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1 Johdanto 

Jälkeenpäin tapahtumia kerratessa huomaa, että yhteenkin vuoteen mahtuu yllättävän paljon. 

Vuonna 2009 mm. 

• matkustin junalla Yhdysvaltain halki 

• kieltäydyin Vihreiden puheenjohtajakisasta ja tulin sen sijaan valituksi 

varapuheenjohtajaksi 

• huusin ääneni käheäksi Vihreiden riehakkaissa eurovaalivalvojaisissa 

• aloin juosta 

• osallistuin kansainväliseen ihmisoikeuskonferenssiin ja tutustuin Lollandin saaren 

energiaratkaisuihin Tanskassa 

• toimin Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n World Energy Outlook -raportin 

asiantuntija-arvioijana 

• siviilipalvelusmiesten kurssi valitsi minut maailmanvaltiaaksi 

• hallitus hyväksyi johdollani valmistellun ilmasto- ja energiapoliittisen 

tulevaisuusselonteon 

• sain Pirkanmaan ympäristöpalkinnon 

• vietin kaksi viikkoa epäonnisessa ilmastokokouksessa Kööpenhaminassa 

• valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi 

 

Vuosikertomus kuvaa näitä ja muita tapahtumia vuoden varrelta. Tässä yhteydessä on paikallaan 

kiittää muihin tehtäviin siirtynyttä pitkäaikaista avustajaani Olli-Poika Parviaista kuluneesta ja 

aiemmistakin vuosista. Hänen paikallaan jatkaa Heikki Korpela. 

Oras Tynkkynen 

 

Luolamies oli perheen huoltaja, suojelija. Herkkä, mutta voimakas kaveri.  

Vähän niin kuin oman aikansa Oras Tynkkynen, mutta miehekäs. 

Tampereen Työväen Teatterin Luolamies-näytelmä 



2 Politiikka 

Kahden työn tekeminen politiikassa – kansanedustajana eduskunnassa ja ilmastopoliittisena 

asiantuntijana valtioneuvoston kansliassa – piti virkeänä. Tämän lisäksi minua työllistivät 

Tampereen kunnallispolitiikka ja tehtävät Vihreissä. 

 

Puoluekokouksessa Jyväskylässä minut valittiin Vihreiden ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. 

Varapuheenjohtajana toimin varsinaisen puheenjohtajan Anni Sinnemäen varahenkilönä ja tukena 

puolueen johtamisessa ja kehittämisessä erityisenä vastuualueena viestintä. Konkreettisesti uutena 

elementtinä osallistun puoluehallituksen ja puheenjohtajiston kokouksiin. 

 

Vihreissä jatkoin liikennepoliittisen työryhmän puheenjohtajana ja aloin vetää 

yhdenvertaisuustyöryhmää, jonka tehtävänä on valmistella puolueelle yhdenvertaisuusohjelma. 

Kuuluin myös puolueen vero-, elinkeinopoliittiseen ja pk-yrittäjyystyöryhmään. Puolueen liepeillä 

toimin Vihreän Sivistysliiton Green New Deal -hankkeen ohjausryhmän jäsenenä. 

 

Ryhmiä riitti puolueen ulkopuolellakin. Vuoden aikana istuin VTT:n Energy Technology Visions 

2020–50 -hankkeen ja Ilmatieteen laitoksen vetämän Climate Change Community Response Portal 

-hankkeen ohjausryhmissä. Edustin Vihreitä pääministerin kasvuhankkeen työryhmässä ja toimin 

asiantuntijana ympäristöministeriön asettamassa kaupan sijainnin ohjauksen arviointiryhmässä. Olin 

myös yksi Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n World Energy Outlook 2009 -raportin 

asiantuntija-arvioijista. 

 

Ennustan, että tamperelainen ympäristöasiantuntija ja yhteiskunnallinen osaaja  

Oras Tynkkynen taipuu mukaan puheenjohtajakilpaan. Tampereella ei ole liian monta 

puolestapuhujaa ministeripörssissä, mikä suorastaan velvoittaa Tynkkystä. 

 

Matti Posio, AL 8.2.09  

2.1 Eduskunta 

2.1.1 Täysistunnot 

Osallistuin 114:ään vuoden 129 täysistunnosta. Joulukuussa olin kaksi viikkoa Kööpenhaminan 

ilmastokokouksessa, minkä eduskunta katsoi eduskuntatyöhön liittyväksi poissaoloksi. Minulle 

kirjattiin myös pyytämäni sairauspoissaolo kahdesta istunnosta. Kävin silti lopulta molemmissa. 

Eniten poissaoloja tuli työmatkoista. Huhtikuussa olin Pariisissa energiatehokkuuskonferenssissa, 

marraskuussa vetämässä tulevaisuusfoorumia Lappeenrannassa ja luennoimassa Oulussa. Kerran 

olin pois kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän kokouksen takia. 

Myöhässä istunnoista olin neljästi. Kaikkien myöhästymisten syinä olivat menot, joiden 

aikatauluihin en voinut riittävästi vaikuttaa. 



Puhuin vuoden aikana salissa 45 kertaa. Kevätistuntokauden keskusteluista ehkä eniten intohimoja 

herätti perheen sisäinen adoptio ja edustaja P. Oinosen (ps) puhe, jossa hän vertasi homoja koiriin. 

Itse olin kiinnostuneempi rekisteröityjen parien perheiden lapsien oikeusturvasta.  

Ilmasto- ja energiastrategia palasi istuntoon kesäkuussa. Syksyn kuumia puheenaiheita olivat mm. 

kehitysyhteistyön rahoitus, kauppojen aukiolo ja Kööpenhaminan ilmastokokous.  

Eniten puheenvuoroja, 10 kappaletta, käytin vastuullani olleesta tulevaisuusselonteosta. Vihreiden 

ryhmäpuheenvuoron pidin Kööpenhaminan ilmastokokousta koskevasta tiedonannosta.  

Suullisella kyselytunnilla esitin kysymyksen neljästi. Kysymykset koskivat kauppojen aukiolon 

säätelemistä sijainnin perusteella, palveluinnovaatioita, sähkön ja lämmön yhteistuotannon 

edistämistä sekä sähköveron tuoton palauttamista energiatehokkuusinvestointeihin. 

 

Tuolla jonkinlaisen parrantyyppisen kasvattanut Oras Tynkkynen  

vaihtaa vierustoverin kanssa ajatuksia, kenties ilmastonmuutoksesta.  

 

Suomen Kuvalehti 20/2009  

2.1.2 Valiokunnat 

Heidi Hautalan nousu kesken vuoden europarlamenttiin muutti valiokuntien paikkajakoa 

lokakuussa. Janina Andersson siirtyi Heidin sijalle lakivaliokunnan puheenjohtajaksi ja luopui 

talousvaliokunnan (TaV) paikastaan, joka siirtyi minulle. Minä puolestani siirryin 

ympäristövaliokunnan (YmV) varajäseneksi, ja Heidin tilalle eduskuntaan noussut vantaalainen 

Timo Juurikkala sen varsinaiseksi jäseneksi.  

Ennen siirtymistäni talousvaliokuntaan ehti YmV kokoustaa 72 kertaa. Pääsin paikalle 58 

kokoukseen. Kahdesti olin poissa sairauden ja kaksi kertaa Pariisin-matkan vuoksi. Muut 

poissaolot johtuivat päällekkäisistä puhetilaisuuksista tai kokouksista. Valiokunta käsitteli mm. 

luonnonsuojelulain muuttamista, aluehallinnon uudistamista, Suomen ihmisoikeuspolitiikkaa ja 

komission tiedonantoa Kööpenhaminan ilmastokokouksesta.  

Talousvaliokuntaan palasin 22.10. parin vuoden tauon jälkeen. Olin paikalla 18 kokouksessa 

28:sta. Eniten poissaoloja - kuusi - aiheutti Kööpenhaminan ilmastokokous. Kahdesti olin poissa 

tulevaisuusselonteon tilaisuuksissa, kerran presidenttifoorumissa ja kerran luennoimassa Oulussa. 

Loppuvuodesta TaV käsitteli mm. kauppojen aukioloa, sijoitusrahastoja, pääomasijoituksia, 

pitkäaikaissäästämistä, lentoliikenteen päästökauppaa ja liikenteen biopolttoaineita. 

Mitä tulee luontoon, luonnonvaroihin, ilmastoon, ihmisten sietokykyyn, tällä yhteiskunnalla 

ja näillä tekijöillä ei ole tähän lakiin varaa, ei lyhyellä eikä pitkällä välillä.  

En lainkaan ymmärrä ed. Tynkkysen ilmastopoliittisia näkemyksiä tässä yhteydessä. 

 

Erkki Pulliainen (vihr.) kaupan aukioloja koskevan lain käsittelyssä eduskunnassa 10.11.09 



2.1.3 Valtiopäivätoimet 

Vuoden 2009 aikana jätin neljä kirjallista kysymystä.  

15.4. Turpeenotosta ja soiden monimuotoisuudesta Pirkanmaalla 

2.6. Pieksämäen Motopark Racewaystä  

9.6. Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoista  

11.8. Junamatkustamisen ja pyöräilyn yhdistämisen edistäminen  

Huhtikuun alussa jätin pitkään valmistellun lakialoitteen sukupuolineutraalista avioliittolaista. 

Ruotsin valtiopäivät hyväksyivät vastaavan lain edellisenä päivänä. Aloitteeni allekirjoittivat 

edustajat kuudesta suurimmasta eduskuntaryhmästä.  

2.4. Lakialoite rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain kumoamisesta ja avioliittolain 

muuttamisesta 

2.2 Tampere 

Kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. Jouduin olemaan pois neljästä 

kokouksesta Pariisin-matkan, tulevaisuusselonteon lähetekeskustelun ja Kööpenhaminan 

ilmastokokouksen takia. Kerran myöhästyin Tampereen-junasta, jolloin päätin jäädä Helsinkiin 

eduskunnan budjettikeskusteluun. 

Valtuustoa puhuttivat erityisesti kaupungin talous ja säästöt. Lisäksi keskustelua herättivät mm. 

tuore kaupunkistrategia, maahanmuutto ja Tietotekniikkakeskuksen liikkeenluovutus. Pidin 

valtuustossa 14 puheenvuoroa mm. tasa-arvosuunnitelmasta, maahanmuuttajanuorten 

työllistämisestä, talousarviosta ja Tampereen liittymisestä eurooppalaiseen energiajärjestöön.  

Vuoden 2008 alussa Tampereen kaupunkiseudulle päätettiin tehdä lähivuosikymmeniä ohjaava 

ilmastostrategia. Kuluneen vuoden aikana toimin strategian ohjausryhmän jäsenenä. Vuoden 

lopulla strategia siirtyi seudun kunnanjohtajien käsiteltäväksi. 

Oras Tynkkynen tepastelee tuulipuvussa (Halpa-halli), josta lähtee leikkisästi ropelit.  

Hyvällä tuulella Tynkkynen kehittää sähköä koko ryhmälleen. 

 

Matti Pitko, AL 5.12.09 

2.3 Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 

Hallitus hyväksyi 15.10. ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon. Siinä hallitus asetti 

kunnianhimoisia tavoitteita pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikalle.   

Suomen päästöjä pitää leikata vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä osana 

kansainvälistä yhteistyötä. Rakennuskannan energiankäyttöä tulee vähentää 60 prosenttia ja 

autokannan päästöt leikata enintään 30 grammaan kilometriltä vuosisadan puoliväliin mennessä. 

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä energiantuotannossa pitää vaiheittain luopua.  



Jos joku olisi kolme vuotta sitten sanonut hallituksen hyväksyvän yksimielisesti tällaisen 

selonteon, olisin tuskin uskonut. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Valmius kunnianhimoiseen 

ilmastopolitiikkaan on selvästi korkeammalla tasolla kuin koskaan aiemmin.  

Lopullisen 180-sivuisen paketin taustalla on runsaan kahden vuoden perusteellinen valmistelu. 

Työn laajuutta kuvannee muutama tilastotieto: 

• ministerityöryhmä kokoontui 20 ja asiantuntijaryhmä 22 kertaa  

• selonteon valmistelua varten järjestettiin yhteensä 35 työpajaa, tiedotustilaisuutta, 

sidosryhmäpaneelia, ministeriöiden yhdysverkon tapaamista ja seminaaria  

• VNK:n selontekotiimi kokoontui noin 80 kertaa  

• selonteon verkkokyselyyn vastasi noin 1 200 ihmistä  

• taustaksi julkaistiin 11 selvitystä 

• selonteon luonnoksessa oli yhteensä noin 450 lähdeviitettä  

Vastasin tulevaisuusselonteon laadinnasta valtioneuvoston kansliassa. Kiitos lopputuloksesta 

kuuluu kuitenkin sadoille työhön osallistuneille ihmisille – asiantuntijoille, ministeriöiden 

edustajille, sidosryhmien toimijoille, kansalaisille.   

Erityisesti haluan kiittää VNK:n tiimiäni: Pirkko Heikinheimoa, Riitta Kirjavaista, Jaana Sorvalia 

ja hänen edeltäjäänsä Pipa Heinosta sekä Sinikka Kärjää. Poliittisesti ratkaisevan tuen antoivat 

selonteon ministerityöryhmää vetänyt ympäristöministeri Paula Lehtomäki ja selonteon 

eduskunnalle esitellyt pääministeri Matti Vanhanen.  

Selonteon vastaanotto oli yllättävänkin myönteinen. Eduskunnan lähetekeskustelussa lähes kaikki 

ryhmät yli hallitus-oppositiorajan tukivat laajalti selonteon tavoitteita ja yleistä linjaa. 



 
Aamulehti 16.11.2009 

 Etujärjestöistä Elinkeinoelämän keskusliitto totesi kannanotossaan, että ”tulevaisuusselonteko 

antaa hyvän pohjan ilmastokeskustelulle”. Energiateollisuus ry kommentoi, että 

”tulevaisuusselonteko on tärkeä avaus”. Keskustelun toisella laidalla Greenpeace piti 

”tulevaisuusselontekoa tervetulleena”.  

Selonteon hyväksymisen jälkeen huomio siirtyy sen toimeenpanoon. Loppuvuodesta ehdittiin 

järjestää alueelliset tulevaisuusfoorumit Lappeenrannassa ja Seinäjoella. Kiersin esittelemässä 

selontekoa monille eri tahoille STTK:sta suurlähettiläisiin ja energiateollisuuteen.   

Selonteolle alettiin myös valmistella toimeenpano-ohjelmaa, joka käydään läpi ministeriöiden ja 

muiden keskeisten toimijoiden kanssa vuoden 2010 alkupuolella. Siinä vastuutetaan ja 

aikataulutetaan hallituksen selonteossa tekemien linjausten toteutus. 

 

Selonteko on Suomen poliittisen historian kummajaisen, valtioneuvoston kabinettivihreän 

Oras Tynkkysen luomus. Ohjausryhmässä on ollut useita ministereitä, mutta ei esimerkiksi  

elinkeino- ja energiaministeri Pekkarinen. Minkähänlaisen arvon ja arvion Pekkarinen antaa 

Tynkkysen hengentuotteesta? Toivottavasti kuulemme sen. 

 

Toimi Kankaanniemi (kd) tulevaisuusselonteon lähetekeskustelussa eduskunnassa 21.10.09 



3 Viestintä 

 

3.1 Tiedotteet 

Julkaisin tai olin mukana julkaisemassa 

kahdeksaatoista tiedotetta. 

14.2.  Vihreät tekivät oman 

puoliväliarvionsa Hallitustie-

sivuille 

2.3.  Keskustele verkossa pitkän 

aikavälin ilmastopolitiikasta 

23.3.  Tiedote ”HOMO! LESBO!” -kirjan julkaisemisesta 

18.4.  Oras Tynkkynen asettuu ehdolle Vihreiden varapuheenjohtajaksi: Vihreistä koko 

Suomen puolue 

17.5.  Vihreiden johto uudistui 

5.6. Tynkkynen OECD:n tuoreista suosituksista: Ympäristöpolitiikan vahvistaminen 

otettava hallituksen työlistalle 

11.6. Varapuheenjohtaja Tynkkynen: Verojärjestelmä uudistettava tukemaan 

ilmastonsuojelua 

10.7. Oras Tynkkynen asuntomessuilla Valkeakoskella: Energiatehokasta 

korjausrakentamista vauhditettava 

16.7. Tynkkynen Suomi Areenalla Porissa: Fiksu koti voi olla elämän suurin ympäristöteko 

27.7. Tynkkynen HLBT-ihmisoikeuskonferenssissa Kööpenhaminassa: Suomelle lähettiläs 

edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia 

18.8. Vihreä eduskuntaryhmä: Energiatehokkuus otettava huomioon kaikessa 

rakentamisessa 

7.10. Vihreät ydinvoiman lisärakentamisesta: Uuden ydinvoimalan tuotanto menisi 

vientiin 

9.10. Luonto-Liitto ja Natur och Miljö: Ympäristötoimintapäivät 2009 

15.10. VNK:n tiedote: Tulevaisuusselonteko linjaa pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiapolitiikkaa: Kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä Suomea 

10.11. Tynkkynen TEM:n sähkönkulutusarviosta: Uusiutuvia vauhditettava nopeammin 

28.11. Tynkkynen valtuuskuntapuheessaan: Edellytykset lujalle ilmastosopimukselle ovat 

olemassa 

2.12. Tynkkynen ryhmäpuheenvuorossa Kööpenhamina-tiedonannosta: Suomen ja EU:n 

kiritettävä maailmaa ilmastotalkoisiin 

4.12. Hassi ja Tynkkynen: Onnistuminen Kööpenhaminassa äärimmäisen tärkeää 



Aamulla Soini on lukenut Oras Tynkkysen kieltäytymisestä  

vihreiden puheenjohtajakisasta. Hän on vaikuttunut. 

 

Kuka täysjärkinen lähtee enää näihin hommiin, hän kysyy.  

Arvelee puheenjohtajaksi sopivan hyvin psykopaatin tai tomppelin.  

 

Timo Soini (ps) haastattelussa, HS 19.2.09 

3.2 Kirjoitukset 

Jatkoin kolumnistina Vihreässä Langassa ja Voltissa. Vuoden aikana kirjoitin kolumneja myös mm. 

Pirkanmaan Sanomiin ja Helsinki Timesiin. 

6.2. Vihreä Lanka: Mitä puheenjohtajan on tehtävä? 

6.3. Vihreä Lanka: Kuka sävelsi sinfonian? 

19.3. Pirkanmaan Sanomat: Talouskriisistä ei saa tulla sosiaalista kriisiä 

6.4. Tuulienergia: Tuulivoima tarvitsee vahvaa edunvalvontaa 

9.4. Voltti: Tahdon sanoa tahdon 

8.5. Vihreä Lanka: Lehman Brothers & Sisters 

19.5. Kipunoita-lehti: Päihdeongelmia voidaan torjua politiikalla 

kevät Vihreä Tampere: Räksyttävä rakki vai harmiton sylikoira? 

21.8. Vihreä Lanka: Aluepolitiikka raiteilleen 

27.8. Pirkanmaan Sanomat: Lähikaupat turvattava 

11.9. Tampereen yliopiston juhlakirja: Parasta yliopistossa on kriittisyys 

syksy Tähdistö: Kuusi syytä optimismiin Kööpenhaminassa 

25.9. Kehitys-Utveckling: Luottamuspula 

28.9. Rannikon Puolustaja: Energiaturvallisuus ja kestävä energiatalous 

2.10. Vihreä Lanka: Periaatteen voima 

19.10. Ydin: Miten pelastaa Kööpenhaminan kokous? 

27.11. Vihreä Lanka: Näin haukut vihreitä 

3.12. Kanava: Ilmastoneuvottelujen ratkaisun hetket käsillä 

7.12. Helsinki Times: The epic failure and three sequels 

9.12. Aamulehti: Kaikkien aikojen tärkein kokous? 

18.12. Ympäristö ja Terveys: Pitkän aikavälin ilmastotavoitteet edellyttävät pikaisia toimia 

 

Kukaan ei ota Tynkkysen selontekoa vakavasti, mutta siitä paasaamalla vihreät häivyttävät 

poliittisen petoksensa, pysymisen hallituksessa, joka hyväksyy ydinvoiman lisärakentamisen.  

 

Paavo Lipponen (sd) kolumnissa, TS 6.11.09 



Mielipidekirjoituksia kirjoitin vain kaksi. Molemmat olivat vastineita lehdissä esitettyihin 

väitteisiin. 

8.3.  Aamulehti: Vihreät pyrkivät vaikuttamaan hallituksessa 

7.11. Turun Sanomat: Lipposen väitteet vailla todellisuuspohjaa 

Lehtien lisäksi kirjoitin myös verkkoon, mm. Vihreään blogiin ja Tampereen radiolle. Voltin 

(entisen Z-lehden) kaaduttua jatkan ranneliike.netin kolumnistina. Ilmastokokousmatkalta 

kirjoitin yhteensä 14 blogia Vihreiden Kööpenhamina-sivuille www.vihreat.fi/cop15. 

23.3. Tampereen Radio: Säästäjän huoneentaulu 

7.4. Vihreä blogi: Elinkeinoelämänkin osallistuttava ilmasto- ja lamatalkoisiin 

23.4. Vihreä blogi: Mitä Etelä-Afrikka edellä, sitä Suomi perässä 

25.5. Vihreä blogi: Urahdus Monacosta 

24.7. Vihreä blogi: Lolland – kestävän energian elävä laboratorio 

10.8. Vihreä blogi: Pyöräilyn renessanssi 

18.8. Kepan nettikolumni: Puhuttaisiinko taas väestöstä? 

27.8. Ihmistulva.fi: Pyörä jokaiseen lähtöön 

8.9. Vihreä blogi: Turkistarhauksesta luovuttava siirtymäajan kuluessa 

22.9. Vihreä blogi: Jotain liikahti tällä viikolla 

7.10. Ranneliike.net: Mitä Voltin jälkeen? 

15.10. Vihreä blogi: Kohti vähäpäästöistä Suomea 

26.10. Ilmastopuntari.fi: Neitsyt Maria ja kestävä teknologia 

26.10. Kepan nettikolumni: Onko Suomi saari? 

29.10. Vihreä blogi: Teollisuuden sähkönkulutusarviot lähestyvät maanpintaa 

11.11. Vihreä blogi: Automarkettien haittoihin puututtava 

14.11. Tampereen Radio: Annettaisiinko työttömän kouluttautua? 

24.11. Vihreä blogi: Tuuliatlas vauhdittaa tuulivoimarakentamista 

 

Silti niitä pelottaa. Niitä pelottaa, että joku huomaisi ne. Siltä varalta varapuheenjohtaja  

Oras Tynkkynen, mies jonka rinnalla Jyrki Kataisenkin väärennetyt henkilöpaperit  

näyttävät aidoilta, on kirjoittanut Vihreään Lankaan kolumnin “Näin haukutaan vihreitä”. 

 

Tynkkysen teksti on tyyliltään ja sisällöltään sellainen, että on kuin katselisi 

neliraajahalvaantunutta antamassa ensin aplodeja itselleen ja  

sen jälkeen pomppimassa ilosta aplodien johdosta. 

 

Jyrki Lehtola kolumnissa, IS 11.12.09  



3.3 Verkko 

Vuoden 2009 aikana kotisivuillani 

www.orastynkkynen.fi kävi keskimäärin noin 3 600 

eri kävijää kuukaudessa. Vierailijoiden määrä kasvoi 

edellisestä vuodesta noin kymmenen prosenttia. 

Kirjoitin omille sivuilleni 28 varsinaista 

viikkopäiväkirjaa vuoden 2009 aikana. Lisäksi 

kirjoitin kolme matkapäiväkirjaa sekä 

teemabloggauksia Lex Nokiasta, yliopistolaista, 

eurovaaleista ja Kööpenhaminan ilmastokokouksesta.  

Aloin myös twiitata toukokuussa. Vuoden aikana 

kirjoitin 325 twiittiä, joista 134 Kööpenhaminan 

matkalta 5.–20.12. Twitter-osoitteeni on 

twitter.com/orastynkkynen. 

 

Tuo Tynkkysen vaatimus osoittaa, ettei hänellä ole sen enempää ympäristöasennetta, 

asiantuntemusta kuin vastuuntuntoakaan. Olen äimän käkenä, kuten olin silloin kun 

hallitusneuvottelujen jälkeen - vaikka itse olin ilmasto- ja energianeuvottelija - kuulin asiasta.  

 

Eija-Riitta Korhola (kok) kotisivuillaan  

vastauksena nimimerkin Wihtori kysymykseen 22.5.09  

 

Tynkkynen pitää tavoiteltavana, että puu hyödynnetään ennen polttoa.  

Me olemme tässä samoilla linjoilla, että  

kestävää kehitystä olisi käyttää puu useampaankin kertaan – –.  

 

Eija-Riitta Korhola (kok) kotisivuillaan,  

kun hän oli kuullut, mitä mieltä oikeasti olen 



 
Ilkan etusivu 10.11.2009 Seinäjoen tulevaisuusfoorumista 

 

3.4 Media 

Vuoden aikana haastatteluja poikivat erityisesti tulevaisuusselonteko, Kööpenhaminan kokous, 

sähkönkulutusarviot ja keskustelu lisäydinvoimasta. Mukaan mahtui kuitenkin muitakin teemoja 

ruoanlaitosta vaalirahoitukseen ja opiskelusta uusiutuvaan energiaan. 

Vuoden aikana minulla oli yhteensä 141 haastattelua tai muuta mediaesiintymistä 63 eri lehdessä, 

ohjelmassa tai kanavalla. Haastatteluja oli siis keskimäärin useammin kuin joka toinen arkipäivä. 

Luvuista puuttuvat mm. taustahaastattelut, harjoitustyöt, gallupit ja jutut, joissa minua vain 

siteerataan esimerkiksi puhetilaisuuden perusteella.  

Televisiossa esiinnyin YLEn suomenkielisissä uutisissa viisi ja ruotsinkielisissä kaksi sekä MTV3:n 

ja Nelosen uutisissa kummassakin kolme kertaa. Huomenta Suomessa olin kolmesti, Aamu-TV:ssä 

kerran. Lisäksi vierailin Ajankohtaisessa kakkosessa, A-Studiossa, Pressiklubilla ja YLEn Summeri-

nuortenohjelmassa. Annoin haastattelun myös Etelä-Karjalan alueuutisille ja Tampereen 

yliopiston omalle tv:lle.  

Radiopuolella annoin haastattelut YLEn suomenkielisille uutisille viisi ja ruotsinkielisille kolme 

kertaa. YLEn Ykkösaamussa olin neljästi ja Ajankohtaisessa ykkösessä kahdesti. Tampereen 

radiolle annoin haastattelun neljä ja Radio Helsingille kolme kertaa, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-

Karjalan radioille sekä Radio 957:lle ja Sun Radiolle kullekin kerran. Frozen North Sauna Sessions 

-ohjelmassa keskustelin konemusiikista ja YLEX:n haastattelussa Milk-elokuvasta. Lisäksi 

esiinnyin YLE Radio Suomen päivän kansanedustajana, Radio Moreenissa ja KSL Lähiradiossa.   

Päivälehdistä eniten minua jututtivat Aamulehti (17 kertaa) ja Helsingin Sanomat (14 kertaa). 

Iltalehdelle annoin haastattelun neljästi ja Ilta-Sanomille kerran. Etelä-Suomen Sanomat 

haastatteli minua kolme kertaa, Kaleva, Keskisuomalainen, Lapin Kansa, Pohjalainen ja Turun 

Sanomat kukin kerran. Konserniyhteistyö hankaloittaa hieman seurantaa, mutta lisäksi Alman 

toimitus jututti minua kahdesti, Kaakkois-Suomen lehdet kerran. 



Viikko- ja aikakauslehdistä minua haastattelivat Aviisi (kahdesti), Helsinki Times, Kotimaa, Seura, 

Suomen Kuvalehti ja Tamperelainen. Me Naisille annoin top 4 -biisilistan. Poliittisista lehdistä 

Vihreä Lanka jututti minua 15 kertaa, Kansan Uutiset kerran. Asiakas- ja ammattilehdistä esiinnyin 

Energiassa, Euroopan komission Suomen-edustuston Europassa, Hallinnossa, Senaatti-

kiinteistöjen Kontrahdissa, Suomen Luonnossa ja Toimihenkilöunionin lehdessä. Annoin myös 

haastattelun selkokieliselle Leija-lehdelle.  

Lisäksi STT haastatteli minua kahdesti. Verkkomediasta annoin kolme haastattelua Uudelle 

Suomelle ja yhden Verkkouutisille. Annoin myös videohaastattelun Toimihenkilöunionin 

verkkofoorumille. Ulkomaisesta mediasta minua haastattelivat ruotsalainen Focus, ranskalainen 

Libération ja italialainen Unita. 

 

Kansanedustaja Oras Tynkkynen ei lähtenyt vihreiden puheenjohtajaehdokkaaksi,  

vaikka ainakin neljä järjestöä oli häntä virallisesti pyytänyt ja kannatusta kentällä oli.  

Paloheimo ei Tynkkysen kohdalla puhu vastuun pakoilusta. 

 

”Kysymys on haasteiden välttämisestä. Häneen kohdistuu odotuksia vihreiden järjestöväen 

keskuudessa, että hän asettuisi kilpaan puolueen puheenjohtajaksi – –.” 

 

valtio-opin professori Heikki Paloheimo haastattelussa, HS 19.2.09 

3.5 Yhteydenotot ja vierasryhmät 

Tänäkin vuonna valtaosa sadoista yhteydenotoista tuli sähköpostitse. Toistuvia puheenaiheita 

olivat mm. perheen sisäinen adoptio, hallituksen ehdotukset työurien pidentämiseksi, Lex Nokia, 

Ylen mediamaksu ja ilmastotiede. 

Vierasryhmiä kävi ennätysvähän: kaksi. Helsingin Diakoniaopistolta vieraili iloisen kirjava porukka 

kolmen eri koulutuksen opiskelijoita. Seuraavana päivänä poikkesi ryhmä pirkanmaalaisia vihreitä. 

 

2050 maisema on muuttunut, kaikki rakennukset, myös presidentin linna ja valtioneuvosto 

sekä eduskuntatalo, on purettu. Ne eivät täyttäneet energiamääräyksiä. 2050 Oras Tynkkynen 

(vihr.) on muuttanut Suomen ja fiksummat pois.  

 

Nimimerkki Kohtuus kaikessa, AL 17.10.09 



4. Tilaisuudet ja matkat 

Puhuin vuoden aikana 105 tilaisuudessa 18 paikkakunnalla eri puolilla maata ja lisäksi ulkomailla 

Kööpenhaminassa. Hurjimmalla viikolla oli yhdeksän puhetilaisuutta kuudessa päivässä – ja neljä 

yhtenä päivänä. 

Tuttuun tapaan puheenvuoroni 

käsittelivät useimmiten ilmasto- ja 

energiapolitiikkaa. Teemaa lähestyin 

mm. rakentamisen, ruoan, 

elinkeinoelämän, sukupuolen, 

kansainvälisten suhteiden, 

oikeudenmukaisuuden, psykologian, 

liikenteen, kapitalismin ja koulutuksen 

kannalta. Erityisen paljon alustin 

tulevaisuusselonteosta ja pitkän 

aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikasta. 

Vaihtelua toivat muut teemat. Näitä 

olivat mm. verotus, Afrikka, 

turvallisuus, steinerpedagogiikka, 

yliopistolaki, tiede-politiikkadialogi, 

vaikuttaminen ja jätehuolto. 

Olen aina pitänyt yliopistoilla 

luennoimisesta. Kuluneena vuonna 

pääsin alustamaan Helsingin yliopiston 

bio- ja ympäristötieteiden laitoksen 

kurssilla, Tampereen teknillisen 

yliopiston koulutuksessa, Oulun 

yliopiston luentosarjassa sekä TKK:n 

yhdyskuntasuunnittelun keskuksen 

kurssilla. Lisäksi puhuin Suomen 

Akatemian ilmastotutkimusohjelman 

seminaarissa. 

Vuoteen mahtui paljon antoisia 

tilaisuuksia. Näistä voi poimia 

erityisesti Suomen lukiolaisten liiton 

oppilaskuntapäivät Tampereella, 

jättimäisen Keski-Suomen Foorumin 

Lahdessa (sic), steinerpedagogiikan 90-vuotisjuhlatilaisuuden Tampereella, Helsingin yliopiston 

kansantaloustieteen opiskelijoiden 50-vuotisjuhlakeskustelun Helsingissä ja World Wide Views -

hankkeen paneelin Kööpenhaminassa. 

Ulkomailla vierailin työmatkoilla neljästi ja lomalla kerran. Tammikuussa tutustuin ilmasto- ja 

energiapolitiikkaan sekä -teknologiaan New Yorkissa, Washingtonissa ja Kaliforniassa. Vierailin 

YK:ssa, kongressissa, Stanfordin yliopistossa ja Berkeleyn kampuksella. Tapasin mm. sittemmin 

ilmastoneuvotteluissa Yhdysvaltain varapääneuvottelijaksi nimitetyn Jonathan Pershingin ja 



Worldwatch Instituten johtajan Christopher Flavinin. Kaliforniassa tutustuin aurinkovoimalaan ja 

Teslan Roadster-sähköautoon, joka kiihtyy nollasta sataan neljässä sekunnissa. 

Huhtikuussa osallistuin Pariisissa kansainväliseen energiatehokkuuskonferenssiin, jossa puhui 

mm. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n pääjohtaja Nobuo Tanaka. Konferenssin jälkeen 

tapasin IEA:n pääekonomistia Fatih Birolia ja OECD:n ympäristöosaston ihmisiä. 

Heinäkuussa osallistuin istuntotauolla Kööpenhaminassa järjestettyyn kansainväliseen 

konferenssiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksista. Samalla reissulla tutustuin 

innovatiivisiin energiaratkaisuihin tanskalaisella Lollandin saarella ja lomailin Pariisissa. 

Joulukuussa vietin kaksi viikkoa jälleen Kööpenhaminassa, tällä kertaa YK:n epäonnisessa 

ilmastokokouksessa. Puhuin kolmessa tilaisuudessa, levitin kansainväliselle yleisölle tietoa 

tulevaisuusselonteosta, seurasin neuvotteluja, kirjoitin blogin päivässä ja annoin haastatteluja. 

Ennen vuodenvaihdetta lähdin vielä lomamatkalle Lontooseen. 

Koko vuoden aikana lensin vain yhden, yksisuuntaisen lennon, kun palasin Los Angelesistä 

Suomeen. Vapaaehtoisen lentomaksun – 10 prosenttia lennon hinnasta – maksoin jo aiemmin. 

Muut matkat kuljin maitse: Washington DC:stä Los Angelesiin junalla, Los Angelesistä San 

Franciscoon bussilla, kahdesti Kööpenhaminaan ja Pariisiin sekä kerran Lontooseen ja takaisin 

junalla ja laivalla. 

 

Kansanedustajien taksikuluja 

 

Pirkanmaalaisia 

Pertti Virtanen (ps) 4 000 e 

Minna Sirnö (vas) 2 303 e 

Kimmo Sasi (kok) 2 231 e 

Oras Tynkkynen (vihr) 22 e 

 

AL 10.7.09 



5. Vuosi lukuina 

Valtiopäivätoimet  5 

Puheenvuoroja istunnoissa  45 

Läsnäolo täysistunnoissa  114/129 (88 %) 

Läsnäolo ympäristövaliokunnan kokouksissa  58/72 (81 %) 

Läsnäolo talousvaliokunnan kokouksissa  18/28 (64 %) 

Läsnäolo kaupunginvaltuustossa  10/14 (71 %) 

Puheenvuoroja kaupunginvaltuustossa  14 

Tiedotteet  18 

Puhetilaisuudet  105 

Haastattelut  141 

Paikkakunnat Suomessa  18 

Öitä ulkomailla  61 

6. Yhteystiedot 

Oras Tynkkynen 

00102 Eduskunta 

oras.tynkkynen@eduskunta.fi 

puh. 050 5121 584 

 

Annina Käppi, avustaja eduskunnassa 

annina.kappi@eduskunta.fi 

puh. (09) 432 4019 

 

Heikki Korpela, poliittinen avustaja 

heikki.korpela@iki.fi 

puh. 040 848 6022 

 

Demokratia, energiapolitiikka, kokoomus ja muut valtaa pitävät eivät häneltä juuri kiitosta saa 

- lukuun ottamatta Tarja Halosta ja Oras Tynkkystä.  

 

laulaja ja näyttelijä Reino Nordin haastattelussa, Keskisuomalainen 1.1.09 


