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1. Johdanto
Vuosi 2011 oli monessa suhteessa poikkeuksellinen. Eduskuntavaaleissa tapahtui suurin poliittinen mur-
ros itsenäisen Suomen historiassa, kun Perussuomalaiset kertaheitolla lähes kahdeksankertaisti paikka-
määränsä. Hallitusneuvottelut osoittautuivat harvinaisen hankaliksi ja venyivät viikkokausia.

Euroopassa talous keikkui pahimman kriisin partaalla sitten maailmansotien. Protestit Kairon Tahrir-au-
kiolta New Yorkin Zuccotti Parkiin kaatoivat diktaattoreja ja antoivat toivoa reilummasta yhteiskunnasta.

Myös omaan vuoteeni mahtui paljon, vaikka aiempien vuosien tahdista jäätiinkin. Vuoden aikana mm.

•	 minut valittiin kolmannelle kaudelle eduskuntaan pirkanmaalaisista miehistä parhaalla äänimää-
rällä

•	 kävin tutustumassa Occupy Wall Street -liikkeen keskuspisteeseen New Yorkissa leirin häätöä seu-
ranneena iltana

•	 toimin kolmatta vuotta peräkkäin Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n World Energy Outlook 
-raportin arvioijana

•	 pääsin Aamulehden äänestykseen Pirkanmaan säkenöivimmästä henkilöstä – yhtenä 130:stä

•	 vierailin katsomassa aurinkopaneelien valmistusta Porissa ja lentokoneiden valmistusta Seattlessä

•	 minut valittiin Neste Oilin sidosryhmien neuvottelukuntaan

•	 osallistuin pitkittyneisiin hallitusneuvotteluihin Säätytalolla

•	 toimin aktiivisesti eduskunnan työryhmässä, joka pyrkii saamaan tasa-arvoisen avioliittolain läpi

•	 osallistuin 12. ilmastokokoukseeni Etelä-Afrikan Durbanissa

•	 kuuntelin livenä Dalai lamaa ja Aphex Twiniä

Vuoden aikana pitkäaikainen avustajani Annina Käppi jäi pois tehtävästään ja tilalla jatkoi vanhastaan tut-
tu Heikki Korpela. Uutena ensin vaalipäällikön tehtävissä ja sitten toisena avustajanani aloitti Tuure Pitkä-
nen. Kiitos Ansku ja tervetuloa Tuure!

   Tampereella 2.1.2012

   Oras Tynkkynen

Pienenä meinasin, että minusta tulee ralliautoilija. Katson  
edelleen formulaa aina kun Oras Tynkkynen ei näe.

      Pekka Haavisto Aamulehdessä 3.11.2011
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2. Politiikka
Politiikan vuosi 2011 oli monessa suhteessa poik-
keuksellinen. Minulle se merkitsi nelivuotisen val-
tioneuvoston ilmastopoliittisen asiantuntijan teh-
tävän päättymistä ja kolmannen eduskuntakauteni 
aloittamista, tällä kertaa kutistuneen hallituspuolu-
een eduskuntaryhmän riveissä.

Viimeiset kuukaudet valtioneuvoston kanslian pes-
tissä keskityin johdollani valmistellun ilmasto- ja 
energiapoliittisen tulevaisuusselonteon toimeenpa-
noon ja arviointiin. Tapasin eduskuntapuolueiden 
edustajia selonteon viesteistä hallitusneuvottelu-
ihin ja olin järjestämässä maakuntaliitoille tilaisu-
utta alueellisesta ilmastopolitiikasta. 

Helmikuussa julkistettiin kaksi tulevaisuusselonte-
kohanketta arvioinutta raporttia, VNK:lle valmis-
telemani sisäinen arviointi ja professori Markku 
Wileniuksen laatima ulkoinen arviointi. Hankkeen 
päätteeksi järjestettiin vielä kanslian väelle ja yh-
teistyökumppaneille karonkka.

Vuoteen mahtui myös monia hankkeita. Toimin 
kolmatta vuotta peräkkäin Kansainvälisen ener-
giajärjestön IEA:n World Energy Outlook -raportin 
asiantuntija-arvioijana. Istuin myös Tampereen 
kaupungin Eco2-hankkeen ja Ilmatieteen laitoksen 
vetämän CCCRP-ilmastoviestintähankkeen oh-
jausryhmissä. Lisäksi minut valittiin edustamaan 
Vihreitä Neste Oilin sidosryhmien neuvottelukun-
nassa.

2.1 Eduskunta

Eduskunnan vuotta leimasivat poikkeukselliset 
eduskuntavaalit ja yhtä poikkeukselliset hallitus-
neuvottelut. Politiikan asialistaa hallitsi historialli-
sen mittava Euroopan talouskriisi.

Olin poissa 15 täysistunnosta kaikkiaan 133:sta. 
Yhtä lukuun ottamatta kaikki poissaolot johtuivat 
eduskuntatyöstä: valiokuntien matkasta Riikaan, 
Pietariin, Brysseliin ja Pohjois-Amerikkaan sekä 
YK:n ilmastokokouksesta Durbanissa. Lokakuussa 
olin poissa yhdestä istunnosta, koska osallistuin 
Brysselissä puoluehallituksen kokoukseen.

Pidin istunnoissa 41 puheenvuoroa.  Keväällä ky-
syin ministereiltä mm. luonnonmukaisten met-
sänhoitomenetelmien edistämisestä, kaivoslain 
siirtymäajasta kullankaivuulle ja eläinsuojelulain 

vahvistamisesta. Kävin useassa puheenvuorossa 
läpi eduskunnan palautetta ilmasto- ja energiapo-
liittisesta tulevaisuusselonteosta. Maankäyttö- ja 
rakennuslakia muutettaessa puolustin lähipalveluja 
automarketkehitystä vastaan. 

Hallituksen vaihduttua tenttasin ministereitä mm. 
VR:n ongelmista, uusiutuvan energian edistämises-
tä, kehitysyhteistyölle asetettavista ihmisoikeuseh-
doista, julkisesti tuotetun paikkatiedon avaamisesta 
ja hyvitysmaksujärjestelmän korjaamisesta. Arvioin 
puheenvuoroissani myös hallitusohjelman ilmasto-, 
energia- ja liikennepolitiikkaa, perusturvan paran-
tamista sekä veroratkaisujen oikeudenmukaisuutta. 

Talousarviota käsiteltäessä pohdin, miten valtion 
taloutta voi tasapainottaa reilulla ja kestävällä taval-
la, miten teollisuus voi pärjätä globaalissa kilpailus-
sa, miten voidaan rahoittaa tarvittavat tulevaisuus-
investoinnit esimerkiksi ratoihin ja mistä Suomi saa 
uutta kasvua. Ex-ministeri Mauri Pekkarisen (kesk.) 
kanssa keskustelin useaan otteeseen yritystuista ja 
uusiutuvan energian edistämisestä sekä perussuo-
malaisten kollegoiden kanssa rikkidirektiivistä. Ky-
selin myös Timo Soinilta, kuinka hyvin väkivaltai-
nen retoriikka sopii demokraattiseen keskusteluun. 

Jätin vuoden aikana kaksi kirjallista kysymystä. Ky-
symykset käsittelivät vaihtopiirien toiminnan vero-
tusta ja sananvapauden rajoittamista Pietarissa ns. 
homopropagandan kieltävällä lakiehdotuksella.

Syksyllä osallistuin puoluerajat ylittävään työryh-
mään, joka teki lakialoitteen avioliittolain muut-
tamisesta tasa-arvoiseksi niin, että myös samaa 

Tähdet: Tuija Brax, Oras Tynkkynen, Pekka Haavis-
to

Helsingin Sanomien arvio Vihreistä 3.4.2011
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Sukupuolineutraali on ihan mahtava termi! Kun 
eihän siinä edes tajua, että mitä se tarkoittaa.

Onko se jostain Oras Tynkkysen mindmapista löy-
tynyt?

NHL 3/2011

Kampanjoimassa Panu Laturin ja Minna Sorsan kanssa.  
Kuva: Anne Lehtelä.



sukupuolta olevat ihmiset voisivat mennä naimi-
siin. Perusteellisen valmistelun jälkeen julkistimme 
aloitteen paljon huomiota herättäneessä tiedotusti-
laisuudessa 28.9. 

Loppuvuoden keskityimme keräämään aloitteeseen 
kollegoiden nimiä. Tukea kertyi hyvin, ja työ jatkuu 
seuraavan vuoden puolella. Eniten empimistä tun-
tuu herättävän ajatus siitä, että samaa sukupuolta 
olevat parit saisivat oikeuden myös adoptioon. Ai-
hetta käsiteltiin järjestämässäni miniseminaarissa 
25.11.

Toimin myös eduskunnan muissa ryhmissä. Japani-
ystävyysryhmään minut valittiin puheenjohtajaksi 
ja miesverkostoon sihteeriksi.

Ennen vaaleja jatkoin jäsenenä talousvaliokunnassa 
ja varajäsenenä ympäristövaliokunnassa. Uudella 
eduskuntakaudella minut valittiin varapuheenjoh-
tajaksi tulevaisuusvaliokuntaan ja jäseneksi liiken-
ne- ja viestintävaliokuntaan.

Talousvaliokunnan kevään kokouksista osallistuin 
kaikkiin 32:een, mutta myöhästyin mm. junalii-
kenteen takkuamisen takia useasta. Pääsin tämän 
ansiosta jopa uutisiin, koska junan myöhästyttyä 
yli tunnin en ehtinyt kaivoslain ratkaisevaan kä-
sittelyyn. Valiokunta päätti poissa ollessani esittää 
yhden äänen enemmistöllä viidentoista vuoden siir-
tymäaikaa koneellisen kullankaivuun jatkamiselle 
Lemmenjoen kansallispuistossa. Eduskunta kuiten-
kin rajasi siirtymäajan lopulta kohtuullisempaan 
kymmeneen vuoteen.

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia parantaneen 
kaivoslain uudistuksen lisäksi valiokunta ehti antaa 
mietintönsä 16 laista. Vähemmän julkisuutta saa-
neita aiheita olivat mm. kansainvälisen finanssival-
vonnan parantaminen, ydinvoimayhtiöiden vastuun 
lisääminen ja kuluttajansuojan selkeyttäminen.

Ympäristövaliokuntaan varsinainen jäsenemme Timo 
Juurikkala osallistui niin tunnollisesti, ettei minun 
tarvinnut käydä varajäsenenä kokouksissa kertaa-

kaan. Pääsin silti taas tv-uutisiin asti, koska aiem-
pina vuosina valiokunnan varsinaisena jäsenenä 
minulle kertyi poissaoloja valtioneuvoston kanslian 
pestini takia. Loppukaudella valiokunta käsitteli 
mm. maankäyttö- ja rakennuslakia, Selkämeren ja 
Sipoonkorven kansallispuistojen perustamista sekä 
kokonaan uusittuja jäte- ja vesilakeja

Liikenne- ja viestintävaliokunnasta olin poissa yh-
teensä 56 kokouksesta 19 kertaa. Aiemmin mainit-
tujen työmatkojen lisäksi päällekkäin valiokunnan 
kokousten kanssa osuivat Neste Oilin sidosryhmien 
neuvottelukunnan kokous, järjestämäni avioliitto- 
lakityöryhmän miniseminaari, alustus Kirkon seu-
rakuntaopiston ympäristöviikolla Järvenpäässä 
ja hallitusneuvottelut. Lisäksi pääsin kokoukseen 
myöhässä kolmesti tulevaisuusvaliokunnan semi-
naarissa pitämäni alustuksen, valiokunnan matkan 
lentoaikataulun ja puhemiehen tapaamisen vuoksi. 

Suurimpia intohimoja valiokunnassa herätti EU:n 
direktiiviesitys, jolla yritetään hillitä laivojen rik-
kipäästöjä. Direktiivi lisää erityisesti suomalaisen 
teollisuuden kustannuksia, mutta toisaalta vähen-
tää terveys- ja ympäristöhaittoja. Valiokunta päätyi 
esittämään kansallista lykkäystä päästörajoitusten 
toimeenpanoon. 

Rikkidirektiivin lisäksi valiokunta antoi 17 mietin-
töä ja 16 lausuntoa. Käsittelimme mm. taksilakia ja 
ympäristövaikutusten huomioon ottamista julkisis-
sa liikennehankinnoissa.

Tulevaisuusvaliokunnan yhteensä 28 kokouksesta 
olin poissa Durbanin ilmastokokouksen vuoksi kah-
desta. Myöhästyin neljästi Senaatti-kiinteistöjen 
seminaarissa pitämäni alustuksen, liikenneminis-
teri Kyllösen tapaamisen, liikenne- ja viestintäva-
liokunnan kokouksen sekä Radio Dein haastattelun 
vuoksi. 

Valiokunta keskittyi nelivuotiskauden työohjelman 
hahmotteluun. Kuulimme yhteensä noin 40 asian-
tuntijaa valiokunnan kokouksissa ja haravoimme 
tulevaisuuden signaaleja pitkällä matkalla Pohjois-
Amerikassa. Vuoden lopulla valiokunta ryhmitti 
työnsä neljään hankkeeseen: kestävä kasvu, in-
nostunut yhteiskunta, uusi oppiminen ja kestää-
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Urospuolisista vihreistä tuli niistettyjä tohvelisan-
kareita. Pekka Haavisto, Oras Tynkkynen ja Ville 
Niinistö antoivat unisia ja säyseitä hyvän ihmisen 
lausuntoja. Heitä ei voi kuvitella kytkettynä kettin-
gillä caterpillariin minkään asian puolesta.

Aimo Vuorinen, mielipidekirjoitus ”Harmaan 
 vihreää” Imatralaisessa 9.3.2011

Aamulehti 15.4.2011



kö hyvinvointivaltio. Osallistun kestävän kasvun 
hankeryhmään ja vastaan läpileikkaavasta teemasta 
joukkoistaminen toimintatapana.

2.2 Tampere

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 
aikana 13 kertaa. Olin poissa kahdesta kokouksesta 
hallitusneuvottelujen ja tulevaisuusvaliokunnan 
matkan vuoksi. Lisäksi myöhästyin kerran, koska 
osallistuin eduskunnassa talousarvion lähetekes-
kusteluun. Pidin valtuustossa yhteensä 11 puheen-
vuoroa, joissa käsittelin mm. ratikkaa, Rantaväylän 

tunnelia, talousarviota, palveluseteleitä peruster-
veydenhuollossa ja Vuoreksen uutta ekotehokasta 
asuinaluetta. Valtuuston kokousten ohella osallis-
tuin myös talousarvioseminaariin.

Eniten vuoden aikana puhuttivat suuret liikenne-
hankkeet, Rantaväylän tunneli ja katuraitiotie. Tun-
nelin avulla ihmisten altistuminen autojen melulle 
ja päästöille vähenee, asuntoja saadaan rakennettua 
ydinkeskustan palveluiden tuntumaan sekä Näsijär-
ven ranta vapautetaan autoilta ihmisille. Vihreille 
tärkeää oli turvata, että kaavassa ranta saadaan 
kaupunkilaisten yleiseen käyttöön, alueelle tulee 
asuntoja myös pienituloisille ja kustannukset ve-
ronmaksajille pysyvät kohtuullisina.

Vihreille huomattavasti tärkeämpi hanke on kuiten-
kin ratikka. Olemme ajaneet raitiotietä Tampereelle 
johdonmukaisesti ja kauan. Vuoden mittaan valmis-
tuneissa selvityksissä perustelut raitiotien puolesta 
vahvistuivat, kun se todettiin busseja vaikuttavam-
maksi ja taloudellisemmaksi tavaksi lisätä joukko-
liikennettä. Joulukuussa valtuusto näytti vihreää 
valoa tarkemman ratikkasuunnitelman laatimiselle. 
Yksi Tampereen vihreiden pitkäaikaisista tavoitteis-
ta on siis jälleen askeleen lähempänä toteutumista.

Jatkoin vuoden Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n (PJH) 
hallituksen puheenjohtajana. Vedin yhteensä kym-
menen hallituksen kokousta ja osallistuin 19 muu-
hun PJH:n toimintaan liittyvään tilaisuuteen. 

Yhtiön vuoden – ja ehkä koko historian – suurin 
päätös oli Tammervoima Oy:n perustaminen. PJH:n 
ja sähkölaitoksen yhteisyrityksen tehtävä on ra-
kennuttaa Tampereen Tarastenjärvelle sekajätettä 
sähkön ja lämmön yhteistuotannossa hyödyntävä 
voimala. Sen ansiosta fossiilisten polttoaineiden ja 
turpeen käyttöä energiantuotannossa voidaan vä-
hentää sekä nykymuotoisesta kaatopaikkasijoituk-
sesta luopua. 

Hallituksen puheenjohtajana pyrin varmistamaan 
mm. sen, että hankkeesta tiedotetaan mahdollisim-
man avoimesti, voimalaan valitaan parasta käytet-
tävissä olevaa tekniikkaa ja energiahyödyntämisen 
rinnalla satsataan kierrätykseen ja jätteen synnyn 
ennaltaehkäisyyn. Järjestin Tammervoimasta kaksi 
Vihreiden keskustelutilaisuutta ja istuin hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnin ohjausryhmässä. 
Vuoden lopulla pidimme lisäksi kaksi avointa työpa-
jaa jätteen synnyn ehkäisemisestä.

Tyylijuttu Aamulehdessä 6.9.2011
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Tammelantorin nimi on vaihtunut Oras Tynkkynen-
aukioksi [sic]. Tynkkynen on antanut etsintäkuulu-
tuksen Olkiluodon ydinvoimalan johtajasta, Toija-
lassa kasvaneesta Kelly Mokasta.

Matti Pitkon pakina, Aamulehti 16.4.2011



2.3 Vihreät

Jatkoin Vihreiden varapuheenjohtajana. Ensim-
mäinen kaksivuotiskauteni päättyi alkuvuonna, ja 
Kuopion puoluekokouksessa kesällä minut valittiin 
kahden vuoden jatkokaudelle ainoana edellisestä 
puheenjohtajistosta.

Osallistuin vuoden aikana 13:een puoluehallituksen 
kokoukseen 14:stä. Viidessä kokouksessa olin koko 
tai osan ajasta puheenjohtajana. Eduskunnan is-
tuntojen takia myöhästyin kahdesta kokouksesta ja 
kerran jouduin olemaan pois tulevaisuusvaliokun-
nan matkan takia. Lisäksi istuin puheenjohtajiston, 
valtuuskunnan ja kampanjatyöryhmän kokouksissa 
sekä palavereissa, joissa käsiteltiin viestinnän kehit-
tämistä. 

Puolueen työryhmistä vedin kahta. Liikennepoliit-
tinen työryhmä valmisteli tavoitteita hallitusneu-
votteluihin ja hallituksen liikennepoliittiseen selon-
tekoon. Sini Terävän kanssa toimin rinnakkaispu-
heenjohtajana työryhmässä, joka kokoaa esityksen 
puolueen uudeksi periaateohjelmaksi.

Vaalien alla laadin puolueelle tiedotustilaisuudessa 
julkistetun esityksen tulevaisuusinvestoinneista rai-
deliikenteeseen. Murskatappion jälkeen puolestaan 
valmistelin ohjelmaa puolueen uudistamisesta. Osa-
na uudistushanketta vedän työtä joukkoistamisen 
hyödyntämisestä puolueen toiminnassa.

Vihreiden puoluekokouksessa 11.–12.6.2011 Kuopiossa. Kuva: 
Raimo Oksala.
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Tuntuu ihan hyvältä lopettaa, kun tietää vihreän 
porukan koostuvan jatkossakin maailmanparan-
tajista, joista Oras Tynkkynen on ihan parhaimpia 
esimerkkejä.

Janina Andersson Aamulehdessä 26.2.2011

3. Viestintä

3.1 Kirjoitukset

Jatkoin kolumnistina Pirkanmaan Sanomissa sekä ranneliike.netissä ja syksyyn asti Vihreässä Langassa. 
Lisäksi kirjoitin joukon yksittäisiä kolumneja ja yhden artikkelin muihin lehtiin ja verkkojulkaisuihin. 

Kolumnit
14.1. Vihreä Lanka: Käsityksen häivähdys
11.2. ministeriöiden Klimaatti-uutiskirje: Tulevaisuusselonteko sai kiitosta ja kritiikkiä
9.3. ranneliike.net: Politiikka ei ole kirosana
10.3. Ulkopolitiikka: Suomi ilmastodiplomatian kärkeen
10.3. Vihreä Lanka: En halua rahojanne 
16.3. Tynkkysten sukuseuran lehti: Yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin



13.4. Pirkanmaan Sanomat: Eduskuntavaalit kansanäänestys ydinvoimasta
13.5. Vihreä Lanka: Välillä kannattaa hävitä
31.5. Demarinuorten Lippu-lehti: Vihreät ovat demareille pelkkä pano?
20.6. Helsinki Pride 2011 -lehti: Rakkaus voittaa vihan
28.6. ranneliike.net: Älä nuolaise, Päivi
1.8. Tampereen yliopiston politiikan opiskelijoiden Anti-lehti: Ilmastokriisi uhkaa suvereniteettiä 
—        ja suvereniteetti ilmastonsuojelua
9.9. Pirkanmaan Sanomat: Loppu köyhien luukutukselle
15.9. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futuuri-asiakaslehti: Mittausvirhe
30.9. ranneliike.net: Juhlavuosi 10 
15.10. Vihreä Tampere: Vähiten huonoja ratkaisuja Euroopan talouskriisiin
9.11. Tampereen Setan Sesam-lehti: Tasa-arvoisen avioliittolain aika on nyt
2.12. Vihreä Lanka: Onko aika ajanut YK:n ilmastoneuvottelujen ohi?
12.12. TVO:n Ytimekäs-asiakaslehti: Viisi syytä miksi ilmastonsuojelu sakkaa

Osallistuin lehtien mielipidepalstoilla keskusteluun mm. jätteenpoltosta, tienkäyttömaksuista, ydinvoima-
kansanäänestyksestä ja EU:n ilmastopolitiikasta. 

Mielipidekirjoitukset
21.3. Aamulehti: Poltossa saadaan talteen jätteen energiasisältö
3.5. Aamulehti: Ympäristöasioissa haasteita uudelle hallitukselle
20.9. Aamulehti: Vihreät ei aja ihmisten kyttäämistä
23.9. Ilta-Sanomat: Oras Tynkkynen vastaa 
24.9. Kaleva: Kansa voisi äänestää ydinvoimasta
21.10. Iltalehti: Ilmastotavoitteissa onnistuttu hyvin

Julkaisin tai olin mukana julkaisemassa myös kymmenen tiedotetta. 

Tiedotteet
2.1. Oras Tynkkynen julkaisee seitsemännen vuosikertomuksensa
19.1. Vihreät: Tulvasuojelu uusin keppihevonen loputtomassa tekoallasristiretkessä
27.1. Vihreät esitteli uuden Suomen taloutta
8.2. Tulevaisuusselontekoa arvioivat raportit jakavat kiitosta ja tunnistavat puutteita
28.2. Vihreiden varapuheenjohtaja Oulussa: Ilmastopolitiikkaa vahvistettava ensi vaalikaudella
4.4. Vihreiden Juurikkala ja Tynkkynen: Keskusta ja SDP jatkavat ydinvoimakiemurtelua
12.6. Valtuuskunnan johtoon Sumuvuori, varapuheenjohtajiksi Juurikkala, Mikkonen ja Tynkkynen
29.8. Tuure Pitkänen Tynkkysen ja Parviaisen avustajaksi
17.9. Vihreät esittää kansanäänestystä ydinvoimasta luopumisesta
28.9. Puoluerajat ylittävä ryhmä julkisti lakialoitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista
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3.2 Verkko

Vuoden aikana kotisivuillani www.orastynkkynen.fi 
kävi noin 4 000 eri vierailijaa kuukaudessa. Vieraili-
joiden määrä kasvoi keskimäärin noin kymmenyk-
sellä edellisvuodesta. Edellisen eduskuntavaalivuo-
den kanssa oltiin suurin piirtein samalla tasolla, ja 
kävijöitä oli vaalien aikaan huhtikuussa lähes kolme 

kertaa muita kuukausia enemmän. Sivujen ulkoasua 
ja rakennetta uudistettiin vaalien alla maltillisesti. 

Facebookin poliitikkosivustani (lyhytosoite http://
orastynkkynen.fi/facebook) tykkäsi vuoden lopussa 
1 436 ihmistä, lähes tuplasti niin paljon kuin edel-
lisen vuoden lopulla. Erityisesti vaaleja edeltävinä 
viikkoina tykkääjien määrä lisääntyi reippaasti. Kir-
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joitin sivulleni noin 180 kertaa. Olin vuoden aikana 
mukana kahdessa verkkotentissä: toukokuun lopul-
la puoluejohdon paneelissa Vihreiden verkkofooru-
milla ja vuoden lopulla omalla Facebook-sivullani.

Blogikirjoitukset 
10.1. Faktat faktoina
15.1. Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa
19.1. Vihreä blogi: Uutta kunnianhimoa ympäristönsuojeluun
28.1. Vihreä blogi: Ilmastonsuojelun rintamakarkurit
18.2. Vihreä blogi: Avainsana: äly
25.2. Vihreä blogi: Avataan höttöä
14.3. Menikö ääni hukkaan?
15.3. Vihreä blogi: Riski = todennäköisyys x vaikutus
19.3. Mitä Fukushiman jälkeen?
22.3. Vihreä blogi: Älä alistu vihaan ja syrjintään
23.3. Vihreä blogi: Ja vahvin maaseutupuolue on… Vihreät?
28.3. ”En aio äänestää, koska…”
6.4. Käyttääkö työtön hammaslankaa?
11.4. Kokoomus myötäilee Vihreitä
14.4. Vihreä blogi: Kaikki kannattavat junia – harva esittää rahoitusta
16.4. Vihreä blogi: SAK vahvistaa: Vihreiden veroesitys reilumpi kuin demareilla
28.4. Uusi alku nokialaisille
2.5. Kysymyksiä puheenjohtajaehdokkaille
5.5. Vihreä blogi: Perussuomalaiset kotimaista energiaa vastaan?
9.5. Do your homework (norjalaisen Idea Festival -ilmastotapahtuman blogissa)
13.5. The fat tail (Idea Festival -blogissa)
15.5. Kuusi teesiä hallitusneuvotteluihin
1.6. Reilu veroratkaisu neuvotteluissa yhä mahdollinen
7.6. Timo ja Teemu tappelivat
13.6. Sitova tehokkuustavoite säästää rahaa
19.6. Vihreä blogi: Ilmastolaki etenee, uudet ydinvoimalat torpattu
5.7. Tämä on omistettu teille
27.7. Vihreä blogi: Äären vaara
5.8. Miksi kannattaa lähteä
16.8. Vihreä blogi: Miksi onnellisuus ärsyttää?
22.8. Ravintolapäivä joka päivä?
29.8. Helpommin junalla Euroopassa
19.9. Vihreä blogi: Kuuluuko kansan päättää demokratiassa?
5.10. Vihreä blogi: Paras sijoituspaikka Fennovoiman reaktorille
9.10. Vihreiden periaateohjelmablogi: Onnellisuudesta kukoistukseen
2.11. Vihreä blogi: Oppositio verottaisi saastuttamisen sijaan työtä ja palveluita
2.12. Vihreiden periaateohjelmablogi: Vapaus, vastuu, välittäminen
2.12. Ei näin, Paavo

Kirjoitin vuoden aikana omaan ja Vihreiden blogiin 
yhteensä 53 tekstiä. Osa kirjoituksista muodosti 
teemoittaisia sarjoja, esimerkiksi vaalianalyysit ja 
matkapäiväkirjat.



22.12. Vihreä blogi: Vapautetaan data! 
31.12. Protestien vuosi 2011 

Vaalianalyysit
18.4. Aluksi haluan kiittää
19.4. Huomenta perus-Suomi
21.4. Vaalianalyysi osa I: kuinka paljon Vihreät hävisi?
21.4. Vaalianalyysi osa II: Vihreät eri vaalipiireissä
23.4. Vaalianalyysi osa III: Vihreät Pirkanmaalla
25.4. Vaalianalyysi IV: miksi Vihreät menetti paikkoja?
27.4. Vaalianalyysi osa V: miksi Vihreät hävisi? 

Matkapäiväkirja tulevaisuusvaliokunnan matkalta Pohjois-Amerikkaan
11.11. Miksi juuri Piilaakso? 
14.11. Saako työstä nauttia?
15.11. Äly kohtaa kodin
16.11. Parempi protestoida kuin vaieta 

Matkapäiväkirja YK:n ilmastokokouksesta Durbanissa
5.12. Pienet odotukset, suuret tarpeet
6.12. Sijainnilla on väliä
7.12. Suomi voi pärjätä paremmin
8.12. Kun paraskaan ei riitä
12.12. Durban: läpimurto vai laiha sopu? 

Vuoden aikana kirjoitin 673 viestiä Twitterissä (twitter.com/orastynkkynen). Minulla oli vuoden lopussa  
2 473 seuraajaa.
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3.3 Media

Mediavuotta leimasivat eduskuntavaalit ja niiden 
jälkipuinti. Loppukeväästä erityisesti pirkanmaalai-
sessa mediassa pohdittiin mahdollisuuksiani nousta 
ministeriksi. Muuten eniten mediaosumia kertyi 
ilmasto- ja energiapolitiikasta sekä aloitteesta tasa-
arvoisen avioliittolain säätämiseksi.

Minulla oli vuodessa yhteensä 94 haastattelua tai 
muuta mediaesiintymistä 49 eri lehdessä, ohjel-
massa tai kanavalla. Haastattelujen määrä väheni 
selvästi edellisvuodesta luultavasti, koska valtio-
neuvoston kanslian pesti päättyi, keväällä pidettiin 
eduskuntavaalit ja syksyllä matkustin paljon ulko-
mailla. Luvuista puuttuvat mm. taustahaastattelut, 
harjoitustyöt, gallupit ja jutut, joissa minua vain 
siteerataan esimerkiksi puhetilaisuuden perusteella.

Televisiossa esiinnyin YLEn suomenkielisissä uuti-
sissa kerran ja Nelosen uutisissa kahdesti. Minua 
haastateltiin myös Ajankohtaisessa kakkoseen ja 
YLEn Hulluun juttuun.

Radiopuolella annoin haastattelut YLEn suomenkie-
lisille uutisille kahdesti ja ruotsinkielisille Vegalle ja 
X3Mille kummallekin kerran. YLEn Ykkösaamussa 
ja Politiikkaradiossa vierailin molemmissa kahdesti, 
YLEX:llä ja Ajankohtaisessa ykkösessä kerran. 

Yksityisillä radiokanavilla minua haastateltiin Radio 
Deihin kahdesti ja Radio Voiceen kerran. Pirkan-
maan paikallisradioista pääsin Tampereen radioon 
viidesti ja Radio 957:ään ja Radio Moreeniin kum-
paankin kerran.

Päivälehdistä useimmin minua jututtivat Aamu-
lehti (15 kertaa) ja Helsingin Sanomat (5 kertaa). 
Iltalehti haastatteli minua kuudesti ja Ilta-Sanomat 
viidesti. Valtakunnallisista päivälehdistä annoin 
haastattelut myös Hufvudstadsbladetille kahdesti ja 
Kauppalehdelle kerran.

Maakunnallisista päivälehdistä esiinnyin vuoden 
aikana Satakunnan Kansassa kahdesti ja Kalevassa, 
Karjalaisessa, Keski-Pohjanmaassa, Pohjalaisessa, 
Turun Sanomissa ja Vasabladetissa kussakin kerran. 



Konserniyhteistyö hankaloittaa hieman seurantaa, 
mutta lisäksi Alman yhteistoimitus jututti minua 
kahdesti ja Lehtimedian sanomalehdet kerran. Pai-
kallislehdistä annoin haastattelut Tamperelaiselle ja 
Uudenkaupungin Sanomille.

Puoluelehdistä Vihreä Lanka jututti minua kuusi 
kertaa ja Demari kahdesti. Erikoislehdistä minua 
haastattelivat Alku, Golf-lehti, Pro Sail ja Raken-
nettu Ympäristö. Annoin haastattelun myös Tam-
pereen yliopiston tiedotusopin opiskelijoiden har-
joituslehdelle Utaimelle ja Osku Pajamäelle kirjaa 
Perintö vai perintä? varten.

Uutistoimistoista STT haastatteli minua kerran. 
Verkkomediasta annoin haastattelut Uudelle Suo-
melle ja Kotimaa 24:lle kahdesti sekä Iltalehden 
verkkosivuille ja Verkkouutisille kerran. 

Ulkomaisesta mediasta minua haastattelivat rans-
kalainen Libération, Saksan yleisradioyhtiön radio 
ja japanilainen Asahi Shimbun.

3.4 Yhteydenotot

Aiempien vuosien tapaan suurin osa kansalaisten 
yhteydenotoista tuli sähköpostitse. Lisäksi sain 
joitakin kymmeniä kirjeitä ja puhelinsoittoja. Luen 
itse kaikki minulle osoitetut viestit. Yhteensä sain 
vastattua runsaaseen 400 yhteydenottoon.

Yleisimpiä yhteydenottojen aiheita vuoden aikana 
olivat Euroopan talous, energiaverotus, puolustus-
voimien ruokahuolto, perustuslain muuttaminen, 
Yle-vero ja tasa-arvoinen avioliittolaki. Lisäksi sain 
useita viestejä muun muassa hyvitysmaksusta, 
Ottawan sopimuksesta, maahanmuuttajien sosi-
aaliturvasta, hallitusyhteistyöstä, ruotsin kielen 
asemasta ja tienkäyttömaksuista. Pirkanmaan pai-
kallisista asioista puhuttivat mm. Tavase-tekopohja-
vesihanke, Tampereen Rantaväylä ja erityisopetus. 

Vuoden poliittinen ilmiö, Perussuomalaisten nousu, 
näkyi myös kansalaisyhteydenotoissa. Sain kiivasta 
palautetta, kun vertasin Timo Soinia esiintymis-
tyylin perusteella Fidel Castroon ja kyseenalaistin, 
sopiiko demokratiassa ehdottaa eri mieltä olevalle 
poliittiselle ryhmälle rituaali-itsemurhaa.

4. Tilaisuudet ja matkat

Puhuin vuoden aikana 70 tilaisuudessa 16 paikka-
kunnalla Suomessa sekä Brysselissä, Philadelphias-
sa ja Ruotsin Jokkmokkissa. Vilkkaimmalla viikolla 
oli kuusi puhetilaisuutta. Kuudessa tilaisuuksista 
alustin videokonferenssiyhteyden välityksellä ja 
kahdessa puheenvuoroni oli nauhoitettu etukäteen.

Tilaisuuksia oli edellisvuotta vähemmän luultavasti 
samoista syistä kuin haastattelujakin. Hallitusneu-
votteluiden pitkittymisen takia jouduin perumaan 
puheeni mm. Maailmanpankin ja Gasumin ilmasto-
seminaareissa, parlamentaarikkojen tapaamisessa 
Brysselissä sekä Oslon yliopiston 20-vuotisjuhlassa 
Norjassa.

Tuttuun tapaan eniten pääsin puhumaan ilmastos-
ta. Lähestymistapojen kirjo oli laaja yritysjohtajien 
mahdollisuuksista suojella ilmastoa ruuan hiilija-
lanjälkeen ja ilmastolaista ilmastonsuojeluun Keski-
Aasiassa. 

Toinen paljon puhuttanut aihe oli samaa sukupuol-
ta olevien rakkaus ja avioliitto. Lisäksi puhuin mm. 
kestävän kehityksen mittareista, junaliikenteestä, 
luomuruuasta, yrittäjyydestä, jätteen vähentämi-
sestä, kaupan sijoittumisesta, naisten ja miesten 
palkkaeroista, väestönkasvusta, kehitysyhteistyös-
tä, kansalaistoiminnasta sekä talouskriisistä.

Puhuin mm. Valkeakosken Paasikivi-seurassa, pää-
ministerin sukupolviseminaarissa, Fazerin pyöreän 
pöydän keskustelussa, Settlementtipäivien panee-
lissa, kauppakamarin tilaisuudessa ja Jyväskylän 
Pridessä. Oppilaitoksista luennoin mm. Philadel-
phian yliopistolla, Kirkon seurakuntaopistossa, Tai-
deteollisessa korkeakoulussa ja Tampereen teknilli-
sellä yliopistolla.

Syksystä iso osa meni työmatkoihin ulkomailla. Yh-
teensä vietin 29 päivää 5 matkalla 5 maassa.

Syyskuussa alustin ensin Brysselissä tulevaisuusva-
liokunnan työstä Euroopan tiede- ja teknologia-ar-
vioinnista vastaavien yksiköiden verkostolle. Sitten 
matkustin liikenne- ja viestintävaliokunnan muka-
na Riikaan, jossa tapasimme mm. suurlähettilään, 
liikenneministeriön ja satamahallituksen virkahen-
kilöitä sekä Air Balticin edustajan. 

Seuraavalla viikolla tulevaisuusvaliokunta vieraili 
Pietarissa, jossa keskustelimme seudun tulevai-
suudesta tutkijoiden, suurlähettilään, yrittäjien ja 
virkahenkilöiden kanssa. Lokakuussa vuorossa oli 
toinen matka Brysseliin, tällä kertaa Vihreiden puo-
luehallituksen kanssa.
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Jos päihtyneelle ei saisi tarjoilla, menisi yökerho-
bisneksessä huonosti. Eihän sitä saisi puolen yön 
jälkeen myydä kaljaa muille kuin Oras Tynkkyselle 
ja hänhän ei tunnetusti ostaisi.

Rosa Meriläinen Aamulehdessä 16.6.2011



Marraskuussa tulevaisuusvaliokunta teki puolen-
toista viikon matkan Pohjois-Amerikkaan. Kalifor-
nian Piilaaksossa, Seattlessä, Vancouverissä ja New 
Yorkissa tutustuimme mm. Googlen päämajaan ja 
Boeingin lentokonetehtaaseen, startup-yrityksiin ja 
niitä rahoittaviin pääomasijoittajiin sekä maahan-
muuttopolitiikkaan ja luovaan talouteen. Lisäksi 
Seattlessä, Vancouverissä ja New Yorkissa tutustuin 
Occupy-liikkeen protesteihin.

Joulukuussa osallistuin kahdenteentoista YK:n 
ilmastokokoukseeni Etelä-Afrikan Durbanissa. Rei-
lusti yli ajan venähtäneessä kokouksessa päästiin 
lopulta sopuun kaikki maat kattavan ilmastosopi-
muksen neuvottelemisesta, Kioton pöytäkirjan jat-
kokaudesta ja mm. vihreän ilmastorahaston käyn-
nistämisestä. 

Neuvottelut siis etenivät, odotuksiin nähden jopa 
kohtuullisen hyvin. Toisaalta maailma on edelleen 

kaukana ilmastonmuutoksen rajoittamisesta alle 
kahden asteen riskirajan, ja aika alkaa loppua kes-
ken.

Matkustin vuoden aikana myös vapaa-ajalla. Hei-
näkuussa vietin lähes kuukauden junalla ja laivalla 
Berliinissä, Brysselissä, Pariisissa ja eri puolilla Hol-
lantia. Tulevaisuusvaliokunnan matkaa edeltävän 
viikonlopun lomailin Washingtonissa.

Useimmat työmatkat jouduin aikataulusyistä teke-
mään lentäen. Maksoin vapaaehtoista lentomaksua 
(www.lentomaksu.fi) kymmenen prosenttia lento-
lippujen hinnoista, yhteensä vajaat 300 euroa. 

5. Eduskuntavaalit

Huhtikuussa järjestettyjen eduskuntavaalien tulos 
oli Vihreille musertavan huono, ja Perussuoma-
laisten nousu hätkähdytti monia. Oma äänisaaliini 
putosi hieman neljän vuoden takaisesta, mutta säi-
lytin asemani Pirkanmaan eniten ääniä keränneenä 
mieskansanedustajana.

5.1 Kampanja

Oman vaalikampanjani pohjustus alkoi toden teolla 
vuoden 2010 lopulla, ja osa-aikainen vaalipäällikkö-
ni Tuure Pitkänen aloitti tammikuussa 2011. Hänen 
vastuullaan oli erityisesti tukiryhmän työn koordi-
nointi, mainonnan järjestely ja kirjanpito kuluista. 

Alkuvaiheessa keskityimme tukiryhmäläisten vär-
väämiseen ja mainonnan suunnitteluun. Tukiryh-
mään kuului kuutisenkymmentä henkeä. Kampan-
jan kuvat otti vanhaan tapaan Kimmo Torkkeli ja 
ulkoasusta vastasi Kirmo Kivelä. 

Iskulauseeni oli Pehmeiden arvojen kova puolusta-
ja. Vihreiden valtakunnallisesta uusi Suomi -kam-
panjasta johdin neljä vaaliteemaani: hyvinvointi 
Suomen valtti, avoin ja välittävä Suomi, peruskorja-
taan Suomi vihreäksi sekä vakaan talouden ja reilun 
työn Suomi.

Mainoksia yksin ja muiden ehdokkaiden kanssa 
laitoin Aamulehteen, Aviisiin, Voimaan ja NHL:ään. 
Paikallislehdistä ilmoittelin Ylöjärven uutisissa, No-
kian Uutisissa, Lempäälän-Vesilehden Sanomissa ja 
Tamperelaisessa. 
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Taitava oraattori Tynkkynen tanssi vastustajansa 
ympärillä miten halusi ja iski useampaankin ottee-
seen [perussuomalaisten Heikki] Luodolta ilmat 
pihalle.

Aviisi 8.4.2011

Tilaisuuksien paikkakunnat 2011



Kaduilla mainoksiani oli Tampereella bussipysäk-
kien kyljissä. Vaalien alla mainostin monta viikkoa 
myös Facebookissa. Lisäksi olin mukana ranneliike.
netin yhteismainoksessa.

Vaaliesitettä painatettiin yhteensä 51 000 kappalet-
ta. Minä ja tukiryhmäläiseni jaoimme tuhansia esit-
teitä kauppojen ja asemien edustalla, kävelykaduilla 
sekä toreilla. Lisäksi esitettä luukutettiin omalla 
porukalla ja yhteistyössä muiden vihreiden ehdok-
kaiden kanssa suoraan postiluukuista. 

Käytin melko paljon aikaa katukampanjointiin. 
Jaoin esitteitä ja tapasin äänestäjiä mm. Tampereel-
la, Ylöjärvellä, Akaalla, Kangasalla, Hämeenkyrössä, 
Ikaalisissa, Valkeakoskella ja Parkanossa. 

Järjestin itse neljä liikenneteemaista vaalitilai-
suutta aamujunien lähtöaikaan ja osallistuin kah-
teentoista vaalipaneeliin. Pirkanmaan paneeleista 
suurimmassa, Aamulehden ja Tampereen radion 
yhteispaneelissa Tampereella, minut valittiin par-
haaksi keskustelijaksi ja muiden panelistien suosik-
kiministeriksi.

5.2 Budjetti

Vaalibudjetin lopullinen toteuma oli runsaat 19 000 
euroa. Menoeristä suurin oli mainonta, yli 12 000 

euroa. Myös vaalipäällikön palkat ja kampanjan 
suunnittelu nielivät merkittävän osan varoista. 

Kampanjan rahoituksesta suurin osa, lähes 16 000 
euroa, tuli omista säästöistäni. Sain myös ilahdut-
tavasti tukea yksityishenkilöiltä. Lisäksi kirjailija 
Kassandra Block lahjoitti minulle suuren määrän 
esikoisdekkariaan Rakkauden puukottamat, jota 
myytiin kampanjakassan kartuttamiseksi.

Vaalitulokseen suhteutettuna budjetti merkitsi 
sitä, että yhden äänen hinnaksi tuli 2,59 €. Tässä 
suhteessa minulla oli Pirkanmaalla läpi menneistä 
miehistä toiseksi halvin kampanja. Esimerkiksi ko-
koomuksen Pauli Kiurulla äänen hinnaksi tuli  
15,36 €, perussuomalaisten Pertti Virtasella taas 
0,35 €.
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Vaalibudjetti
Tulot Menot

Omat säästöt 15 657,93 Mainonta 12 413,1
Yksityishenkilöiltä saatu tuki 3 514,07 Mainonnan suunnittelu 2 122,06
Puolueyhdistyksiltä saatu tuki 33,50 Vaalitilaisuudet 186,50 

Vastikkeellisen tuen han-
kintakulut

81,10 

Muut kulut, joista 4 402,74 
kampanjapäällikön palkka 2 015,61
ehdokasmaksut 500,00
valokuvaukset 1163,20
vaalipäällikön matkakulut, 
tukiryhmän kokoustarjoilut 
ym.

723,93

Tulot yhteensä 19 205,50 Menot yhteensä 19 205,50 

Vaalimainokseni Aamulehdessä vaalipäivänä 17.4.2011

Keskustelun parhaaksi argumentoijaksi [politiikan 
tutkija Sami] Borgkin nimesi Oras Tynkkysen.

Aamulehti vaaliväittelystä 16.4.2011



5.3 Tulos

Vihreät sai vaaleissa valtakunnallisesti äänistä 7,3 
prosenttia, joka oli 1,2 prosenttiyksikköä vähem-
män kuin vuonna 2007. Reilun prosenttiyksikön 
pudotus tiesi kuitenkin sitä, että puolue menetti 
eduskunnassa viisi paikkaa eli peräti kolmanneksen 
edustajista. Monessa asiassa kutakuinkin vastak-
kaista mielipidettä edustava Perussuomalaiset sai 
lähes viidenneksen äänistä ja nousi edustajamääräl-
tään kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi.

Huono vaalitulos tuli useimmille yllätyksenä. Esi-
merkiksi vielä kuukautta ennen vaaleja MTV3:n gal-
lup povasi Vihreille 8,8 prosenttia äänistä. Kampan-
jassa oli mukana enemmän ihmisiä kuin koskaan 
aiemmin, ja palaute vaalikentillä oli paitsi kriittistä, 
myös kiittävää.

Vihreät sai Pirkanmaalla yli 600 ääntä enemmän 
kuin vuonna 2007. Äänestysvilkkauden kasvu mer-
kitsi kuitenkin sitä, että ääniosuus tippui 0,4 pro-
senttiyksikköä 8,3 prosenttiin.

Sain itse 7 406 ääntä ja pääsin kirkkaasti jatkokau-
delle. Vihreistä kakkoseksi sijoittunut ensikerta-
lainen Anna-Kaisa Heinämäki keräsi 2 208 ääntä, 
mikä ei valitettavasti riittänyt läpimenoon. Vihreät 
joutui siis Pirkanmaalla tyytymään tavoitellun kah-
den paikan sijaan yhteen.

Omista äänistäni 71 prosenttia tuli Tampereelta ja 
tätäkin suurempi osa Tampereen seudulta. Sain 524 
ääntä vähemmän kuin vuonna 2007. Eniten ääni-
määräni kasvoi Kangasalla, Pirkkalassa ja Akaassa. 
Suurin pudotus taas tuli Sastamalassa, Ylöjärvellä ja 
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Tampereella.

Vihreiden vaalitappioon on monta syytä. Äänes-
tysaktiivisuus nousi ilahduttavasti viime vaaleista, 
mutta merkittävä osa aiemmin nukkuneista kan-
natti Perussuomalaisia. Näin Vihreiden ääniosuus 
pieneni äänimäärää enemmän.

Vaalijärjestelmän takia melko pienikin ääniosuuden 
lasku johti huomattavasti suurempaan edustaja-
määrän pienenemiseen. Jos suomalainen vaalijär-
jestelmä olisi täysin suhteellinen, olisi puolue saa-
nut viisi kansanedustajaa enemmän. 

Vihreät menetti valtakunnallisesti melkein 22 000 
ääntä viime eduskuntavaaleihin verrattuna.  Neljä 
vuotta hallituspuolueena vaati varmasti oman ve-
ronsa. Puolue joutui osallistumaan kiperien komp-
romissien tekemiseen. 

Raskaimmin todennäköisesti painoi se, että Vihreät 
jatkoi hallituksessa senkin jälkeen, kun hallituksen 
ja eduskunnan enemmistö myönsivät periaateluvat 
kahdelle uudelle ydinvoimalalle. Moni äänestäjä 
piti hallituksessa pysymistä osoituksena periaat-
teettomuudesta, vaikka olimme ainoana puolueena 
vastustaneet ydinvoimaa yksimielisesti ja johdon-
mukaisesti kaikissa päätöksenteon vaiheissa sekä 
hallituksessa että eduskunnassa.

Ikävän tappion ilahduttavana sivutuotteena vaa-
lien jälkeen Vihreisiin alkoi vyöryä uusia jäseniä. 
Vuodessa puolueen jäsenmäärä kasvoi yli puolella. 
Vaalitulos on saanut myös aikaan terveellisen it-
sekriittistä keskustelua tappion syistä ja puolueen 
uudistamisesta.

Tori-lehden kannesta 20.4.2011

Oras Tynkkynen puolestaan on The Truman Shown 
[sic] päähahmo. Vaikka hänen viereensä putoaisi 
taivaalta vahingossa studiolamppu, miehen mu-
kaan vihreiden ennen vaaleja antama lupaus oppo-
sitioon menosta, jos kannatus laskee, on nykytilan-
teessa merkityksetön.

Markus Määttänen, Aamulehti 14.5.2011
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6. Vuosi lukuina
Valtiopäivätoimet 6
Puheenvuoroja istunnoissa 41
Läsnäolo täysistunnoissa 115/133 (89 %)
Läsnäolo talousvaliokunnan kokouksissa 32/32 (100 %)
Läsnäolo liikenne- ja viestintävaliokunnan kokouksissa 37/56 (66 %)
Läsnäolo tulevaisuusvaliokunnan kokouksissa 26/28 (93 %)
Läsnäolo kaupunginvaltuustossa 11/13 (85 %)
Puheenvuoroja kaupunginvaltuustossa 11 
Tiedotteet 10
Twitter-viestit 673
Blogikirjoitukset 56
Puhetilaisuudet 70
Haastattelut 94
Paikkakunnat Suomessa 16
Öitä ulkomailla 52

7. Yhteystiedot
Oras Tynkkynen
00102 Eduskunta
oras.tynkkynen@eduskunta.fi
puh. 050 5121 584
www.orastynkkynen.fi
www.orastynkkynen.fi/facebook
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


