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Kannen kuva: Sirkka Suurla

"Ilmastonmuutos on yksi Suomen ja koko maailman kohtalon
kysymyksistä. Se ei ole minkään puolueen yksityisaluetta, mutta on
tärkeää, että ilmastopäätöksiä valmistelevat henkilöt, joilla on
kokemusta ja näkemystä asiasta. Tynkkysellä on nuoresta iästään
huolimatta molempia."
AL:n pääkirjoitus 26.5.07
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1. Johdanto
Eduskuntavaalit, hallitusneuvottelut, nimitys ilmastopoliittiseksi asiantuntijaksi, kandidaatin tutkinto.
Mennyt vuosi oli monessa suhteessa vilkkaampi kuin yksikään aiempi. Vilkkaus näkyy myös raaoissa
luvuissa: annoin vuoden aikana 157 haastattelua ja puhuin 122 tilaisuudessa.
Koska vuorokausiin ei tullut lisää tunteja, oli töitä priorisoitava. Jouduin kieltäytymään alustuspyynnöistä
aiempaa useammin. Viikonlopuille hyväksyin työmenoja vain poikkeustapauksissa, jotta ehtisin valmistella
alkavan viikon töitä. Eduskunta-arkeen liikkumatilaa lisäsi se, että vaalien jälkeen istuin vain yhdessä
valiokunnassa.
Viisi päivää hallitusneuvotteluissa yhtenä Vihreiden neuvottelijana oli varsinainen reaalipolitiikan
rippikoulu. Sinivihreän hallituksen ohjelmasta tuli olosuhteisiin nähden hyvä. Pöhköimmät taka-askeleet
saatiin torpattua ja monessa asiassa otettiin pieniä askelia oikeaan suuntaan.
Nimitys ilmastopoliittiseksi asiantuntijaksi mahdollisti yhden haaveen toteutumisen: keskittymisen
edistämään kestävää ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Uusi tehtävä pitää kuitenkin osittain itse luoda
käytännössä. Siihen kohdistuu myös valtavasti odotuksia, joihin minun pitää yrittää vastata.
Vuoteen mahtui myös paljon muuta kiinnostavaa. Alkukesästä valmistuin yhteiskuntatieteiden
kandidaatiksi ja aloin valmistella gradun kirjoittamista. Laadin Vihreille ohjelman öljyriippuvuudesta
irtautumiseksi ja jaoin Sampo Pankin raadissa apurahoja koulujen ympäristöhankkeisiin. Osallistuin
feministitapettiin ja istuin tasavallan presidentin takana YK:n istuntosalissa New Yorkissa. Näin Al Goren
puhuvan, kuulin Björkin laulavan ja soitin levyjä kolmessa tapahtumassa. Ja paljon muuta.
Eduskuntavaaleissa sain Pirkanmaalla kaikista ehdokkaista neljänneksi eniten ja miehistä eniten ääniä.
Tällainen vaalitulos vetää hiljaiseksi. Ainukaisen äänensä antaminen jollekin ehdokkaalle on aina suuri
luottamuksen osoitus. Se, että 7 930 pirkanmaalaista osoitti äänensä minulle, tekee nöyräksi.
Toivon tämän vuosikertomuksen osoittavan, että olen ollut luottamuksen arvoinen.
Tampereella 31.12.2007

Oras Tynkkynen
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2. Eduskunta
Eduskuntavuotta pirstoivat kevään vaalit ja niitä seurannut hallituksen muodostaminen. Hallitus ei
juurikaan ehtinyt antaa eduskunnalle esityksiä ennen kesäistuntotaukoa, joten tavalliseen työtahtiin
päästiin vasta syysistuntokaudella. Muutenkin vihreiden osallistuminen hallituksen muutti eduskuntatyön
luonnetta edellisistä vuosista. Hallituspuolueessa valtaosa vaikuttamisesta tapahtuu jo ennen, kuin esitys
annetaan eduskunnalle.
Eduskunnan syksy oli sekä yllätyksellinen että raskas. Jokelan koulusurmat pistivät aikataulun – ja mielet
– sekaisin. Tehyn työtaistelu puolestaan toi kansanedustajille äkäisten yhteydenottojen vyöryn (s.11).
Vihreä eduskuntaryhmä kokoontui tilanteen vakavuuden takia Tehy-kriisin aikaan päivittäin.
Vastasin edelleen ilmasto- ja energiapolitiikasta eduskuntaryhmässä ja laadin alkuvuodesta ohjelman
öljyriippuvuudesta irtaantumisesta. Edustin myös ryhmää Fortumin hallintoneuvostossa. Lisäksi jatkoin
Vihreiden liikennepoliittisen työryhmän vetämistä. Vaalien jälkeen työryhmä keskittyi erityisesti
liikennepoliittisen selonteon valmistelun seuraamiseen.

2.1 Täysistunnot
Pystyin jälleen osallistumaan selvään valtaosaan vuoden 127 täysistunnosta. Poissaoloja kertyi 13.
Kahdeksassa tapauksessa olin työmatkoilla ulkomailla (s. 12 Lopuissa poissaoloista syynä olivat
työmenot kotimaassa.
Puhuin vuoden aikana istunnoissa yhteensä 61 kertaa eli keskimäärin suunnilleen joka toisessa
istunnossa. Tammikuussa pidin vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron
välikysymyskeskustelussa ilmastonmuutoksesta ja energiansaannin turvaamisesta.
Hallituksen suullisella kyselytunnilla olin äänessä neljästi. Osallistuin keskusteluihin ydinvoiman
lisärakentamisen perusteista, hallituksen toimenpiteistä Itämeren tilan parantamiseksi, sähkön
pientuottajien verkkoon pääsystä ja autoilun verotuksen porrastamisesta.
"Voiko isänmaa luottaa siviilipalvelusmiehiin Mikko Alatalo, Oras Tynkkynen ja Veltto Virtanen?
Perustuslain mukaan jokainen Suomen mies on velvollinen puolustamaan Suomea!"
Heikki Kokkonen AL:n tekstiviestipalstalla 25.3.07

2.2 Valiokunnat
Ennen vaaleja istuin ympäristövaliokunnassa varapuheenjohtajana, talousvaliokunnassa varsinaisena
jäsenenä ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa varajäsenenä. Tultuani valituksi ilmastopoliittiseksi
asiantuntijaksi (s.5) jouduin karsimaan tehtäviä eduskunnassa. Loppuvuoden edustin vihreitä vain
ympäristövaliokunnassa. Sovin varajäseneni Janina Anderssonin kanssa, että työtilanteeni takia voisin
joutua turvautumaan hänen apuunsa keskivertoa enemmän.
Ympäristövaliokunnalla oli vuoden aikana 67 kokousta, joista olin poissa 11 kertaa. Tällä saldolla pääsin
ympäristövaliokunnan kolmen kärkeen Ilta-Sanomien poissaololistauksessa. Läsnäoloani rokottivat
enimmäkseen samaiset ulkomaanmatkat, joiden takia jouduin olemaan poissa istunnoista.
Valiokunnan merkittävin hanke oli jätelain osauudistus. Liityin vasemmiston edustajien vastalauseeseen,
jossa ehdotettiin lakiesityksen hylkäämistä kunnallisen jätehuollon kannalta ongelmallisena. Muuten
valiokuntaa työllistivät rutiiniasioiden kuten hallituksen toimenpidekertomuksen ja talousarvion lisäksi
erityisesti ehdotus rakennusten energiatodistuksesta, ympäristöverot ja päästökauppa.
Ennen vaaleja talousvaliokunta ehti kokoontua 15 kertaa. Poissa olin kerran. Valiokunnan isoin hanke
alkuvuodesta oli kiistelty tilintarkastuslaki. Lakiin liittynyt yhdistyslain muutos saatiin hylättyä, joten
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yhdistyksillä ei ole pelkoa tosiasiallisesta pakosta hankkia kalliita, auktorisoituja tilintarkastajia.
Talousvaliokunnan mietintöön päästökauppalaista jätin vastalauseen. Siinä esitin mm., että osa
päästöoikeuksista huutokaupattaisiin ja tehokkuuden merkitystä päästöoikeuksien jaossa lisättäisiin.
Valiokunta hyväksyi mietinnöt myös mm. biopolttoaineista ja sähkömarkkinalaista.

2.3 Valtiopäivätoimet
Jätin vuoden aikana kuusi valtiopäivätointa: yksittäiset laki-, toimenpide- ja talousarvioaloitteet sekä kolme
kirjallista kysymystä. Toimien vähäiseen määrään aiempiin vuosiin verrattuna vaikutti vihreiden pääsy
hallitukseen, sillä hallituspuolueessa vaikuttamisen väyliä on enemmän. Myös kevään vaalit näkyivät, sillä
karsastan tapaa tehtailla aloitteita vain vaalien takia – ja sitä, että joku luulisi minun syyllistyvän siihen.
Eniten keskustelua herätti jalostettu versio edellisenä vuonna jättämästäni lakialoitteesta, jossa esitin
muovipussiveron käyttöönottoa Irlannin mallin mukaan. Eduskunnassa käydyn lähetekeskustelun ja
aloiteverstaan (www.oras.net/verstas) kautta tulleen palautteen perusteella laajensin aloitteen koskemaan
kaikkia kertakäyttökasseja materiaalista riippumatta; elinkaarianalyysien mukaan paperikassien
ympäristökuormitus kun voi olla jopa suurempi kuin muovikasseilla.
Toimenpidealoitteessa esitin eläinasiavaltuutetun viran perustamista. Nykyään eläintenpitoa valvotaan
puutteellisesti eikä eläimillä ole valtionhallinnossa selkeää edunvalvojaa. Kirjallisissa kysymyksissä kysyin
Metsähallituksen hakkuiden vaikutuksista paikallisiin elinkeinoihin, nanokemikaalien riskeistä ja
mahdollisuuksista torjua tietoverkkohyökkäyksiä.
Alkuvuodesta eduskunnassa käytiin myös lähetekeskustelu edellisenä vuonna jättämästäni lakialoitteesta,
jolla avioliittolaki olisi muutettu sukupuolineutraaliksi. Mm. Hollannin ja Kanadan mallin mukaisessa laissa
aviopareilla olisi yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet riippumatta puolison sukupuolesta.
Kirjalliset kysymykset
16.5.07
Tietoverkkohyökkäyksistä (KK 97/2007)
6.2.07
Nanohiukkasten vaikutuksista (KK 1145/2006)
24.1.07
Metsähallituksen toiminnan haitat paikallisille elinkeinoille (KK 1088/2006)
Lakialoite
18.9.07

Laki kertakäyttökassiveron käyttöönottamisesta (LA 58/2007)

Talousarvioaloite
18.9.07
Tampereen Rantaväylän (valtatie 12) liikennetunnelin rakentaminen (TAA 917/2007)
Toimenpidealoite
28.11.07
Eläinasiavaltuutetun viran perustaminen valtionhallintoon (TPA 56/2007)

3. Ilmastopoliittinen asiantuntija
"Vihreä ilmastojohtaja? Siinä on jotakin samaa kuin vegaanissa elintarvikeviraston
johtajana. Lukkoon lyöty vakaumus saattaa rajoittaa todellisuuden hahmottamista.
Mutta Tynkkynen on lahjakas mies, joka selviytyy tehtävästä – nimitetäänpä hänet
sitten ilmastojohtajaksi tai päästöpäälliköksi."
AL 28.4.07
Pääministeri Vanhanen nimitti minut 24.5. valtioneuvoston kansliaan (VNK) ilmastopoliittiseksi
asiantuntijaksi. Kansanedustajan toimiminen tällaisessa tehtävässä on harvinaista, mutta ei
ainutlaatuista. Aiemmin vastaavassa kaksoisroolissa ovat olleet Maria-Kaisa Aula ja Mari Kiviniemi, jotka
eduskunta-aikoinaan toimivat myös pääministerin talouspoliittisina avustajina.
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Ilmastopoliittisen asiantuntijan tehtävä on kokonaan uusi, joten moni asia muotoutuu käytännössä.
Nimityskirjeessä tehtävikseni määritettiin ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon valmistelu,
osallistuminen ilmasto- ja energiapoliittisen ministeriryhmän kokouksiin sekä ilmastopolitiikan koordinointi.
Pesti sovittiin hallitusneuvotteluissa, ja se kattaa koko vaalikauden.
Tehtävän ensimmäisinä kuukausina paljon huomiota veivät käytännön järjestelyt, työtapojen miettiminen
ja haastattelut. Myös projektipäällikön rekrytoiminen valtioneuvoston kansliaan vei aikaa. Lopputuloskin oli
hyvä: tiimiini valittiin maa- ja metsätalousministeriöstä Pirkko Heikinheimo – yksi maamme kokeneimpia ja
monipuolisimpia ilmasto-osaajia.

Valmisteluvaiheessa tein töitä myös selontekohankkeen aikatauluttamisen, asiantuntija- ja
ministerityöryhmien kokoonpanon sekä työn avausseminaarin parissa. Koska selonteko laaditaan
läheisessä yhteistyössä ilmasto- ja energiastrategian kanssa, työnjako ja koordinaatio työ- ja
elinkeinoministeriön suuntaan on mietittävä tarkkaan.
Avausseminaarin jälkeen ehdittiin vuoden aikana järjestää kaksi asiantuntijaryhmän tapaamista ja yksi
ministerityöryhmän kokous. Selontekotyötä ohjaamaan hyväksyttiin 12 suuntaviivaa (ks.
www.vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko/selonteon_suuntaviivat/fi.jsp). Taustaksi tilattiin selvityksiä ja
katsauksia mm. kahden asteen tavoitteesta, ilmastopolitiikan vahvistamisesta ja energiatehokkuuden
esteistä.
Selontekotyön virikkeeksi otakantaa.fi-foorumilla käynnistettiin keskustelu, johon jätettiin 280 viestiä –
selvästi enemmän kuin foorumin keskusteluihin yleensä. Kansalaisilta kysyttiin vastauksia kolmeen
kysymykseen:
1. Miten ilmastonmuutoksen torjuminen voidaan kääntää Suomelle mahdollisuudeksi?
2. Mitä meidän pitää tehdä jo nyt, jotta saavutamme vähähiilisen Suomen vuonna 2050?
3. Miltä vähähiilinen Suomi voisi näyttää ihmisten arjessa?
Tehtävän menestykäs suorittaminen edellyttää hyviä yhteyksiä keskeisiin ilmasto- ja energiapolitiikan
asiantuntijatahoihin ja sidosryhmiin. Siksi tapasin vuoden aikana ihmisiä Rautaruukin työntekijöistä
Metsäteollisuus ry:n Anne Brunilaan ja ministereistä aktivisteihin. Osana VNK:n työtäni tein myös neljä
matkaa ulkomaille (s.12).
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4. Tampere
Edellinen vuosi oli pistänyt Tampereen kunnallispolitiikan asetelmat uusiksi. Olin keskiryhmien
ehdokkaana pormestarivaaleissa, joiden seurauksena Tamperetta harvainvaltaisella otteella lähes
katkotta toisesta maailmansodasta hallinnut aseveliakseli murtui. Demarit joutuivat totuttelemaan siihen,
etteivät he voineet enää sopia asioista kokoomuksen kanssa muiden päiden yli.
"Unilukkarina XL-ryhmässä voisi toimia hallituksen ympäristöasiantuntija Oras
Tynkkynen, jolla on kyllä riittävästi asiantuntemusta ja uskoaksemme myös
alttiutta vaikuttaa kestävään kehitykseen konkreettisin toimin."
Hanna Tainio ja Pauli Ruoholahti (sd) AL:ssä 29.8.07
Uusi asetelma oli vihreille innostava ja jännittävä. Pääsimme osallistumaan päätöksentekoon
tasaveroisessa asemassa kokoomuksen, vihreiden, sitoutumattomien, keskustan ja kristillisdemokraattien
muodostamassa ns. XL-ryhmässä. Ensimmäistä kertaa saimme kokoamme vastaavan määrän
luottamustoimia ja vaikutusvaltaa kaupungin johdossa (apulaispormestarien paikkoja lukuun ottamatta).
Itse jatkoin rivivaltuutettuna enkä vastaanottanut muiden kiireiden takia kunnallisia luottamustoimia.
Valtuuston 12 kokouksesta pääsin osallistumaan yhdeksään. Puhuin valtuustossa mm. joukko- ja
kevyestä liikenteestä, kansalaisten osallistumisesta ja demokratiasta, pormestarimallista sekä
kunnallisesta ilmastopolitiikasta.
Jätin vuoden aikana kolme valtuustoaloitetta. Kesäkuussa neljää valtuutettua vaille koko valtuusto
allekirjoitti yhdessä Vasemmistoliiton Anna Kontulan kanssa valmistelemani aloitteen, jossa esitetään
Tamperetta Reilun kaupan kaupungiksi.
Tein aloitteet myös hiv-pikatesteistä ja kevyen liikenteen reittioppaasta. Reittioppaan suunnittelu
sisällytettiin marraskuussa seuraavan vuoden talousarvioon. Lisäksi aiemmin tekemäni aloite keskustan
kehittämistyöstä tuotti tuloksia ja uusi keskustan kehittämisprojekti on käynnistymässä.
Valtuustoaloitteet
19.9.2007
kevyen liikenteen reittioppaasta
20.6.2007
hiv-pikatestien edistämiseksi
20.6.2007
pyrkimisestä Reilun kaupan kaupungiksi

5. Viestintä
Politiikka on pitkälle viestintää. Siirtyminen hallituspuolueen kansanedustajaksi ja ilmastopoliittiseksi
asiantuntijaksi merkitsi toisaalta mediahuomion lisääntymistä, toisaalta oman tiedotuksen luonteen
muuttumista. Tarvetta laatia omia tiedotteita oli aiempia vuosia vähemmän.

5.1 Tiedotteet
Julkaisin tai olin mukana julkaisemassa 18:aa tiedotetta, joissa minua siteerattiin tai minut mainittiin
lisätiedon lähteenä. Olin myös laatimassa tulevaisuusselonteosta valtioneuvoston kanslian tiedotteita,
joissa minua ei suoraan lainattu. Lisäksi julkaisin avoimen kirjeen silloiselle maa- ja
metsätalousministerille Juha Korkeaojalle.
27.9.07
27.9.07
24.8.07

Kansanedustajat Oras Tynkkynen ja Jyrki Kasvi: Sähkönkulutus tehtävä näkyväksi
Asiantuntijaryhmä valmistelemaan valtioneuvoston ilmasto- ja energiapolitiikkaa
käsittelevää tulevaisuusselontekoa
Sinnemäki ja Tynkkynen Vasemmistoliitolle: Mihin unohtui ympäristö?
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10.8.07
14.7.07
30.6.07
1.6.07
1.6.07
24.5.07
17.5.07
19.2.07
16.2.07
10.2.07
9.2.07
17.1.07
11.1.07
5.1.07
2.1.07

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille - Suomalaiset vihreät Tallinnaan Pride-marssille
Kansanedustaja Oras Tynkkynen Vammalassa: Demokratiaa on kehitettävä ja
syvennettävä
Kansanedustaja Oras Tynkkynen Pride-juhlassa: Yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet
kaikille
Suomalaiset vihreät matkaavat Riikaan Pride-marssille - Pride-marssien rauhattomuudet
kertovat ennakkoluuloista ja piittamattomuudesta
Ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen: Päästövähennysten kustannuksia
liioitellaan
Oras Tynkkynen ilmastopoliittiseksi asiantuntijaksi
Tynkkynen kansainvälisenä homofobian vastaisena päivänä: Suomen puolustettava
vähemmistöjen oikeuksia Venäjällä
Vanhasen lopetettava työpaikoilla pelottelu - Pääministerin kannattaisi lukea oman
puolueensa vaaliohjelma
Vihreät: ministereitä vaivaa ilmastoskitsofrenia - Hallitus jarruttaa taas ilmastonsuojelua
EU:ssa
Vihreät vaikuttajat Tampereella: “Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille!”
Vihreiden Irti öljyriippuvuudesta -ohjelma: Öljystä päästään eroon monipuolisella
keinovalikoimalla
Kansanedustaja Oras Tynkkynen vihreiden välikysymysryhmäpuheenvuorossa: Kestävän
energian potentiaali Suomessa suuri
Vihreät: Kokoomuksen välikysymys on heikosti peitelty yritys edistää ydinvoimaa
Vihreiden energiavastaava, kansanedustaja Oras Tynkkynen: Pekkarisen toimettomuus
ruokkii ydinvoimakeskustelua
Oras Tynkkyseltä vaalikauden viimeinen vuosikertomus: Kansanedustajan vuosi 2006
summattuna

© Sami Köykkä

5.2 Kirjoitukset
Jatkoin kolumnistina Vihreässä Langassa ja aloitin kolumnien kirjoittamisen Z-lehteen. Kolumnejani
julkaistiin myös mm. pirkanmaalaisissa paikallislehdissä. Pääkirjoitukset minulta pyydettiin Euroopan
komission Suomen edustuston julkaisemaan Europaan ja Tieteessä tapahtuu -lehteen.
Kolumnit
13.12.07
14.12.07
27.11.07

Z: Tragedia, joka voidaan estää
Vihreä Lanka: Tehokkuus ja kohtuus
Europa: EU:lta oppia ilmastonsuojeluun (pääkirjoitus)
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25.10.07
5.10.07
14.9.07
13.9.07
7.9.07
6.9.07
20.7.07
14.6.07
10.5.07
4.5.07
23.4.07
5.4.207
26.2.07
16.2.07

Z: Kaapit kirpputorille
SAK Pirkanmaa: Ympäristöveroilla ilmastonmuutosta vastaan ja hyvinvointiyhteiskunnan
puolesta
Vihreä Lanka: Bye bye baiji?
Pirkanmaan Sanomat: Täysremontti sosiaaliturvaan
Tieteessä tapahtuu: Ilmastotiedon puutteet ja esteet (pääkirjoitus)
Z: Homot eivät ole mitään
Forum24: Meillä on varaa pelastaa ilmasto
Z: Milloin Setan voi lakkauttaa?
Pirkanmaan Sanomat: Hyviä uutisia opiskelijoille
Vihreä Lanka: Hallitus ja utopia
Tamperelainen: Tampere, joukkoliikennekaupunki?
Vihreä Lanka: Energiansäästöpuolue
Tori: Luovuus edellyttää avoimuutta
Vihreä Lanka: Kansa pienoiskoossa

Nykyään yhä suurempi osa teksteistä kirjoitetaan alun perinkin verkkoon. Vihreiden blogin lisäksi minulta
pyydettiin kirjoitus Tampereen Radion www-sivuille. Ilmastosivujen ilmasto.org päätoimittajana kirjoitin
sivuille kolme raporttia YK:n ilmastokokouksesta Balilta (s.12)
Blogit
17.12.07
15.12.07
13.12.07
11.12.07
5.10.07
27.9.07
27.8.07

Vihreat.fi: Balin anti: reitti on viitoitettu kohti Kööpenhaminaa
Ilmasto.org: Tulevan ilmastoratkaisun tiekartta hyväksyttiin Balilla
Ilmasto.org: Kehitysmaat lämpenevät toimenpiteille
Ilmasto.org: Kioto 10 vuotta - 10 opetusta
Tampereen Radion nettikolumni: Päättäjät istuvat rahakasan päällä
Vihreat.fi: Valtionjohtajat hakivat New Yorkissa ilmastosovun edellytyksiä
Vihreat.fi verkkokolumni: Vihreiden verosuunnitteluvinkit

Mielipidekirjoituksia minulta julkaistiin erityisesti Aamulehdessä. Kuriositeettina voi mainita, että pääsin
debatoimaan isäni kanssa Keskisuomalaisessa.
Mielipidekirjoitukset
3.12.07
Tieteessä Tapahtuu: Vastaus skeptikon ryöpytykseen
19.10.07
Maaseudun Tulevaisuus: Vatanen unohtaa asioita
14.9.07
Hämeen Sanomat: Syöttötariffeja tarvitaan
14.9.07
Keskisuomalainen: Vastine Kalevi Tynkkyselle
7.9.07
Aamulehti: Hallitus jakaa porkkanoitakin
6.6.07
Uutispäivä Demari: Vastaus Winterhalterille
1.6.07
Maaseudun Tulevaisuus: Vastaus Winterhalterille
31.5.07
Aamulehti ja Ilta-Sanomat: Vastaus Winterhalterille
8.5.07
Aamulehti: Ydinvoiman merkitys rajallinen
19.4.07
Aviisi: ”Harhaoppi” journalismissa
21.2.07
Aamulehti: Täyskäännös maahanmuuttopolitiikkaan
10.1.07
Aamulehti: Tienkäyttömaksut olisivat maaseudun etu

5.3 Verkko
"Tynkkynen (vihr) antaa kotisivullaan vaikutelman ahkerasta ja puuhakkaasta
nuorukaisesta. Tuote-Tynkkynen hengästyttää tuotteliaisuudellaan, mutta politikointia
vaivaa mukaansatempaavuuden puute. Ehdokas näyttäytyy virkamiespoliitikkona, joka
pikkutarkasti kirjaa kaiken tekemisensä."
Tapio Häyhtiö ja Jarmo Rinne AL:ssä 16.1.07
Www-sivuni uudistettiin vuoden alussa. Vanhoille sivuille oli ehtinyt kertyä satoja alasivuja. Niiden
siirtäminen ja päivittäminen uuteen sivupohjaan edellyttikin melkoista muutto-operaatiota.
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Uuden sivuston ulkoasun ja tekniikan suunnittelivat Juuso Koponen ja Jani Pirisjoki, ja se hyödyntää
Wordpress-julkaisujärjestelmää. Sivuihin voi tutustua sekä osoitteessa orastynkkynen.fi että oras.net.
Sivujeni suosituin osa oli edelleen viikkopäiväkirja. Kirjoitin päiväkirjaa säännöllisesti eduskunnan
istuntoviikoilta. Tavanomaisia viikkopäiväkirjoja kertyi 37 kappaletta. Muita blogeja julkaisin seitsemän
mm. vaaleista, perustulosta, Tehyn työtaistelusta ja uudesta asiantuntijatehtävästäni.
Päiväkirja pysytteli edellisen vuoden malliin blogilistalla Suomen 300 luetuimman blogin joukossa,
keskimäärin sijalla 275. Sijoituin sillä myös politiikkoblogien kymmenen kärkeen. Blogiani kommentoitiin
silloin tällöin. Eniten keskustelua herätti Tehyn työtaistelu.
Vuoden loppuun mennessä sivuilleni oli tehty lähes 46 000 uniikkia käyntiä. Kokonaisvierailijoiden määrä
lähenteli sataa tuhatta. Vaalien alla kävijöitä oli eniten, yksin maaliskuussa yli 11 000. Keskimäärin
kuukausittain sivuillani kävi runsaat 3 000 ihmistä. Kasvua edelliseen vuoteen oli lähes kolmannes.
Sivujen suosituin osio oli edelleen kuvagalleria.

Koetin seurata myös verkon 2.0-kehitystä. Vanha irc-gallerian profiilini sai vuoden aikana täydennystä
profiileista Myspacessä ja Facebookissa.

5.4 Media
Vuoden kuluessa minulla oli yhteensä 157 haastattelua tai muuta mediaesiintymistä 78 eri lehdessä,
ohjelmassa tai kanavalla. Haastatteluja oli siis keskimäärin useammin kuin joka toinen arkipäivä. Luvuista
puuttuvat mm. taustahaastattelut, harjoitustyöt, gallupit, menovinkit ja jutut, joissa minua siteerataan esim.
puhetilaisuuden perusteella.
Televisiossa esiinnyin Nelosen ja MTV3:n uutisissa molemmissa neljästi, YLEn suomenkielisissä
uutisissa kahdesti ja ruotsinkielisissä uutisissa samoin kahdesti sekä Pirkanmaan alueellisissa tv-uutisissa
kerran. Huomenta Suomen jututettavana olin kolme kertaa ja Aamu-TV:n kerran.
Vaalien alla edustin Vihreitä puheenjohtaja Tarja Cronbergin kanssa YLEn puoluetentissä. Toimittajat
prässäsivät parhaansa mukaan. Nautin joka hetkestä. Annoin haastatteluja tai osallistuin keskusteluun
myös MOT:ssa (kahdesti), Obsissa, Pressiklubissa, A-Studiossa, A-Talkissa, A-Zoomissa, A-Plussassa,
Rubenissa & Joonaksessa, Muutosta ilmassa -ohjelmassa sekä nuorten Uutismixissä.
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Radiopuolella annoin haastatteluja Tampereen radiolle viisi, YLEn radiouutisille kolme, Radio X3Mille
kolme, FSR:n uutisille kaksi ja Radio 957:lle kaksi kertaa. YLEn Ykkösaamun vieraana kävin peräti
kuudesti. Minua jututtivat myös Enbuske, YLEX, Radio Aalto, Radio Voice, Radio Aktiivinen, YLE Aktuellt,
Satakunnan radio, Hämeen radio ja Etelä-Suomen uutiset.
Päivälehdistä minua haastateltiin Aamulehteen 11 ja Helsingin Sanomiin 10 kertaa. Maaseudun
Tulevaisuudessa olin kolmesti, Hufvudstadsbladetissa kahdesti. Maakuntalehdistä esiinnyin Kalevassa
(kahdesti), Turun Sanomissa, Hämeen Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa, Satakunnan Kansassa,
Keskisuomalaisessa, Länsi-Savossa, Pohjolan Sanomissa ja Vasabladetissa. Paikallislehdistä listaan
pääsivät Tamperelainen ja Tori.
Iltapäivälehdistä Ilta-Sanomat haastatteli minua kuusi ja Iltalehti viisi kertaa, talouslehdistä Kauppalehti
kahdesti ja Taloussanomat kerran. Ei liene yllättävää, että puoluelehdistä juuri Vihreä Lanka jututti minua
peräti 11 kertaa. Asialla olivat kuitenkin myös Uutispäivä Demari kolme ja Suomenmaa kaksi kertaa.
"Valitettavasti Jokikunnas käytti sanaa 'homo', ja nyt kaikilla sekä Oras Tynkkysellä on
epämääräinen tunne siitä, että pitäisi olla loukkaantunut jostain."
Jyrki Lehtola IL:ssä 24.8.07
Aikakauslehtien lista on melko pitkä: Aikalainen, Anna (x 2), Apu, Campus.fi, Fleim, Kehitys, Kirjasto,
Kuluttaja, Mondo, Olivia, Seura (x 2), Suomen Kuvalehti (x 3), Suomen Luonto, Tulva ja Ylioppilaslehti.
Asiakas- tai järjestölehtiä olivat puolestaan -ing, Energiainfo, Poliisi & Oikeus ja Sähköviesti.
Jotta medialuettelo olisi täydellinen, mainitaan vielä, että STT haastatteli kolmesti. Ulkomaisista
viestimistä annoin haastattelut Belgian tv:lle, Libérationille ja BBC World Servicelle.
Kuluneena vuonna minun ei enää tarvinnut juurikaan kieltäytyä haastattelupyynnöistä periaatteellisista
syistä. MTV3:n Ajoneuvos-ohjelma tosin jäi väliin, koska minulla ei ole ajokorttia.
Vuoden pohjanoteeraus oli haksahdukseni Ruben & Joonas -keskusteluohjelmaan. Isäntäni Ruben Stiller
pystyi lämpiössä juttelemaan vartin tiukasti politiikasta – ja itse ohjelmassa vartin ilman viittaustakaan
politiikkaan. Etukäteen lähetettyä ilmastokysymystä oli turha toivoa. Sen sijaan Rubenia kiinnosti mm. se,
miten suhtautuisin, jos naapuriin muuttaisi rumpuja soittava gambialainen transvestiitti. Lupasin itselleni
olevani vastedes tarkempi sen suhteen, mihin ohjelmiin suostun menemään.
Vuoden mediakuriositeeteista voisi mainita päätymisen Ilta-Sanomien tietovisaan. Helsingin Sanomien
sunnuntaisivujen juttu silmälaseistani oli myös erikoisimmasta päästä.

5.5 Yhteydenotot ja vierasryhmät
Sähköposti oli edelleen yleisin kanava kansalaisten yhteydenotoille. Vuoden aikana sain yhteydenottoja
noin 400 ihmiseltä, osalta useita. Sähköpostin käyttöä hankaloitti jonkin verran eduskunnan
roskapostisuodatin, joka esti ajoittain mm. Helsingin Sanomien toimittajien ja avustajani viestien perille
tulemisen. Kotisivujen palautelomaketta käytettiin pari kymmentä kertaa.
Eniten yhteydenottoja tuli Tehyn työkiistasta ja potilasturvalaista. Vastasin näitä aiheita käsitelleisiin
viesteihin yhteensä 80 ihmiselle. Työtaistelu innoitti kansalaisia niin paljon, että yhteydenottoja tuli
sähköpostin lisäksi puhelimitse, tekstiviestitse ja naamakkain mm. junassa ja baarissa.
Myös verot puhuttivat: sain paljon yhteydenottoja auto- ja ajoneuvoverouudistuksesta sekä hallituksen
300 miljoonan euron ympäristöveropaketista. Useissa viesteissä ehdotettiin lukuisia muita tahoja ja
käyttökohteita, joita tulisi verottaa, kunhan vain itse ei joutuisi maksamaan lisää veroja.
Vierasryhmiä kävi tänä vuonna eduskunnassa 12, näistä 11 kevätkaudella. Vierailujen sesonki onkin
loppukevässä samoihin aikoihin koulujen kevätretkien kanssa. Vieraat olivat Tampereen yliopiston ura- ja
rekrytointipalvelujen ihmisiä lukuun ottamatta koululaisia tai opiskelijoita.
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6. Tilaisuudet ja matkat
Puhuin vuoden aikana Suomessa 122 tilaisuudessa 24 paikkakunnalla, Oulussa tosin
videokonferenssiyhteyden välityksellä. Tilaisuuksien määrä siis lähes tuplaantui edellisvuodesta. Osansa
kasvussa oli selvästi valinnallani ilmastopoliittiseksi asiantuntijaksi (s.5). Enimmillään puhetilaisuuksia oli
yhden päivän aikana kolme ja viikossa seitsemän.
Puhetilaisuuksien teemoista tärkein oli epäyllätyksellisesti ilmasto- ja energiapolitiikka. Kiersin puhumassa
paljon myös liikennepolitiikasta. Lisäksi puhuin vuoden aikana mm. Reilusta kaupasta ja julkisista
hankinnoista, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista, turvallisuuspolitiikasta, perustulosta,
tasa-arvosta, maahanmuuttopolitiikasta, journalismista, demokratiasta, ystävyysseuroista ja utopioista.

© Tasavallan Presidentin kanslia

Sain kunnian toimia pääpuhujana Helsingin Pride-juhlassa ja Vammalan kansanvallan päivän
tilaisuudessa. Pääsin puhumaan myös monissa kiinnostavissa ammattitilaisuuksissa kuten tilastokeskusja maakaasupäivillä, sähkömarkkinoiden ajankohtaisseminaarissa sekä öljy- ja kaasualan ja auto- ja
tiefoorumin seminaareissa. Istuin myös mm. arkkitehtipäivien ja älykkään liikenteen päivien paneeleissa.
Alustin taas Helsingin yliopiston Global Environmental Politics -kurssilla. Johdin itse puhetta Lahden
Suomifoorumin paneelikeskustelussa. Minut kutsuttiin keskustelemaan Suomen Yrittäjien johtoryhmän,
Akavan ja kokoomuksen eduskuntaryhmän energia- ja ilmastotyöryhmän kanssa. Eduskunnassa olin
kuultavana asiantuntijana kahdesti suuressa valiokunnassa ja kerran tulevaisuusvaliokunnassa. Lisäksi
edustin vihreitä Aamulehden päävaalikeskustelussa Tampereella.
"Puhuu joskus niin teoreettisesti, ettei sanoma ehkä mene perille."
AL 19.3.07
Vihreän eduskuntaryhmän parhaita puhujia
HS 25.2.07
Ulkomailla puhuin kolmessa maassa. Lontoossa alustin kansainvälisessä ilmastokonferenssissa Suomen
ydinvoimatilanteesta ja osallistuin paneelikeskusteluun. Bostonissa pidin Suffolkin yliopiston
kesäkursseilla keynote-puheenvuoron ja puhuin neljälle opiskelijaryhmälle. Balilla alustin Euroopan
parlamentin hiilimarkkinoita käsittelevässä keskustelutilaisuudessa.
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Useimmat tilaisuudet olivat kiinnostavia ja antoisia. Vihamielisimmän vastaanoton sain Mäntsälässä
rotaryiden tilaisuudessa. Enimmäkseen kuusikymppisistä miehistä koostunut yleisö paitsi epäili
ilmastonmuutoksen olemassaoloa, myös yhdisti vihreät kettutyttöihin.
Tein vuoden aikana myös kahdeksan yritysvierailua. Tutustuin mm. maailman suurimpaan bioenergiaa
käyttävään voimalaan Pietarsaaressa, hybridibussien kehittämiseen Lahdessa, lasien valmistukseen
Ylöjärvellä ja huoneistojen veden kulutusta mittaaviin laitteisiin Vammalassa. Minulla oli myös kolme djkeikkaa.
Ulkomailla kävin työmatkoilla kahdeksan kertaa yhteensä seitsemässä maassa. Riiassa ja Tallinnassa
osallistuin Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden järjestämillä matkoilla Pride-kulkueisiin, New Yorkissa YK:n
pääsihteerin korkean tason ilmastotilaisuuteen. Wienissä kokoontui Euroopan vihreiden valtuuskunta, ja
Balilla järjestettiin YK:n ilmastokokous.
Matkustin Lontooseen, Yhdysvaltoihin, Itävaltaan ja
Indonesiaan lentäen. Riikaan ja Tallinnaan kuljin laivalla
ja bussilla, Brysseliin ja Hollantiin laivalla ja junalla.
Vapaaehtoista lentomaksua (www.lentomaksu.fi)
maksoin tuttuun tapaan 10 % lentojen hinnoista,
tänä vuonna 458,38 euroa. Kesän Yhdysvaltainmatkalla yhdistin töihin myös lomailua.
Työmatkat ulkomailla
11.–14.5.07
kansainvälinen ilmastokonferenssi,
Lontoo
2.–3.6.07
Pride-kulkue, Riika
3.–11.7.07
tapaamisia, Bryssel ja Bilthoven
alustuksia ja tapaamisia, Boston ja
17.–31.7.
New York
11.8.07
Pride-kulkue, Tallinna
21.–26.9.07
YK:n pääsihteerin korkean tason
ilmastotilaisuus, New York
11.–13.10.07
Euroopan vihreiden valtuuskunnan
kokous, Wien
8.–16.12.07
YK:n ilmastokokous, Bali

7. Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalit järjestettiin maaliskuussa. Valtakunnallisesti vihreiden tulos oli kohtuullisen hyvä:
kasvatimme kannatusta ja saimme yhden lisäpaikan. Ensimmäistä kertaa saimme edustajan EteläSavosta ja kaksi Varsinais-Suomesta. Seuraavaksi suurimmasta puolueesta, Vasemmistoliitosta, jäimme
vain kolmen promillen ja kahden paikan päähän.
Puolueen puheenjohtaja Tarja Cronberg oli saada historiallisen vaalivoiton, mutta läpimenosta jäi
uupumaan 184 ääntä. Hän kuitenkin keräsi kuitenkin yksin mykistävät 9,2 % Pohjois-Karjalan äänistä.
Tällaisella tuloksella putoaminen käynnisti keskustelun vaalijärjestelmän reiluudesta.
Hallitusohjelmassa hallitus lupaakin uudistaa vaalijärjestelmää niin, että suhteellinen vaalitapa voi
toteutua mahdollisimman hyvin ja yhtäläisesti eri puolilla maata. Jos Tarjan putoaminen saa aikaan Lex
Cronbergin, uhraus demokratian puolesta kannatti.
"Viime vaaleissa vihreiden eduskuntaryhmään pääsi vain kolme miestä. Neljänneksi
tuli kesken kauden Oras Tynkkynen, mutta hänkin julistautui feministiksi."
HS 2.3.07
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7.1 Tulos Pirkanmaalla
Pirkanmaalla muutokset viime vaaleihin verrattuna olivat vähäisiä – jopa yllättävän vähäisiä
valtakunnalliseen tulokseen verrattuna. Kaikki istuvat, ehdolla olleet kansanedustajat uusivat paikkansa.
Selvin voittaja oli kokoomus, joka nousi suurimmaksi puolueeksi ja kasvatti kannatustaan 2,3
prosenttiyksikköä. Prosentuaalisesti sitäkin suurempia voittajia olivat perussuomalaiset +4,4 % ja
senioripuolue +2,6 %. Häviölle jäivät Vasemmistoliitto –2,9 %, SDP –1,8 % ja keskusta –0,3 %. Vihreillä
kannatus laski prosenttiyksikön verran.
Pirkanmaan vihreille vaalit olivat haastavat, sillä olin ehdokkaista ainoa istuva kansanedustaja – enkä
päässyt läpi neljä vuotta aiemmin. Kaksi aiempaa kärkinimeämme, Satu Hassi ja Rosa Meriläinen, eivät
olleet enää ehdolla. Noin 14 000 viime vaaleissa Vihreitä tukenutta äänestäjää joutui siis etsimään uuden
ehdokkaan.
Vihreiden lista oli tasapainoinen ja melko kattava, mutta monet nimet olivat äänestäjille vielä liian
tuntemattomia. Menetimmekin Pirkanmaalla harmillisesti toisen paikkamme. Vihreiden valtakunnallisesta
tuloksesta voi kuitenkin päätellä, että notkahdus jäänee väliaikaiseksi.
Ennen vaaleja Suomen Kuvalehti arveli minun olevan putoamisvaarassa. Tulin kuitenkin valituksi
eduskuntaan 7 930 äänellä. Äänimäärä viisinkertaistui edellisistä eduskuntavaaleista. Sain Pirkanmaalla
miehistä eniten ja kaikista ehdokkaista neljänneksi eniten ääniä. Tampereella oli äänestyspaikkoja, joissa
sain kaikkein eniten ääniä.
Irc-gallerian varjoäänestyksessä pärjäsin hyvin: sain äänestysikäisiltä eniten ja alaikäiset mukaan luettuna
toiseksi eniten ääniä Pirkanmaalla. Essentia-bändin solisti, ystäväni Joonas Lepistö (sd.) oli minua
enemmän alaikäisten mieleen.
Perinteiseen tapaan Vihreät pärjäsi hyvin myös koulujen varjovaaleissa. Niiden perusteella vihreiden
kannatus olisi kasvanut useita prosentteja ja olisin päässyt eduskuntaan vielä paremmalla tuloksella.

7.2 Vaalikampanja
Tein historiani laajimman ja kalleimman vaalikampanjan. Suunnittelutyö aloitettiin jo hyvissä ajoin
edellisenä vuonna 2006, joten vaalien alla voitiin keskittyä kampanjan toteutukseen. Kampanjaa veti
avustajani Olli-Poika Parviainen. Vaalikuvat ottivat Jussi Vierimaa ja Kimmo Torkkeli, ja visuaalisesta
ilmeestä vastasi Tuomo Parikka.
Tukiryhmässäni oli runsaat sata henkilöä. Monet antoivat nimensä kampanjan käyttöön www-sivuilla ja
jakoivat esitteitä. Tukiryhmä kokoontui sekä edellisen että tämän vuoden puolella yhteensä 10 kertaa.
Kampanjani perustui ennen kaikkea lehtimainoksiin, verkkonäkymiseen, tilaisuuksiin ja tukiryhmäläisten
jakamiin esitteisiin. Mainoksiani julkaistiin lähes kaikissa Pirkanmaan paikallislehdissä, Aamulehdessä ja
Cityssä. Esitteeni jaettiin 9 000 Anna-lehden välissä pirkanmaalaisille lukijoille. Se myös lähetettiin
ensimmäistä kertaa äänestämään päässeille nuorille pirkanmaalaisille.
Eniten esitettä jaettiin kuitenkin kaduilla ja postiluukkuihin. Ensimmäinen 30 000 kappaleen painos loppui
ennätysajassa, ja myös 10 000 kappaleen lisäpainos vietiin käsistä. Vaalibudjetin viimeiset rippeet
käytettiin 3 000 suppeamman esitteen hankkimiseen viime hetken kampanjointia varten.
Kaikki vaalimateriaalini lisättiin kotisivuilleni. Sivuilta löytyi myös tarkempaa tietoa vaaliteemoistani,
tukijalista ja erilaisia verkkobannereita. Vihreiden irc-galleriassa järjestämä verkkochat keräsi hyvin
osanottajia.
Kiersin vaalikampanjan aikana tilaisuuksissa Tampereen lisäksi Vammalassa, Ylöjärvellä, Pirkkalassa,
Lempäälässä, Orivedellä ja Kangasalalla.
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Kampanjani viisi pääteemaa olivat:
1. Ympäristö: ilmastonmuutos kuriin
2. Toimeentulo: perustulo kaikille
3. Työ: hyvinvointia kestävästä taloudesta
4. Tasa-arvo: kaikki samanarvoisia
5. Demokratia: jokaisen ääni kuuluviin
Vaalien jälkeen kampanjapäällikkö vetäytyi mökille
nauttimaan tulospalkkiostaan ja minä valmistauduin
hallitusneuvotteluihin.

7.3 Vaalibudjetti
Käytin vaalikampanjaan yhteensä lähes 20 000
euroa. Leijonanosa tästä tuli omista säästöistäni.
Kansanedustajakauden ajan olin säästänyt
palkkioistani 500 e/kk vaalikassaan. Rahaa
kerättiin myös tukiryhmän järjestämällä
vaalikirpputorilla ja kirjamyynnillä. Lisäksi sain
muutamia lahjoituksia yksityishenkilöiltä.

© Salla Sinkkonen

Eniten rahaa kului lehtimainoksiin ja esitteisiin. Lisätuntien ostaminen avustajaltani maksoi myös
kohtuullisen paljon. Muita merkittäviä menoeriä olivat mm. www-sivujen uudistaminen ja taittajan ja
kuvaajien palkkiot.
Ääntä kohti mitattuna minulla oli valituista kansanedustajista yhdeksänneksi edullisin kampanja.
Kampanja maksoi ääntä kohden 2,44 euroa.
Tulot
Omat varat ja kirjamyynti
Tuki yksityishenkilöiltä
Vaalikirpputori
Yhteensä

18 675
360
120
19 155

Menot
Mainokset
Painokulut
Visuaalinen suunnittelu ja www
Ehdokasmaksut
Ylimääräiset palkkakulut
Muut kulut (valokuvaus yms.)
Yhteensä

8 688
4 267
2 595
1 150
1 800
655
19 155

8. Bileet
Vuosi oli työntäytteinen, mutta välillä oli syytä myös juhlia. Järjestin vaalijuhlat 5.5. Helsingissä ja 30vuotissynttärit 29.9. Tampereella.
Viimeksi juhlin eduskuntaan pääsyä erikseen Helsingissä ja Tampereella. Kaksien bileiden järjestäminen
lisäsi kuitenkin kustannuksia ja vaivaa sekä pirstoi bileväkeä. Siksi tällä kertaa päätin tilata tapahtumaa
varten VR:n juhlavaunun, jolla tamperelaiset vieraat kuljetettiin Helsinkiin. Bileet järjestettiin kätevästi
Rauhanasemalla aivan Pasilan aseman vieressä.
Paikalle saapui noin 50 ihmistä. Kaverini DJ Alex soitti mm. islantilaista musiikkia, ja tarjoiluista vastasi
syystä kehuttu Turbohella. Jatkoille suunnistimme Helsingin yöelämään.
Kolmekymppisiäni juhlittiin kolmessa osassa. Ensimmäisessä osassa sopivasti noin 30 kaveria pyöräili
kanssani kuulaassa syyssäässä Pyhäjärven “ympäri”. Reitti kulki Tampereen Hatanpäältä Härmälän,
Pirkkalan ja Nokian Pitkäniemen kautta takaisin Tampereen Raholaan, Pispalaan ja keskustaan.
Matkalla pysähdyimme evästelemään Rajasillan kahvilaan. Ja arvasit oikein: reitin pituus oli aika
tarkkaan 30 kilometriä.
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Kakkososassa saunoimme matkan pölyt pois ja söimme kasvisravintola Veganissimon tapaksia YTHS:n
saunalla. Mukana oli noin 25 ihmistä.

Illaksi jatkoimme vielä kolmanteen osaan Pinkiin. Veganissimo tarjoili lisää ruokaa ja DJ:t Karl-Heinz ja
Stockhousen päräyttäviä klassikoita yli genrerajojen. Klubiin tuli vieraita runsaat 80.
Aineellisesti minulla on jo kaikki, mitä tarvitsen ja ehkä enemmänkin. Siksi turhan materialismin ja
luonnonvarojen kulutuksen välttämiseksi olin kieltänyt vieraita tuomasta lahjoja. Siitä huolimatta – tai ehkä
juuri siksi – sain erinomaisia lahjoja
Yksi pariskunta esitti hienon laulun. Toinen vieras kertoi ryhtyvänsä lahjana uudelleen kasvissyöjäksi.
Kolmas antoi lainaan legendaarisen Saarroksissa-tv-sarjan DVD:itä. Parasta oli kuitenkin se, että niin
moni ystävä ja kaveri tuli paikalle juhlimaan kanssani.

9. Vuosi lukuina
Valtiopäivätoimet
Valtuustoaloitteet
Puheenvuoroja istunnoissa
Läsnäolo ympäristövaliokunnan kokouksissa
Läsnäolo täysistunnoissa
Tiedotteet
Puhetilaisuudet
Haastattelut
Paikkakunnat Suomessa
Öitä ulkomailla

6
3
61
56/67 (84 %)
114/127 (90 %)
16
122
157
25
27

10 Yhteystiedot
Oras Tynkkynen
00102 EDUSKUNTA
Puhelin
matkapuhelin 050 512 1584
eduskunnan vaihde (09) 4321

Sähköposti
oras.tynkkynen@eduskunta.fi

www.orastynkkynen.fi
irc-galleria: [oras]

myspace.com/orastynkkynen
facebook: Oras Tynkkynen

Avustaja Helsingissä:
Annina Käppi, puhelin (09) 432 4019 ja 050 551 4024
sähköposti annina.kappi@eduskunta.fi

Avustaja Tampereella:
Olli-Poika Parviainen, puhelin 044 548 1861
sähköposti opp@vihreat.fi
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