslehteen kolumnin, josta yhtiö ystävällisesti maksoi kirjoituspalkkion. Lahjoitin palkkion lyhentämättömänä
ydinvoiman vastaiseen työhön.
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järjestöissä ja -liikkeissä, vapaaehtoiset vanhainkodeissa ja urheiluseuroissa, oivaltavat tutkijat ja teräväkynäiset toimittajat.

Päättäjänä saa tottua työn ja henkilön ajoittain melko suorasukaiseenkin arviointiin. Siksi kannustava palaute tuntuu sitäkin arvokkaammalta. Esimerkiksi Nyt-liitteen kyselyssä suomalaislesbot valitsivat minut
suomalaiseksi suosikkimiehekseen. Ulkomainen suosikki oli Mahatma
Gandhi.

Eduskuntaan pääsee vain kansan luottamuksen ansiosta. Tuhannet äänestäjät ovat vuosien varrella antaneet ainokaisen äänensä minulle. Se
vetää nöyräksi, mutta tekee myös kiitolliseksi. Suurkiitos myös kymmenille tukiryhmässä vaalikentillä ahkeroineille – ja kaikille heille, jotka ahkeroivat taas keväällä eurovaalikampanjassani.

Joitakin vuosia sitten huolestunut äiti pyysi kirjoittamaan kiusatulle ja
masentuneelle pojalleen kirjeen, koska olin kuulemma tämän idoli. Vähän myöhemmin sain pojalta kortin, jossa tussilla piirretty nalle itki ilosta.

Vielä yhdet kiitokset haluan jakaa. Ne kuuluvat sinulle, vuosikertomuksen lukijalle. Ilman sinua ja monia muita en olisi kymmentä vuosikertomusta kirjoittanut. Toivottavasti niistä on ollut iloa ja hyötyä.

Siinä oli vähällä roska lentää omaankin silmään.

Kiitos!

6.7 Kiitos
En olisi tässä pisteessä ilman monia muita. Vuosien varrella lukuisat ihmiset ovat tukeneet, kannustaneet, neuvoneet ja ilahduttaneet. Joitakin
heistä on syytä kiittää erikseen.
Vihreissä olen saanut valtavasti tukea monilta ihmisiltä. Mm. Satu Hassi,
Pekka Haavisto, Janina Andersson, Panu Laturi, Lasse Miettinen, Anni
Sinnemäki, Touko Aalto ja Lauri Korkeaoja ovat monin tavoin tasoittaneet
tietä kymmenennelle vuodelleni kansanedustajana.
Politiikassa ei ole tapana kiitellä mitenkään liiaksi toisten puolueiden
edustajia. Silti olen oppinut paljon mm. Harri Jaskarilta (kok.), Mikael
Jungnerilta (sd.), Bjarne Kallikselta (kd.), Anna Kontulalta (vas.) ja Juha
Sipilältä (kesk.).
Annina Käppi ja Olli-Poika Parviainen alkuun sekä Heikki Korpela ja Tuure Pitkänen viime vuosina ovat tehneet avustajina valtavasti työtä, joka
harvoin muistetaan – ja josta vielä harvemmin muistetaan kiittää. Siksi
kiitos kaikesta.
Kiittää kuuluu kaikkia niitä, jotka ovat väsymättä paiskineet töitä reilumman ja kestävämmän maailman puolesta. Kiitos siis aktivistit kansalais-
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7 VUOSI 2013 LUKUINA

6.8 Kymmenen vuotta lukuina
Valtiopäivätoimet

85

Puheenvuoroja istunnoissa

483

Läsnäolo täysistunnoissa

1 118/1 258 (89 %)

Läsnäolo valiokunnissa

895/1 072 (83 %)

Läsnäolo kaupunginvaltuustossa

110/133 (83 %)

Puheenvuoroja kaupunginvaltuustossa*

82

Tiedotteet

151

Kirjoitukset

669

Viserrykset (Twitter)

3 000

Puhetilaisuudet

795

Haastattelut**

986

Paikkakunnat Suomessa

59

Öitä ulkomailla†

411

* tiedot 2008 alkaen
** tiedot 2005 alkaen
† vuodelta 2013 mukana vain työmatkat

Valtiopäivätoimet

3

Puheenvuoroja istunnoissa

61

Läsnäolo täysistunnoissa

118/136 (87 %)

Läsnäolo tulevaisuusvaliokunnassa

29/38 (76 %)

Läsnäolo lakivaliokunnassa

7/7 (100 %)

Läsnäolo liikenne- ja
viestintävaliokunnassa

71/87 (82 %)

Läsnäolo kaupunginvaltuustossa

11/14 (79 %)

Puheenvuoroja kaupunginvaltuustossa

15

Tiedotteet

13

Kolumnit, blogitekstit ja
mielipidekirjoitukset

68

Viserrykset (Twitter)

742

Puhetilaisuudet

70

Haastattelut

163

Paikkakunnat Suomessa

26

Öitä ulkomailla*

45

* mukana vain työmatkat
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8 YHTEYSTIEDOT
Oras Tynkkynen
00102 Eduskunta
oras.tynkkynen@eduskunta.fi
puh. 050 5121 584
www.orastynkkynen.fi
www.facebook.com/orast
www.orastynkkynen.fi/twitter
www.oras2014.fi
Heikki Korpela, avustaja eduskunnassa
heikki.korpela@eduskunta.fi
puh. 09 432 4019
Tuure Pitkänen, avustaja Pirkanmaalla
tuure.pitkanen@vihreat.fi
puh. 040 7642 807
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