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1 Johdanto
Luet järjestyksessään yhdettätoista vuosikertomustani. Samalla se on kertomuksista viimeinen – ainakin toistaiseksi.
Monessa suhteessa 2014 oli suuri vuosi. Kevään vaaleissa nousin europarlamentin varasijalle – kiitos satojen tukijoiden.
Eduskunnassa
		 voitimme äänestyksen tasa-arvoisesta avioliittolaista, jota olin ajanut vuodesta 2006, mutta hävisimme äänestyksen Rosatomin reaktorista. Syksyllä minut nimitettiin Sitraan vanhemmaksi neuvonantajaksi.
Vuodelta voi poimia myös monia muita muistelemisen arvoisia tapahtumia. Esimerkiksi
•

puhuin Oxfordin yliopistolla tulevaisuuspolitiikasta

•

osallistuin presidentti Niinistön ulkopoliittiseen keskustelutilaisuuteen Kultarannassa

•

pidin suomalaisista poliitikoista ensimmäisenä tentin Reddit-verkkopalvelussa

•

kiersin sähköautolla 54 kuntaa ja 1 557 kilometriä

•

vietin sadan ihmisen kanssa kymmenvuotistaiteilijajuhlaani

•

tulin kolmanneksi Helsingin Sanomien retoriikkakisassa

•

vierailin mm. karjatilalla Siilinjärvellä, saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa, paperitehtaalla
Jämsässä ja kehitysvammaisten koulussa Pälkäneellä

•

minut nimettiin vuoden homo -ehdokkaaksi

•

sekä palellutin että poltin itseni eurovaalikiertueella

•

en taaskaan päässyt linnanjuhliin, koska osallistuin 15. kertaa YK:n ilmastokokoukseen

•

vedin ilmastoaiheisen pubivisan ja esiinnyin DJ Munana kaverien tuplakolmekymppisillä

Näistä ja paljosta muusta voit lukea lisää vuosikertomuksen sisäsivuilla.
Brysselissä 1.1.2015

Oras Tynkkynen
PS. Mitä teen eduskunnan jälkeen? Siihenkin yritän vastata kertomuksen loppupuolella.
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2 Politiikka
2.1 Eduskunta
Viimeisenä eduskuntavuotenani nähtiin sekä riemastuttavia saavutuksia
että kirveleviä pettymyksiä. Vuoden aikana hyväksyttiin kauan odotettu
tasa-arvoinen avioliittolaki, mutta eduskunnan enemmistö meni myös
myöntämään periaateluvan Fennovoiman ja Rosatomin moniongelmaiselle ydinreaktorille.
Keväällä pidin päiväkirjaa minuun kohdistuvasta lobbauksesta YLElle
usean kuukauden ajan. Merkintöjä kertyi lopulta tavallista kevättä vähemmän, parisenkymmentä. Eurovaalit söivät aikaa, jota usein muutoin
käytän mm. erilaisten etu- ja kansalaisjärjestöjen tapaamiseen.
Istunnot ja valtiopäivätoimet
Jonottamassa puheenvuoroa keskusteluun tasa-arvoisesta avioliittolaista. Vieressä
Silvia Modig (vas.) ja Aino-Kaisa Pekonen (vas.). Kuva: Peter Östman (kd.)

Osallistuin vuoden aikana 125 täysistuntoon 134:stä. Kahdesti poissaolot
johtuivat sairaudesta, kerran eurovaaleista. Loppujen syynä olivat työmatkat Oxfordiin ja Limaan (ks. luku 4).1 Lisäksi myöhästyin istunnosta
kerran Limasta palattuani.

vestoinnit, ruotsin kielen opiskelu, seksin ostokielto, soidensuojelu,
säästöjen ihmisoikeusvaikutukset, talouskuri, tekijänoikeuslaki, tietoyhteiskuntakaari, työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen, valtakunnallinen joukkoliikennelippu, valtiontalouden vaje, verkkoneutraliteetti,
yksityisyyden suoja, ympäristölupien käsittelyajat, yrittäjän alv-raja sekä
yritystuet.

Pidin istunnoissa vuoden aikana 105 puheenvuoroa. Puhuin erityisen
paljon Fennovoimasta (20 kertaa) ja tasa-arvoisesta avioliittolaista (19
kertaa).
Enemmistö puheista koski kuitenkin muita kysymyksiä. Ilmasto- ja energiapolitiikan ohella puheenvuorojen aiheita olivat mm. kestävän kasvun
edistäminen, kuntauudistus, TTIP-sopimus, Talvivaara, Teijon kansallispuisto, kehitysyhteistyö, perustulo, rahankeräyslaki, raideliikennein-

Vuoden lopulla jätin perussuomalaisten Reijo Tossavaisen kanssa kirjallisen kysymyksen sähköautojen käytön edistämisestä
Suomessa. Osallistuin myös
yhteiseen talousarvioaloit- Vahvimmin ja perustelluimmin
teeseen eläinkokeita korvaa- aloitetta puolusti Oras Tynkkynen
van vaihtoehtomenetelmä- (vihr).
keskuksen tukemisesta.

1
Tiedotusvälineiden tilastoissa ilmoitetaan usein vain poissaolot, jotka eivät
liity sairauteen, perhevapaisiin tai eduskuntatyöhön kuten valiokuntien matkoihin.
Olen ilmoittanut kaikki poissaolot, joten vuosikertomuksessa poissaoloja on enemmän kuin median tilastoissa.

Helsingin Sanomat 21.2.
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lakiteknisiin huoliin. Siksi
vastalauseessa päädyttiin
siihen, että itse avioliittolaki tulee voimaan pitkän siirtymäajan jälkeen.
Eduskunta velvoitti hallitusta
valmistelemaan
muutokset muihin lakeihin tuon siirtymäajan kuluessa.

Isot kysymykset: avioliittolaki ja Fennovoima
Vuonna 2014 eduskuntaa puhutti paljon kaksi vihreille periaatteellisesti
tärkeää kysymystä: tasa-arvoinen avioliittolaki ja Fennovoiman ydinreaktori. Käytin paljon aikaa keskusteluihin istunnoissa ja julkisuudessa sekä
vaikuttamiseen taustalla.
Jätin Suomen ensimmäisen lakialoitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista
jo 2006. Kun lakivaliokunta tällä kaudella päätti yhden äänen enemmistöllä jättää 76 edustajan yhteisaloitteen käsittelemättä, saatiin laki lopulta säädettyä vasta kansalaisaloitteen kautta.

Sitten Oras Tynkkynen (vihr)
asiantuntevasti ja lainkaan
hermostumatta selventää
rauhallisella äänellä, miten kivihiilen
käyttöä voidaan vähentää.
Helsingin Sanomat 5.10.

Avioliittolain yhteydessä eduskunta myös hyväksyi ensimmäisen kansalaisaloitteen. Ilman kansalaisten aktiivisuutta lakia ei olisi saatu säädettyä. Tahdon2013-kampanjan aktiivit jatkoivat väsymätöntä työtä aloitteen
puolesta loppuun saakka.

Esitin kesäkuussa valiokunnassa, että se ottaisi kansalaisaloitteeseen
myönteisen kannan. Hävisin äänestyksen tuolloin, mutta yhdessä muiden aloitteen kannattajien kanssa valmistelemani päätösehdotus kirjattiin myöhemmin vastalauseeksi valiokunnan mietintöön. Vastalause päätyi lopulta myös koko eduskunnan kannaksi.

Vuoden toinen periaatteellisesti merkittävä päätös koski Fennovoiman
ydinreaktoria. Vihreät oli vastustanut hanketta kaikissa vaiheissa. Matkan
varrella siitä oli kuitenkin tullut vielä aiempaakin järjettömämpi, kun yritykset vetäytyivät hankkeesta yksi toisensa jälkeen ja saksalaisen E.onin
tilalle keksittiin Venäjän valtion liikelaitos Rosatom.

Valiokunnan käsittelyssä tuli ilmi teknisiä viilauksia, joita itse aloitteeseen
tai muihin lakeihin pitää vielä tehdä. Halusimme varmistaa lainsäädännön hyvän laadun ja sen, että laki ei kaadu ainakaan kantaansa empivien

Hallituksen enemmistö ei vaikeuksista välittänyt, vaan puolsi jälleen
Fennovoiman lupaa – vaikka hallitusohjelmaan oli erikseen kirjattu, että
uusia periaatelupia ei myönnetä. Kun luottamus hallitusohjelmassa sovittuun oli murentunut, Vihreät lähti hallituksesta yksimielisellä päätöksellä.
Koko vuoden ajan pyrimme osoittamaan, että Rosatomin reaktorille on
kotimainen, kestävä vaihtoehto. Johdollani valmisteltiin kotimaisen energiaratkaisun nimellä kulkeva 20-sivuinen malli siitä, miten Fennovoiman

Valmistautumassa paneeliin Leaders’ Forumissa Helsingissä toukokuussa
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Valiokunnat
Jatkoin tulevaisuusvaliokunnassa varapuheenjohtajana ja pääsin johtamaan kokousta viidesti. Vuoden 50 kokouksesta pystyin osallistumaan
44:ään.
Valiokunta julkaisi selvityksiä mm. hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta, Kiinan ja Suomen yhteistyöstä vihreän kasvun saralla, Venäjästä
ja kokeiluyhteiskunnasta. Lisäksi valiokunta laati mietinnön hallituksen
tulevaisuusselonteosta, jonka laatimisesta Vanhasen II hallituksessa olin
vastannut.
Osallistuin itse eniten valiokunnan kestävää kasvua ja joukkoistamista
käsitteleviin jaostoihin. Kestävän kasvun jaosto kokosi kymmenen konkreettista toimenpide-ehdotusta mm. sähköautojen, uusiutuvan energian,
älyliikenteen, uusien puutuotteiden ja terveysalan osaamisen edistämiseksi. Joukkoistamisjaosto viimeisteli koehankkeen maastoliikennelain
uudistamisesta yhdessä ympäristöministeriön kanssa ja julkaisi raportin
saaduista kokemuksista.

Manne Maalismaan ja Ville Leinosen kanssa eduskuntaurani 10-vuotisjuhlissa
Helsingissä huhtikuussa

sähkö ja teho voidaan korvata kotimaisella, uusiutuvalla energialla ja
energiatehokkuudella.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan kokouksista osallistuin 86:een 99:stä.
Monien liikenneasioiden lisäksi valiokunta käsitteli tänä vuonna viestintäpolitiikan jättiurakkaa, tietoyhteiskuntakaarta. Lakiin koottiin aiemmin
hajanainen tietoyhteiskuntasäätely. Valiokunta muokkasi esitystä lopulta
poikkeuksellisen paljon turvatakseen mm. yksityisyyden suojaa ja verkkoneutraliteetin periaatetta. Sain monta huomiotani läpi mietintöön ja siten
myös eduskunnan päätökseen laista.

Kävin esittelemässä mallia, keskustelin monien edustajien kanssa ja
järjestin keskustelutilaisuuksia. Kirjoitin ydinvoimasta 17 mielipidekirjoitusta, kolumnia ja blogitekstiä 11 eri lehteen. Päivystin istunnoissa myöhään iltaan saakka.
Valitettavasti eduskunnan enemmistö päätyi lopulta siunaamaan Fennovoiman luvan. Työ tuskin kuitenkaan valui hukkaan, vaan moni edustaja
suhtautui kotimaiseen uusiutuvaan energiaan aiempaa myönteisemmin
ja lisäydinvoimaan kriittisesti.

Olin alkuvuodesta syksyyn saakka lakivaliokunnassa Jani Toivolan vanhempainvapaasijaisena. Pääsin osallistumaan 59 kokouksesta 51:een.
Valiokunnassa käsiteltiin mm. sovittelua lapsen huolto- ja tapaamiskiistoissa, seksuaalirikosten
rangaistusten koventaPolitiikan ykkösketju pelleilee
mista sekä erinäisiä oikaulahuiveillaan ja kravateillaan:
keudenkäyntejä koskevia
Paavo Arhinmäki (vas.) Sotshissa
asioita. Lisäksi valiokunja taannoin Oras Tynkkynen (vihr.)
taa työllisti kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliiteduskunnassa.
tolaista.
Rauno Lahti Hämeen Sanomissa 7.3.
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Oras Tynkkynen jauhat vain tasa
arvo avioliittolaista eikö ole
tärkeämpiä asioita hoidetta vana,
vaikkapa vähäosaiset.

Va l i o k u n t a p o i s s a o lo t
johtuivat pääosin muista työmenoista, kuten
päällekkäisistä
toisten
valiokuntien
kokouksista,
puheenvuoron
Keskisuomalaisen tekstiviestipalsta 29.6.
jonottamisesta,
hallitusneuvotteluista ja parlamentaarisen
energia- ja ilmastokomitean kokouksesta. Keväällä muutamia poissaoloja
aiheutui myös eurovaaleihin liittyvistä paneelikeskusteluista tai muista
tilaisuuksista.

keuksellisen antoisa ja avartava. Yhteensä tilaisuuteen osallistui noin
sata keskustelijaa, joista vajaat kaksikymmentä oli kansanedustajia eri
puolueista.

2.2 Tampere
Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Kokonaan jouduin olemaan poissa vain yhdestä kokouksesta (14.4.), koska
olin tuolloin matkalla Strasbourgiin (ks. luku 4).
Jouduin kuitenkin poistumaan ennen kokouksen päättymistä peräti viidesti. Kerran syynä oli sairaus, muuten lähinnä työmatkat.

Eduskuntatyöhön liittyvät luottamustoimet

Pidin valtuustossa 20 puheenvuoroa. Aiheet vaihtelivat kaavoittamisesta
talousarvioon ja delfinaariosta kotouttamisohjelmaan.

Jatkoin eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana syksyyn asti, jolloin tein
tilaa jatkokautta hakeville edustajille. Vastasin edelleen ryhmän ilmasto-,
energia- ja liikennepolitiikasta.

Jatkoin viidettä vuotta Pirkanmaan Jätehuollon hallituksen puheenjohtajana. Hallitus kokoontui johdollani kahdeksan kertaa. Yhden kerran
jouduin perumaan osallistumisen kokoukseen ja jätevoimala Tammervoiman peruskiven muuraustilaisuuteen sairauden vuoksi.

Toimin myös ryhmän toisena edustajana parlamentaarisessa energia- ja
ilmastokomiteassa (Peikko). Peikko sai vuoden loppupuolella valmiiksi
yksimielisen mietintönsä, jossa kuvataan 30 poliittista linjausta. Istuin
vuoden aikana kaikissa komitean kymmenessä kokouksessa ja lisäksi
kahdessa erillisessä tapaamisessa ministeri Vapaavuoren kanssa.

Oras Tynkkysen fossiiliton Tampere
käy ap.pormestari Pekka Salmen
ideologisella kiihkolla ja Erkki Axenin
palopuheilla.

Jatkoin Vihreiden edustajana VR:n hallintoneuvostossa. Neuvosto kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Jouduin olemaan kerran pois
eurovaalien ja kerran YK:n ilmastokokouksen takia.

Tynkkynen lämmittää kaupungin
hevosenlannalla, ja kanikonttoria
johtaa luomuporkkanaa pureksiva,
nikotiinivapaa Oras-niminen jänis.

Jatkoin myös tulevaisuusvaliokunnan edustajana liikenne- ja viestintäministeriön Uuden liikennepolitiikan klubissa. Ikäväkseni klubin kokousajat
oli ennalta lyöty lukkoon niin, että jouduin olemaan pois kaikista neljästä
tapaamisesta eduskuntatyön vuoksi: kahdesti eduskunnan päällekkäisten valiokuntien ja täysistunnon takia, kahdesti Oxfordin ja Liman työmatkojen vuoksi (ks. luku 4).

Pakinoitsija Matti Pitko Aamulehdessä 15.11.

Kesäkuuksi sain kutsun tasavallan presidentin ulkopoliittiseen keskustelutilaisuuteen Kultarannassa. Koko päivän vienyt keskustelu oli poik-
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3 Viestintä
3.1 Kirjoitukset
Aiempien vuosien tapaan jatkoin kolumnistina Ilkassa, ranneliike.netissä
ja Suur-Tampere-lehdessä. Kirjoitin myös joukon yksittäisiä kolumneja,
alioita ja mielipidekirjoituksia muihin lehtiin, kuten Helsingin Sanomiin ja
Suomen Kuvalehteen. Lisäksi laadin esipuheen tulevaisuusvaliokunnan
joukkoistamisraporttiin. Yhteensä kirjoitin vuoden aikana 22 kolumnia ja
aliota, 23 mielipidekirjoitusta sekä yhden muun kirjoituksen ja osallistuin
13 tiedotteen julkaisuun.

17.2. Onnikas: Valtion junalla kunnan ruokakauppaan
11.3. Ilkka: Peruskysymyksiä Fennovoimasta
17.4. Ketju: Paremminvointiyhteiskunta
23.4. ranneliike.net: Uhkaako maahanmuutto ihmisoikeuksia?
28.4. Pirkanmaan liiton tiedotuslehti: Euroopalla paljon annettavaa Pirkanmaalle – ja Pirkanmaalla Euroopalle
7.5. Suur-Tampere: Työ
1.7. Ilkka: Lapsesta ei pidä rangaista
29.7. ranneliike.net: Kuinka pieni on pieni vähemmistö?
13.8. Suur-Tampere: Vaihteeksi hyviä uutisia
14.8. Pulloposti: Itämeren menestyksen resepti
26.8. Ilkka: Nyt tarvitaan yrittäjärauhaa
9.9. Vihreä Lanka: Voiko vihreiltä vaatia enemmän?
15.10. Suur-Tampere: Kotimainen energiaratkaisu
21.10. Ilkka: Kotimainen energia vai Rosatomin reaktori?
25.11. ranneliike.net: Mitä homoavioliitot todella tekivät
Massachusettsille?
26.11. Kaleva: Lapsen etu etusijalle avioliittolaissa
3.12. Klimaatti: Miten Suomi voi edesauttaa ilmastosovun syntymistä?
9.12. Etelä-Suomen Sanomat: Suomi voi rakentaa ilmastosopua
17.12. Ilkka: Voimavarat kiertoon

Kolumnit ja aliot
14.1. Ilkka: Pettynyt europessimisti
12.2. Tampereen kauppakamarilehti: Voimme menestyä vain uudistumalla
14.2. Vihreä Lanka: Kajaanin ihme

Mielipidekirjoitukset
9.2. Helsingin Sanomat: Valtion tuettava Tampereen raitiotiehanketta
(yhdessä Anna Kontulan, Arto Satosen ja Hanna Tainion kanssa)
12.2. Suomenmaa: Hiilen kasvu taitettava
8.3. Aamulehti: Ei enää lisää periaatelupia ydinvoimaloille

Suomen lähienergialiiton paneelissa toukokuussa
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Yleensä avustaja kertoo vain etunimensä, kuten viime
viikolla. Silloin luonani kävi pitkä komea poika. – –
Kävimme asioilla ja kun tulimme takaisin, hän laittoi
tavarat paikoilleen ja teki passinkia. Sitten kysyin, että
missäs hän on työssä. Hän vastasi, että eduskunnassa.
Sanoin, että hyvänen aika, Oras Tynkkynen. Hän vei vielä
tyhjät lasipurkit mennessään. Hän on mukava poika.

20.3. Keskipohjanmaa: Vihreät pitävät kiinni lupauksistaan
22.3. Turun Sanomat: Venäjä ei ole vihreille mörkö
23.3. Kaleva: Ydinvoimalle on kotimainen vaihtoehto
30.3. Pohjalainen: Vihreät kotimaisen energian puolesta
13.4. Karjalainen: Pohjois-Karjala näyttää tietä (yhdessä Krista Mikkosen kanssa)
7.5. Helsingin Sanomat: Islannin kokemuksista mallia EU:n kriisimaille
(yhdessä Sampo Terhon kanssa)
12.5. Länsi-Savo: Kivihiilestä on päästävä kokonaan eroon
24.5. Kaleva: Viisi myyttiä Euroopasta (yhdessä Ville Niinistön kanssa)
16.7. Maaseudun Tulevaisuus: Vihreiden työ kotimaisen energian puolesta jatkuu
5.9. Suomen Kuvalehti: Hallitus pitää korjata (yhdessä Harri Jaskarin ja
Mikael Jungnerin kanssa)
21.10. Aamulehti: Rosatomin roolin arvostelu ei Venäjä-vastaisuutta
25.10. Pohjolan Sanomat: Rosatomissa on kyse johdon politiikasta
26.10. Kaleva: Valitaan kotimaiset energiaratkaisut
27.10. Lapin Kansa: Ei Venäjä, vaan Putin
27.10. Hämeen Sanomat: Ei lietsota ennakkoluuloja
27.10. Satakunnan Kansa: Valitaan kotimaisia ja kestäviä ratkaisuja
29.10. Kainuun Sanomat: Rosatomin arvostelu ei ole Venäjä-vastaisuutta
28.11. Kouvolan Sanomat: Rosatomin reaktori on riski Kouvolalle (yhdessä Kaisa Spiesin kanssa)
4.12. Helsingin Sanomat: Fennovoima on kunnille riskihanke (yhdessä
Pentti Hakulisen kanssa)
30.12. Aamulehti: Suomalaisten enemmistö haluaa lisää tuulivoimaa

Maikki Kaukinen Aamulehdessä 6.3.

Tiedotteet
2.1. Oras Tynkkynen julkaisee kymmenvuotiskertomuksensa
6.2. Oras Tynkkynen kiertää Kanta-Hämeen kunnat sähköautolla
14.2. Euroopan ilmastopolitiikan korjaussarja – 8 askelta parempaan
ilmastopolitiikkaan
21.2. Hallituspuolueiden pirkanmaalaiset edustajat tukevat ratikkahanketta
11.3. Oras Tynkkynen kiertää Uuttamaata sähköautolla
22.4. Oras Tynkkynen julkaisee kampanja-aineistoa 10 kielellä
25.4. Satu Hassi ja Oras Tynkkynen kiertävät yhdessä Tampereen kehyskuntia
29.4. Oras Tynkkynen kiertää kaikki Pirkanmaan kunnat sähköautolla
6.5. Oras Tynkkynen ja Satu Hassi kiertävät Keski-Suomea biokaasuautolla
17.5. Ville Niinistö ja Oras Tynkkynen: Työtä ja toimeentuloa Suomeen
ja Eurooppaan
22.5. Oras Tynkkynen selvittää, mitä hänestä tiedetään teletietojen perusteella
23.5. Suomeen 4000 julkista latauspistettä sähköautoille 2020 mennessä
6.10. Vihreät julkisti kotimaisen vaihtoehdon Fennovoimalle

Muut kirjoitukset
7.3. Esipuhe tulevaisuusvaliokunnan joukkoistamisraporttiin: Why
societies should learn from children
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3.2 Verkko
Verkkosivuillani (orastynkkynen.fi) oli keskimäärin 1 900 kävijää kuukaudessa. Vierailijamäärissä oli piikki helmikuussa, kun kirjoitin blogiini avioliiton käsitteen historiasta. Kävijöitä oli tavanomaista enemmän
myös eurovaalien alla. Tosin vaalien aikaista kävijämäärää tasoitti se,
että kampanjalla oli erilliset verkkosivut.
Facebookissa poliitikkosivullani (facebook.com/orast) oli vuoden päättyessä 3 192 tykkääjää eli jopa 1 400 enemmän kuin viime vuonna. Kirjoitin sivulle päivityksiä tai jaoin aineistoa vuoden aikana 103 kertaa. Eurovaalikampanjallani oli myös oma sivunsa Facebookissa
(facebook.com/oras2014), ja sille kertyi 2 365 tykkääjää.
Tutustumassa aurinkoveneeseen Mikkelin ammattikorkeakoululla maaliskuussa

Twitterissä (@orastynkkynen) visersin vuoden aikana 1 131 kertaa. Seuraajia oli vuoden lopussa 17 500, peräti 8 000 enemmän kuin viime vuonna.

25.4. Unohda presidentinvaalit
28.4. viite.fi: Ei kipuu, ei hyötyy?
12.5. ilmasto.org: Miksi Euroopan pitää johtaa ilmastonsuojelussa
13.5. Märkivä tekijänoikeuskeskustelu
14.5. Vihreä blogi: Yliopistot: aika irtaantua fossiiliteollisuudesta
19.5. Faktat faktoina
20.5. Miksi en asetu ehdolle eduskuntavaaleissa
21.5. Samaa mieltä ruotsista
23.5. Vihreä blogi: Jos kannatat yhdenvertaisuutta, äänestä sen puolesta
25.5. Ilman teitä en olisi nyt tässä
26.5. Hopea ei ole häpeä
4.6. Vihreä blogi: Eurooppa ei yksin ilmastotalkoissa
17.6. Vihreä blogi: Raiteet kohti kestävää kasvua
24.6. Vihreä blogi: Synkät luvut ja valoisampi todellisuus
25.6. Vihreä blogi: Kamppailla me aiomme
17.7. Vihreä blogi: Maaseutumaisen asumisen etuja kaupungissa
7.8. Runsaudenpulan kääntöpuoli
20.8. Miksi väestötyötä yhä tarvitaan
17.9. Vihreä blogi: Oikaisu
9.10. Vihreä blogi: Toimivatko pankit ilman ydinsähköä?

Kirjoitin omaan, Vihreiden blogiin ja muihin blogeihin yhteensä 47 tekstiä.
Matkoihini liittyneet blogitekstit löytyvät luvusta 4.
Blogikirjoitukset
14.1. Vihreä blogi: Toivo ja tahto ilmastokriisin taltuttamisessa
27.1. Vihreä blogi: Onko 40 prosentin vähennys paljon vai vähän?
29.1. Vihreä blogi: Pormestari auttaa syventämään kansanvaltaa
18.2. Elämäni paras päivä
19.2. Vihreä blogi: Kuinka perinteistä avioliittoa kannatat?
26.2. Vihreä blogi: Miksi rahaa saa antaa mutta ei pyytää?
26.2. Vihreä blogi: Sopu kuntariitaan?
3.3. Vieraskirjoitus Leo Straniuksen blogissa: Ilmastovaalit
19.3. Älä jätä työpaikkaasi vielä
26.3. Mitä kaipasin sairasvuoteella
26.3. Vihreä blogi: Leikataan ympäristön tuhoamisesta
10.4. Vihreä blogi: Urkintalain valmistelu jäihin
24.4. Vihreä blogi: Ratkaisuja energiatodistusten pulmiin
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31.10. STTK:n blogi: Miesten hommia
2.12. Vihreä blogi: Mitä avioliittolain jälkeen?
5.12. Vihreä blogi: Kehujen arvoinen Sipilä

taa. Hufvudstadsbladet ja Maaseudun Tulevaisuus jututtivat kumpikin
kolmesti, puoluelehdistä Vihreä Lanka seitsemän kertaa.
Maakunnallisista päivälehdistä minua haastateltiin Aamulehteen kuusi
kertaa. Muista maakuntalehdistä esiinnyin vuoden aikana Etelä-Suomen
Sanomissa, Forssan Lehdessä, Ilkassa, Kainuun Sanomissa, Keskipohjanmaassa, Satakunnan Kansassa, Savon Sanomissa ja Österbottens
Tidningissä.

3.3 Media
Vuoteen osui yhteensä 115 haastattelua tai muuta mediaesiintymistä 65
eri lehdessä, ohjelmassa tai kanavalla. Luvuista puuttuvat mm. taustahaastattelut, harjoitustyöt, gallupit ja jutut, joissa minua vain siteerataan
esimerkiksi puhetilaisuuden perusteella.

Konserniyhteistyö hankaloittaa seurantaa. Kirjanpitoni mukaan kuitenkin ensin Alma Median toimitus jututti minua kahdesti ja sitten sen seuraaja Lännen Media niin ikään kahdesti. Haastatteluja käytettiin laajasti
mukana olevissa lehdissä.

Haastattelujen määrässä näkyy luopuminen eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävästä, joka edellisenä vuonna työllisti runsaasti. Sisällöllisesti mediavuodessa heijastuvat vuoden isot poliittiset väännöt: eurovaalit, tasa-arvoinen avioliittolaki ja Fennovoiman ydinreaktori.

Paikallislehdissä esiinnyin paljon erityisesti sähköautokiertueiden takia. Haastatteluja julkaistiin Akaan Seudussa, Hervannan Sanomissa,
Hämeenkyrön Sanomissa, Inarilaisessa, Karkkilalaisessa, Karkkilan
Tienoossa, Loviisan Sanomissa, Orimattilan Sanomissa, Oriveden Sanomissa, Punkalaitumen Sanomissa, Sipoon Sanomissa, Sotkamossa, Sydän-Hämeen Lehdessä, Tamperelaisessa, Tyrvään Sanomissa, Urjalan
Sanomissa, Uutis-Jousessa ja Ylä-Satakunnassa.

Televisiossa annoin haastatteluja Ylen suomenkielisille uutisille neljä
ja MTV:n uutisille kaksi kertaa. Aamu-tv:ssä vierailin kolmesti. Taivuin
myös lukuisten pyyntöjen jälkeen Jari Tervon pariksi Uutisvuotoon, jossa
kisasin Vasemmistoliiton Li Anderssonin kanssa.
Radiopuolella annoin haastattelut Ylen uutisille kahdesti ja Ajantasaan
neljästi. Ykkösaamussa vierailin kaksi kertaa, ja edustin myös Vihreitä
Radio Suomen suuressa eurovaalikeskustelussa. Lisäksi esiinnyin Radio Ravussa kaksi kertaa ja Yle Puheen Politiikkaradiossa, Radio Deissä,
Radio Novassa ja Radio Rockin aamuohjelmassa kussakin kerran. Paikallisradioista minua haastateltiin Tampereen radioon yhdeksän kertaa
ja Yle Sápmiin ja Radio Poriin kumpaankin kerran.
Verkkoon tehtyjä juttuja varten minua haastateltiin Ilta-Sanomissa ja
Tampereen radiossa kahdesti (molemmissa sekä tv- että tekstijuttu)
sekä Iltalehdessä ja paikallislehti Äksässä kerran. Olin mukana myös
MTV:n verkkotentissä ja Inhimillisiä uutisia -verkko-tv:n haastattelussa.
Valtakunnallisista päivittäin ilmestyvistä sanomalehdistä Helsingin Sanomat haastatteli minua kuusi, Iltalehti viisi ja Ilta-Sanomat kolme ker-

Eero Vainion (sd.) kanssa Ilkassa 29.4.
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4 tilaisuudet ja
matkat

Aikakaus- ja erikoislehdistä asialla olivat Apu, Me Naiset ja Tuulilasi. Ulkomaisista viestimistä minua haastattelivat ruotsalainen Sveriges Radio,
skotlantilainen Sunday Times Scotland ja venäläinen Fontanka. Lisäksi
isännöin eduskunnassa kanadalaisten toimittajien ryhmää.
Asiapainotteisen huomion ohella kertyi myös viihteellisempää näkyvyyttä. Aamulehden Moro-liitteessä päädyin puhekuplatehtävään ja Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä identtisiin kaksosiin kirjailija Anna Lönnrothin kanssa. Iltalehden vihjevisassa piti tunnistaa minut ja neljän pisteen vihje kuului: hän on streittari, harrastaa matkustelua ja konemusiikkia. Imageen ajauduin vahingossa, koska menin moikkaamaan nurmikolla istuvaa Vasemmistoliiton Li Anderssonia - tietämättä, että vieressä
istui haastattelua tekevä toimittaja.

Vuoden aikana pääsin puhumaan 94 tilaisuudessa 31 paikkakunnalla 7
maassa. Viiteen tilaisuuksista osallistuin etäyhteyden avulla. Vilkkaimmillaan samalle viikolle osui seitsemän puhetilaisuutta.
Keväällä kiersin puhumassa eurovaalien takia 23 paneelissa ja muussa
vaalitilaisuudessa Porvoosta Ivaloon (ks. luku 5). Edelliseltä vuodelta jatkui kiertue kirjastani Pieni maailmanpelastusopas vielä neljän tilaisuuden verran.
Tuttuun tapaan myös ilmasto- ja energiateemat puhuttivat paljon, yhteensä 24 tilaisuudessa. Tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana
pääsin puhumaan joukkoistamisesta viisi ja tulevien sukupolvien oikeuksista kaksi kertaa, näistä kolmesti ulkomailla. Muuten aiheet vaihtelivat
työn tulevaisuudesta kehitysvammaisten nuorten asemaan ja pyöräilystä
talouspolitiikkaan.
Erityisen antoisina pidin kouluvierailuja, joille pääsin yhdeksän kertaa.
Kiersin tutustumassa niin perus-, keski- kuin korkea-asteen kouluihin
ja tapasin ison joukon oppilaita ja henkilökuntaa.
Kommelluksiltakaan ei vältytty. Minun oli tarkoitus puhua chicagolaisille
opiskelijoille Martin Luther Kingistä ja maailman muuttamisesta etäyhteyden välityksellä iltamyöhään Suomen aikaa. Melkoisen sähellyksen
jälkeen saimme sekä diaesitykseni että videokuvan välittymään kahdella eri sovelluksella kahdella eri tietokoneella. Tässä vaiheessa tekniset
vastoinkäymiset olivat kuitenkin nakertaneet itsetuntoa sen verran, että
esitys jäi kohteliaasti sanottuna vaatimattoman tasoiseksi.
Työn puolesta tein neljä matkaa ulkomaille. Helmikuun lopulla Brysselissä Euroopan vihreiden kokouksessa hyväksyttiin yhteinen vaaliohjelma, jota olin ollut mukana valmistelemassa. Huhtikuussa vierailin
Strasbourgissa puhumassa kansainvälisessä ihmisoikeuskonferenssissa ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien kytköksistä. Lokakuussa

Haastattelu Ilta-Sanomissa 3.7.
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Tilaisuuksien paikkakunnat 2014

vuorossa oli Oxford, jossa alustin Oxford Martin Schoolin tulevaisuustyötä
koskevassa seminaarissa. Joulukuussa osallistuin YK:n ilmastokokoukseen, joka järjestettiin tänä vuonna Perun Limassa.

Suomen karttaan on myös merkitty tummennettuna ne maakunnat, joissa kävin
eurovaalikampanjan aikana

Matkani maksoivat vihreät (Euroopan vihreiden kokous), Institute for
Cultural Diplomacy (Strasbourgin konferenssin järjestäjä, osittain), Oxford Martin School sekä uusi työnantajani Sitra (Liman ilmastokokous).
Strasbourgissa ja Oxfordissa yövyin kutsujan järjestämässä hotellissa, Brysselissä kotimajoituksessa ja Limassa neljän hengen yhteisessä
AirBnB-majoituksessa.
Aikataulusyistä jouduin valitettavasti tekemään kaikki työhön liittyvät ulkomaanmatkat lentäen. Maksoin kymmenen prosenttia lipun hinnasta
vapaaehtoista lentomaksua (www.lentomaksu.fi), yhteensä 210 euroa.
Blogitekstit matkoilta
22.4. Islannin pankkikriisi: väärin olikin oikein (edellisen vuoden Islannin-matkan peruja)
Oxford
11.11. Tuomisia Oxfordista 1: Miksi tulevaisuutta laiminlyödään?*
13.11. Tuomisia Oxfordista 2: Miten vahvistaa tulevaisuuspolitiikkaa?*

Maaseudun tulevaisuus 12.5.
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5 Eurovaalit

18.11. Tuomisia Oxfordista 3: Kuinka sujuu Suomelta tulevaisuuspolitiikka?*
14.11. Oxford Martin Schoolin blogi: Resources are scant, but with the
right tools we can tackle short-termism in politics

Vuoden suurin ponnistus oli ehdokkuus eurovaaleissa. Keräsin mukavan
äänisaaliin, jolla ylsin vihreiden listalla toiselle sijalle. Valitettavasti Vihreät ei kuitenkaan saanut riittävästi ääniä kahden paikan säilyttämiseksi,
joten kakkossija riitti vain varapaikkaan.

*julkaistiin myös englanniksi käännettynä Sitran blogissa
Lima
8.12. Tila vakaa: Suomen ilmastopolitiikka puntarissa
9.12. Ilmastoneuvottelujen neljä valintaa
10.12. Päivitä palomuuri
11.12. Jää ei jää
12.12. Missä huoneessa tänään neuvoteltaisiin?
14.12. Liman luuranko

5.1 Kampanja
Ehdokkuus julkistettiin joulukuussa 2013, ja laajamittainen kampanjointi
alkoi tammikuussa. Tukiryhmäläisiä kertyi lopulta lähes kaksisataa eri
puolilta maata. Suurimmat keskittymät olivat Pirkanmaalla ja Uudellamaalla, ja näillä alueilla tukiryhmät tapasivat säännöllisesti.
Vierailin kampanjan merkeissä kaikkiaan 79 kunnassa ympäri Suomea
kaikissa vaalipiireissä Satakuntaa ja Ahvenanmaata lukuun
ottamatta. Kiersin Suomea
vihreistä ehdokkaista selvästi
eniten, ja myös kaikkien puolueiden ehdokkaiden joukossa sijoituin luultavasti kärkipäähän.
Suuri osa kunnista kertyi neljällä sähköautokiertueella Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla,
Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla. Kiertueet tehtiin maahantuojalta vuokratulla Teslan
Model S -sähköautolla osoituksena siitä, että ratkaisuja ympäristöongelmiin on jo tarjolla.
Yhteensä matkamittariin kertyi
1 557 kilometriä.
Mainos Kaleva-lehdessä vaalipäivänä 25.5.

Uutinen Helsingin Sanomien kyselystä vaalien alla 8.5.
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5.2 Budjetti
Kampanjan alussa varainkeruulle asetettiin tavoitteeksi vähintään 15 000
euroa. Keräsin lopulta rahaa yksityishenkilöiltä yhteensä yli 20 000 euroa – ylivoimaisesti eniten kaikista vihreistä ehdokkaista. Varoja kerättiin
myös mm. myymällä vihreää Oras-luomuteetä.
Lahjoitusten ja myyntitulojen ohella huomattava osuus rahoituksesta oli
peräisin omista säästöistäni. Suurimmat kuluerät olivat lehtimainonta
ja ulkomainonta. Periaatteellisista syistä en ottanut vastaan lahjoituksia
yrityksiltä tai etujärjestöiltä
Iltalehti kysyi eduskuntapuolueiden puoluesihteereiltä, keitä he valitsisivat
politiikan “unelmajoukkueeseen”. Juttu julkaistiin 12.5.

MENOT

Kampanjan aikana osallistuin moniin vaalipaneeleihin ja vihreiden paikallisyhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin (ks. luku 4). Kutsusta kävin
myös tukiryhmäläisten järjestämissä tilaisuuksissa heidän kotonaan.
Vaalipäivän alla sijoituin Helsingin Sanomien retoriikkakisassa kolmanneksi. Taakse jäi mm. neljä nykyistä tai entistä ministeriä ja neljä europarlamentaarikkoa
Kampanjalle hankittiin näkyvyyttä monipuolisesti. Pirkanmaalla, Turussa
ja pääkaupunkiseudulla ostettiin mainoksia kaduilta ja joukkoliikennevälineistä. Vaalimainoksia julkaistiin yli kolmessakymmenessä lehdessä
eri puolilla maata. Facebookissa mainostettiin koko kampanjan ajan ja
Googlessa kampanjan loppupuolella. Kampanjalla oli kymmenelle kielelle käännetyt verkkosivut, oma Facebook-sivu sekä tilit Twitterissä ja
Instagramissa. Vaaliesitteitä painettiin 60 000 kappaletta.

Vaalimainonta medioissa

20 461,22 €

Sanoma-, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet
Radio
Televisio

15 967,09 €

Tietoverkot
Muut viestintävälineet
Ulkomainonta
Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun
materiaalin hankinta
Mainonnan suunnittelu

4 494,13 €

Vaalitilaisuudet

1 139,59 €

Vastikkeellisen tuen hankintakulut

947,10 €

Muut kulut, joista

5 886,29 €

0€
0€
0€
11 539,73 €
3 673,48 €
2 844,56 €

kampanjapäällikön palkka
3 400 €
valokuvaus
767,63 €
vaalipäällikön matkakulut, tukiryhmän ko- 123,98 €
koustarjoilut ym.
MENOT YHTEENSÄ
46 491,97 €
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TULOT

lisesti olisi pitänyt vain pystyä tekemään sinänsä samoja asioita, mutta
enemmän ja aiemmin.

Saadut vaalituet

26 375,58 €

Tuet yksityishenkilöiltä
Tuet yrityksiltä
Tuet puolueelta ja puolueen yhdistyksiltä

20 668,40 €

Tuet muilta tahoilta
Omat rahat
Otetut lainat
TULOT YHTEENSÄ

0€

5.4 Kiitos

0€
5 707,18 €

Kampanjaa pidettiin yleisesti varsin onnistuneena. Siitä kiitos kuuluu lukuisille ihmisille.

20 116,38 €

Huikean työn tekivät tietenkin tukiryhmäläiset. Moni taikoi kampanjalle aikaa, vaikka työt painoivat päälle, pienet lapset vaativat huomiota tai
gradu olisi pitänyt jättää.

0€
46 491,97 €

Kampanja olisi ollut paljon vaatimattomampi, jos tavalliset suomalaiset
eivät olisi tehneet yhteensä 145 lahjoitusta. Eniten pysäytti, kun pienillä
tuloilla kituuttavat ihmiset – kuten ex-anoppini – lahjoittivat vähästäänkin vaikka sitten kymmenen euroa.

5.3 Tulos
Vihreille vaalitulos oli pettymys. Vihreät saivat 161 263 ääntä ja 9,3 prosentin kannatuksen, missä oli laskua peräti 3,1 prosenttiyksikköä viiden
vuoden takaisesta. Toinen paikka europarlamentissa menetettiin, ja ainoaksi suomalaiseksi vihreäksi mepiksi palasi Heidi Hautala 31 585 äänellä.

Valtavasti auttoivat lukemattomat vihreät aktiivit ympäri maata. He pystyttivät telttoja, jakoivat mainoksia ja tarjosivat kahvia Kajaanista Turkuun ja Inarista Kirkkonummelle.

Sijoituin 24 805 äänellä vihreistä toiseksi ja pääsin siten varasijalle. Kisaa
toisesta paikasta oli ennakoitu hyvin tasaväkiseksi, mutta ero seuraaviin
oli lopulta melko selvä. Ohitin mm. istuvan europarlamentaarikon ja kaksi entistä puolueen puheenjohtajaa ja ministeriä. Kotivaalipiirissäni Pirkanmaalla keräsin eniten ääniä (8 926) heti Alexander Stubbin jälkeen.
Yhden äänen hinnaksi tuli 1,87 euroa. Läpi menneillä ehdokkailla kustannus ääntä kohti vaihteli Jussi Halla-ahon viidestä sentistä Sirpa Pietikäisen 3,69 euroon.

Oras Tynkkynen tekee eurovaaleissa
kaikkensa. Pirkanmaan ehdokkaista
hänellä on parhaat mahdollisuudet.

Tulos oli siinä mielessä
lohdullinen, että läpimeno
ei jäänyt kiinni mistään yksittäisestä tekijästä – ehkä
Vihreiden yleistä kannatusta
lukuun ottamatta. Pääasial-

Aamulehden kuplakisa 29.5.

Aamulehti 22.5.
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6 Mitä seuraavaksi?

Kampanjan ulkoasusta vastasi perinteiseen tapaan huippuetevä graafikko Kirmo Kivelä. Kalenteriani vahti tunnontarkasti avustajani Heikki
Korpela. Kampanjan lukuisia lankoja piti väsymättä käsissään kampanjapäällikkö Tuure Pitkänen. Antti Aalto ohjasti Teslan sähköautoa turvallisesti niin Tampereen ydinkeskustassa kuin Ypäjän sorateillä.

Päätin pitkän pohdiskelun perusteella, että en asetu ehdolle enää kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Päätös on herättänyt paljon kysymyksiä.
Monet ovat ihmetelleet – ja osa harmitellut – pois jäämistä.

Väistyvä europarlamentaarikko Satu Hassi kiersi kanssani maata, vaikka
olisi voinut jo vetäytyä viettämään ansaittuja päiviä vapaana kirjailijana.
Eläkeläisäitini jakoi esitteitä Jyväskylän kaduilla, myi kymmeniä teepaketteja ja lahjoitti lipunmyyjänä kartuttamistaan eläkkeistä hurjia summia.

Kansanedustajuus on ollut etuoikeus. Olen päässyt kohtaamaan kiehtovia ihmisiä, vierailemaan upeissa paikoissa ja tutustumaan tärkeisiin
teemoihin. Olen saanut paiskia täysillä töitä niiden asioiden eteen, joihin
suhtaudun intohimoisesti.
Vaalien aikaan olen kuitenkin ehtinyt olla melkein 11 vuotta kansanedustajana. Se on aika pitkä aika missään tehtävässä yhtäjaksoisesti.

”Maaseutunuorten Heidi Siivonen totesi,
että on hyvä keskustella maataloudesta
myös sellaisten poliitikkojen kanssa,
jotka eivät siitä mitään ymmärrä.

Sekä minulle ihmisenä että eduskunnalle kansanvallan ylimpänä foorumina on hyväksi, että teen välillä jotain muuta. Voin oppia uutta ja kehittyä työssäni maailman ja Suomen ongelmien ratkaisemiseksi. Eduskunta voi saada uusilta ihmisiltä tuoreita ideoita ja näkökulmia.

”Olen käynyt vasemmistoliittolaisten ja
Oras Tynkkysen (vihr.) kanssa hyviä
keskusteluja.”

En ole katoamassa mihinkään. Olen yhtä sitoutunut maailman pelastamiseen ja innoissani siitä kuin tähänkin asti. Tuen vihreää politiikkaa
ympäristön varjelemiseksi, köyhyyden vähentämiseksi ja yhdenvertaisuuden puolustamiseksi kuten ennenkin. Maailmanpelastustyön tapa ja
paikka voi vain olla toinen.

Maaseudun tulevaisuus 21.3.

Pirkanmaalla tilanne on jännä, kun vihreä paikka vapautuu uusille ihmisille. Olen jakanut vaalivinkkejä kampanjaklinikoilla mainioille ehdokkaille: Olga Haapa-aholle, Jaakko Mustakalliolle, Olli-Poika Parviaiselle,
Saana Raatikaiselle, Minna Sorsalle ja Antti Tommiselle. Valtakunnallisesti olen kouluttanut vihreitä ehdokkaita noin tusinassa eri tilaisuudessa. Kevään mittaan kierrän maata vihreän vaalityön apuna ja tuen
ehdokkaita myös taloudellisesti.
Mitä itse sitten teen eduskuntakauden päätyttyä? Se on vielä auki. En
tehnyt päätöstä jäädä pois eduskunnasta niin, että takataskussa olisi ollut valmiina jatkopaikka.
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7 Vuosi lukuina

Mahdollisuuksia on monia. Syksyn ajan olen toiminut osa-aikaisesti vanhempana neuvonantajana Sitrassa – yhdessä Suomen antoisimmista ja
vaikuttavimmista instituutioista. Alkuvuodesta perustin kuuden kokeneen osaajan kanssa ilmasto- ja ympäristöasioiden asiantuntijayrityksen
Tyrskyn (tyrskyconsulting.fi). Koulutukseltani olen toimittaja, ja mieluusti
kirjoitan niin kolumneja kuin kirjojakin. Opintojakin on jossain vaiheessa
mukava jatkaa.
Juhlistin jo aikaani eduskunnassa keväällä kymmenvuotistaiteilijajuhlassa noin sadan ihmisen kanssa (juhlapuheeni uusinta YouTubessa:
youtu.be/1gtFNMCPJg4). Haluan kuitenkin käyttää tilaisuutta hyväksi ja
kiittää myös tässä yhteisistä vuosista.

”Miksi et ole loikannut Muutokseen,
vaan halut pysyvä vihreiden jäsenenä?
Vihreissä on kolme hyvää syytä:
Haavisto, Soininvaara ja Tynkkynen.”
Fija Saarni Vihreässä Langassa 16.5.
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Valtiopäivätoimet

3

Puheenvuoroja istunnoissa

105

Läsnäolo täysistunnoissa

125/134 (93 %)

Läsnäolo tulevaisuusvaliokunnassa

44/50 (88 %)

Läsnäolo liikenne- ja
viestintävaliokunnassa

86/99 (87 %)

Läsnäolo lakivaliokunnassa

51/59 (86 %)

Läsnäolo kaupunginvaltuustossa

12/13 (92 %)

Puheenvuoroja kaupunginvaltuustossa

20

Tiedotteet

13

Kolumnit, blogitekstit ja
mielipidekirjoitukset

92

Viserrykset (Twitter)

1 131

Puhetilaisuudet

94

Haastattelut

115

Paikkakunnat Suomessa

25

Öitä ulkomailla
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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
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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