
Oras
Tynkkynen 2012

vuosikertomus



 
2

Sisällysluettelo
1. Johdanto: kaksien vaalien vuosi ........................................................ 3
2. Politiikka ............................................................................................ 4
2.1 Eduskunta....................................................................................... 4
2.2 Tampere ......................................................................................... 5
2.3 Vihreät ............................................................................................ 5

3. Viestintä ............................................................................................. 6
3.1 Kirjoitukset ..................................................................................... 6
3.2 Verkko ............................................................................................ 6
3.3 Media ............................................................................................. 8

4.Tilaisuudet ja matkat .......................................................................... 9
5. Vaalit ................................................................................................. 10
5.1 Presidentinvaalit ........................................................................... 10
5.2 Kunnallisvaalit ............................................................................... 10
5.2.1 Kampanja .................................................................................. 10
5.2.2 Budjetti ...................................................................................... 11
5.2.3 Tulos .......................................................................................... 11

6. Vuosi lukuina .................................................................................... 13
7. Yhteystiedot...................................................................................... 13

Kesäkuussa lähdössä Helsingin Pride-kulkueeseen mm. ministeri Arhinmäen, Yhdysvaltain 
suurlähettilään ja Kanadan suurlähettilään kanssa. Kuva: USA:n suurlähetystö, Helsinki

Kansi: Ihmisoikeuspaneelissa Bakussa Azerbaidžanissa. Kuva: Tapani Tarvainen



 
3

1. Johdanto: kaksien vaalien vuosi
Päättynyttä vuotta leimasivat kahdet vaalit. Presidentinvaaleissa Vihreiden Pekka Haavisto ylsi toiselle 
kierrokselle kampanjalla, joka innosti kymmeniä tuhansia suomalaisia osallistumaan politiikkaan – 
monet ensimmäisen kerran elämässään. Kunnallisvaaleissa uusin paikkani Tampereen kaupunginval-
tuustossa.

Työstäni eduskunnassa julkista huomiota herättivät erityisesti aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista ja 
tulevaisuusvaliokunnan joukkoistamishanke. Puolueessa vedin valmistelua uudeksi periaateohjelmak-
si, jonka kanta eutanasian laillistamisesta sai kiitettävästi huomiota.

Vuosi oli myös kansainvälinen. Kävin puhumassa Istanbulissa, Varsovassa, Kanadan Sidneyssä, Bakus-
sa, Ateenassa ja Dohassa. 

Vuoteen mahtui kuitenkin paljon muuta:

• vedin Vihreiden periaateohjelman valmistelua
• luonnostelin vuonna 2013 ilmestyvää kirjaani Pieni maailmanpelastusopas
• keskustelin samoissa paneeleissa mm. Matti Apusen, Tarja Halosen ja Manuel Castellsin kanssa
• ulkoilutin tamperelaisia ikäihmisiä Mummon kammarin vapaaehtoisena
• kirjoitin ministereille avoimen kirjeen kotimaisten kirjojen sähköisen myynnin edistämisestä
• osallistuin Helsingin ja Tampereen Pride-kulkueisiin
• tuurasin Anni Sinnemäkeä äitiysloman ajan ympäristövaliokunnassa
• sain Suomen Leijonan I luokan ritarimerkin
• opiskelin ruotsia Tukholmassa
• nuijin hallituksen puheenjohtajana Pirkanmaan Jätehuollolle uuden strategian

  
 
 Oras Tynkkynen

Laiska töitään luettelee sanoo sananlasku, mutta äänestäjän on toki hyvä saada aika 
ajoin selvitys siitä, miten kansanedustaja on saamaansa valtakirjaa käyttänyt ja mitä 
saanut aikaan.

Iltalehti 3.1.2012 vuoden 2011 vuosikertomuksesta
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2. Politiikka

2.1 Eduskunta
Eduskunnan vuotta hallitsi kiistely Euroopan ta-
louskriisistä. Vuoden aikana otettiin myös askelia 
niin puolustusvoimien, vanhuspalvelujen, sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kuin kuntienkin uudista-
misessa. Työskentelyä jaksotti peräti kahdeksan 
opposition välikysymystä. Loppuvuonna politiikan 
tunnelmia kärjistivät kunnallisvaalit.

Kaikkiaan 135 täysistunnosta olin poissa 17:stä. 
Poissaoloista 12 johtui suoraan eduskunnan työs-
tä, sillä edustin tulevaisuusvaliokuntaa konferens-
seissa Varsovassa, Bakussa ja Dohassa, osallistuin 
valiokunnan matkalle Turkuun sekä tapasin ym-
päristövaliokunnan kanssa tasavallan presidentin. 
Maaliskuussa puhuin ilmastoseminaarissa Istan-
bulissa ja syyskuussa Hyvä ikä 2012 -messuilla 
Tampereella. Marraskuussa puolestaan osallistuin 
liikenteen tulevaisuuden käyttövoimia pohtivan 
työryhmän kokoukseen. Lisäksi kahdesti istunto oli 
niin lyhyt, että jo parin minuutin myöhästyminen 
alusta poiki poissaolomerkinnän.

Pidin istunnoissa 78 puheenvuoroa. Eniten puhuin 
vanhaan tapaan ilmasto-, energia- ja liikennepo-
litiikasta: mm. hiilivoiman alasajosta, raideliiken-
teen lisäämisestä, rakentamisen energiatehokkuu-
desta, liikenneturvallisuuden parantamisesta, säh-
köautojen käyttöönotosta ja uusiutuvan energian 
pientuotannon edistämisestä. 

Moni puheenvuoroni sivusi tukalaa taloustilan-
netta. Penäsin rakenteellisia uudistuksia, jotta 
velkaantuminen saadaan kuriin ja valtiontalouden 
tasapainottamiseksi joudutaan korottamaan vero-
ja ja leikkaamaan menoja mahdollisimman vähän. 
Esitin keinoja, joilla uutta kasvua voidaan luoda 
kestävästi – yhtenä konkreettisena esimerkkinä 
julkisten tietovarantojen avaaminen. Keskustelus-
sa eurokriisistä muistutin Islannin mallista, jossa 

pankkikriisi saatiin padottua ekonomistien neuvo-
jen vastaisesti.

Jätin vuoden aikana kaksi kirjallista kysymystä ja 
yhden lakialoitteen. Kysymykset koskivat DJ:iltä 
perittyjen tekijänoikeuskorvausten kohtuullisuutta 
ja kivenmurskaamojen ympäristövaikutuksia. La-
kialoitteessa ehdotin pullonpalautusjärjestelmän 
laajentamista muihin pakkauksiin kierrätyksen 
edistämiseksi. Lisäksi kirjoitin yhdessä Heikki 
Sairasen ja Jaakko Stenhällin kanssa ministereille 
avoimen kirjeen kotimaisten kirjojen sähköisen 
myynnin edistämisestä.

Jatkoin tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohta-
jana. Pääsin 36:sta kokouksesta paikalle 32:een. 
Edustin valiokuntaa kansainvälisissä kokouksissa 
Varsovassa, Kööpenhaminassa, Bakussa ja Dohas-
sa. Valiokunta nimesi minut myös edustajaksi Uu-
den liikennepolitiikan klubiin, joka nimensä mukai-
sesti pohtii liikennepolitiikan tulevaisuutta.

Vedin valiokunnan joukkoistamishanketta. Hanke 
julkaisi keväällä selvityksen joukkoistamisesta de-
mokratian apuvälineenä ja käynnisti syksyllä pilo-
tin Suomen Open Government Partnership -ohjel-
masta valtiovarainministeriön kanssa osoitteessa 
www.suomijoukkoistaa.fi. Joukkoistaminen sai 
paljon huomiota, kun Helsingin Sanomat julkaisi 
hankkeesta sivun jutun. 

Valiokunnan kestävä kasvu -jaoston kokouksiin 
osallistuin 14 kertaa. Jaosto julkaisi sähköautojen 
ja uusiutuvan sähkön pientuotannon edistämi-
sestä keskustelupaperit, joita kävin esittelemässä 
hallituksen eri ministereille. 

Tunnollisimmat valiokuntien kokoustajat 
ovat Timo Heinonen (kok) ja Oras Tynk-
kynen (vihr).

Kari Valtonen, Länsiväylä 13.—14.10.2012

ViNOn puheenjohtajien kanssa ilmastolakiesityksen 
luovutustilaisuudessa syyskuussa. Kuva: Julianna Kentala
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Liikenne- ja viestintävaliokunta kokoontui vuoden 
aikana 84 kokoukseen, joista osallistuin 72:een. 
Jouduin olemaan pois kahdeksasta kokouksesta 
työmatkojen ja puhetilaisuuksien takia. Valiokunta 
käsitteli vuoden kuluessa mm. hallituksen liiken-
nepoliittista selontekoa, Yleisradiota koskevaa la-
kia ja veroa, sähköisen median viestintäpoliittista 
ohjelmaa sekä taajuuksien huutokauppaa.

Kesän korvalla minut valittiin myös ympäristöva-
liokuntaan äitiyslomalle jääneen Anni Sinnemäen 
tuuraajaksi. Loppuvuoden aikana valiokunnalla oli 
40 kokousta, joista yksi kokous viikossa osui kiusal-
lisesti päällekkäin tulevaisuusvaliokunnan kanssa. 

Muiden työmenojen takia pääsinkin osallistumaan 
vain 29 kokoukseen. Valiokunnassa työllistivät 
mm. rakennusten energiatodistukset ja Talvivaa-
ran kaivoksen vakavat ongelmat.

Edustin Vihreitä puoluerajat ylittävässä työryh-
mässä, joka jätti keväällä aloitteen tasa-arvoiseksi 
avioliittolaiksi. Allekirjoittajiksi saatiin lopulta 76 
edustajaa seitsemästä eri eduskuntaryhmästä, 
mukana poikkeuksellisesti monia ministereitä ja 
puolueiden puheenjohtajia. Aloitteesta käytiin pit-
kä, värikäs ja ajoittain kiihkeäkin lähetekeskustelu. 
Seuraavaksi odotetaan lakivaliokunnan päätöstä 
siitä, ottaako se aloitteen asialliseen käsittelyyn.

Lisäksi toimin eduskunnan Japani-ystävyysryhmän 
puheenjohtajana ja miesverkoston sihteerinä. 
Tapasin Japanin väistyneen ja virkaan astuneen 
uuden suurlähettilään neljä kertaa. Keskusteluissa 
japanilaisten vieraiden kanssa puhuimme mm. 
Itä-Aasian turvallisuustilanteesta ja koulutuksesta. 
Ryhmä järjesti myös tilaisuuden Japanin jälleen-
rakennuksesta ja energiapolitiikasta Fukushiman 
ydinonnettomuuden jälkeen. Miesverkosto taas 
mm. osallistui aktiivisesti keskusteluun lasten vie-
raannuttamisen kriminalisoimisesta.

2.2 Tampere
Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui vuoden 
aikana 13 kertaa. Olin poissa kolmesta kokouk-
sesta työmatkojen ja puhetilaisuuden takia. Ker-
ran jouduin myös lähtemään kesken kokouksen 
Helsinkiin ehtiäkseni seuraavana aamuna radio-
haastatteluun.

Pidin valtuustossa 18 puheenvuoroa. Käsittelin 
vuoden suuria kunnallispoliittisia aiheita eli ran-
taväylän tunnelia ja kuntauudistusta. Puhuin myös 
mm. uusiutuvasta energiasta ja budjetista – sekä 
palkkioiden korotuksista, joita vanhaan tapaan 
vastustin. Lisäksi jätin valtuustoaloitteen Hämeen-
kadun päällystevaihtoehtojen selvittämisestä, sillä 
nykyinen nupukiveys rikkoo busseja, aiheuttaa 
melua ja hankaloittaa ihmisten liikkumista.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheen-
johtajana vedin 11 kokousta ja istuin tusinassa 
muussa palaverissa. Paljon käsiteltiin yhtiön kahta 
suurhanketta, jätteestä energiaa tuottavaa Tam-
mervoimaa ja energiankäyttöä tehostavaa putki- 
keräystä. Vuoden aikana myös valmisteltiin 
yhtiölle uusi strategia ja alettiin hakea uutta toimi-
tusjohtajaa.

2.3 Vihreät
Toimin neljättä ja viimeistä vuotta Vihreiden  
varapuheenjohtajana. Osallistuin 12:een yhteensä 
13:sta puoluehallituksen naamakkain tai sähköi- 
sesti järjestetystä kokouksesta; kolmessa niistä 
toimin osan ajasta puheenjohtajana. Lisäksi osal-
listuin vuoden aikana puoluekokoukseen, kolmeen 
puoluevaltuuskunnan kokoukseen ja kahdeksaan 
puheenjohtajiston erilliseen kokoontumiseen.

Puoluekokouksessa Lappeenrannassa hyväksyttiin 
periaateohjelma, jota valmistellutta työryhmää 
vedin yhdessä Sini Terävän kanssa. Ohjelmassa 
Vihreiden politiikan ohjenuoraksi nostettiin vas-
tuu, vapaus ja välittäminen. Eniten huomiota 
julkisuudessa sai kuitenkin kanta, jonka mukaan 
vakavasti ja peruuttamattomasti sairailla ihmisillä 
tulisi viimeisenä keinona olla mahdollisuus myös 
eutanasiaan, jos he itse sitä vakaasta tahdostaan 
toivovat.

Puolueen vuodessa näkyivät lisäksi luonnollisesti 
presidentin- ja kunnallisvaalit. Istuin valtakunnal-
lista kuntavaalikampanjaa suunnitelleessa kam-
panjatyöryhmässä. 

Juttu joukkoistamishankkeesta  
Helsingin Sanomissa 11.11.2012
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3. Viestintä
3.1 Kirjoitukset
Jatkoin kolumnistina Pirkanmaan Sanomissa. Kir-
joitin myös joukon yksittäisiä kolumneja eri lehtiin, 
jälkikirjoituksen Puistohomot-kirjaan ja artikkelin 
Sydänten presidentti -kirjaan. Mielipidekirjoituk-
sissa käsittelin perustuloa ja eutanasiaa. Lisäksi 
olin mukana julkaisemassa yhtätoista tiedotetta.

Kolumnit
10.2. Vihreä Lanka: Lähibyrokratian sijaan 
lähidemokratiaa 
31.3. ranneliike.net: Tutkimusten perusteella
5.4. Helsinki Times: Time for marriage equality
19.4. Lukufiilis-lehti: Mitä en oppinut koulussa
30.5. Pirkanmaan Sanomat: Sata strategiaa
7.9. Vihreä lanka: Mukava tuho
3.10. Vihreä Tampere: Vihreästä taloudesta 
työpaikkoja ja hyvinvointia
5.10. Ville-Veikko Mastomäen ja Elina Rantasen 
vaalilehti: Ilmastonmuutos ratkaistaan kunnissa
31.10. Pirkanmaan Sanomat: Työelämän 
epäyhtälö
26.11. ranneliike.net: Onnellinen loppu 
translaille

Mielipidekirjoitukset
15.3. Aviisi: Perustulo toisi työmarkkinoille 
kokonaan uusia ihmisryhmiä 
24.4. Aamulehti: Perustulo parantaa työnteon 
kannattavuutta
24.5. Aamulehti: Hyvän hoidon pitää ajaa aina 
eutanasian edelle

Tiedotteet
2.1. Oras Tynkkynen julkaisee kahdeksannen 
vuosikertomuksensa
8.2. Puoluerajat ylittävä ryhmä jättää 
lakialoitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista
31.3. Tynkkynen Vihreiden valtuuskunnassa: 
Maaseudun autoilijan kannattaa äänestää 
Vihreitä

18.4. Oras Tynkkynen ryhmäpuheessa: 
Liikennepolitiikassa isompi vaihde silmään
20.5. Puoluekokous hyväksyi uuden 
periaateohjelman – vastuu, vapaus ja 
välittäminen määrittävät Vihreitä
19.6. Oras Tynkkynen ryhmäpuheessa: 
Tavoitteeksi 100 000 sähköautoa
4.9. Valtaa asukkaille, kyliin ja kunnanosiin – 
vihreät teesit lähidemokratiaan
3.10. Oras Tynkkynen ryhmäpuheessa: Palvelut 
ja päätöksenteko vietävä ihmisten luo
18.10. Työtä ja hyvinvointia vihreästä 
taloudesta
23.10. Vihreät: Kaupunkeihin sujuva 
joukkoliikenne, maalle vihreämpää autoilua
26.11. Vihreiden puoluehallitus: 
Ilmastohiljaisuus aika päättää

3.2 Verkko
Verkkosivuillani www.orastynkkynen.fi oli vuoden 
aikana keskimäärin 4 800 kävijää kuussa, missä on 
kasvua edelliseen vuoteen kahdeksan prosenttia. 
Kävijämäärät pompahtivat vaalien alla – tammi-
kuussa jopa yli 30 000 kävijään.

Kiittelee Oras Tynkkystä kiitoksista. Suomi 
voi luopua ensimmäisenä Euroopassa  
hiilestä ja luoda kymmeniä tuhansia  
työpaikkoja Cleantechiin.

Jyri Häkämies Twitterissä 9.7.2012

Polttoaineratkaisuja käsittelevä juttu 3T-lehdessä 20.1.2012
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Facebookin poliitikkosivuillani (www.facebook.
com/orast) oli vuoden päättyessä 1 557 tykkääjää 
eli reilu sata enemmän kuin viime vuonna. Kirjoitin 
sivulle tilapäivityksiä ja jaoin aineistoa vuoden ai-
kana yhteensä 203 kertaa. 

Kirjoitin vuoden aikana omaan, Vihreiden ja mui-
hin blogeihin yhteensä 30 tekstiä. 

Blogikirjoitukset
4.1. Miksi Pekka Haavistoa ei voi äänestää?
22.1. Isoja kysymyksiä kentälle
23.1. Joskus radikaaleinta on olla ihmisiksi
7.2. Demokratia on teonsana
8.2. Vihreä blogi: Annetaan demokratialle 
mahdollisuus
15.2. ECO2-blogi: Kaupunki, josta voit olla ylpeä
18.2. Vihreä blogi: Kannattaako ydinvoima 
investointina?
28.2. Vihreä blogi: Jokainen ääni on yhtä 
arvokas
8.3. Vihreä blogi: Salailu synnyttää epäluuloa
27.3. Vihreä blogi: Kohtuutta 
kilometrikorvauksiin, vakautta talouteen
12.4. Vihreä blogi: Vihreää valoa 
raideliikenteelle
10.5. Vihreä blogi: Mutta enhän minä
22.5. Saako Vihreisiin tulla?
20.6. Vihreä blogi: Seitsemän syytä edistää 
sähköautoja
5.7. Vihreä blogi: 10 tapaa edistää 
lähidemokratiaa
10.7. Vihreä blogi: Ei fossiileille

24.7. Vihreä blogi: Mökkeilijän synninpäästö
1.8. Mallia matkakorttiin Hollannista
8.8. Vihreä blogi: Työpaikkoja ilmasta?
4.9. Ei siis sillä että
8.10. Vihreä blogi: Lähiruokaa Jokioisilla
5.10. Vihreä blogi: Tuhansien lupien maa
30.10. Yksi tulos, monta tulkintaa
11.12. Onko ilmastolla enää toivoa?

Matkablogi Internet Governance Forumista 
Azerbaidžanissa
6.11. IGF: suutarin lapsella ei ole kenkiä
7.11. Ihmisoikeusloukkauksilta ei saa sulkea 
silmiä
8.11. Datan avaaminen = vallan uusjako
9.11. Baku, törmäyksessä syntynyt

Matkablogi Dohan ilmastokokouksesta
3.12. Mikä Dohan ilmastokokous?
4.12. Suomi pärjää hyvin – ja huonosti
5.12. Silta yli päästökuilun
6.12. Myytti yksinäisestä Suomesta
7.12. Ilmastovastuun autiomaa
8.12. Dohan metaneuvottelut

Vuoden aikana visersin 679 kertaa Twitterissä 
(twitter.com/orastynkkynen). Minulla oli vuoden 
lopussa 4 380 seuraajaa.

Näkökulman toimituksesta lähti 11. 
syyskuuta kysymys seitsemälle pirkan-
maalaiselle kansanedustajalla: ’Olisitko 
valmis harkitsemaan ns. sijaissynnytysten 
sallimista Suomessa --?’ Kaksi kansan-
edustajaa vastasi. He olivat vihreiden Oras 
Tynkkynen ja kokoomuksen Sofia Vikman. 
-- Muilta seitsemästä tavoitellusta ei tullut 
edes viestiä, etteivät ehdi tai halua vas-
tata.

Matti Mörttinen, Aamulehti 29.11.2012
Paneelissa Kanadan Vihreiden puoluekokouksessa  

elokuussa. Kuva: Mike Feinstein
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3.3 Media
Mediavuotta leimasivat kahdet vaalit. Muuten 
eniten mediaosumia kertyi ilmasto- ja energiapo-
litiikasta, puolueen päätöksestä kannattaa euta-
nasian laillistamista sekä aloitteesta tasa-arvoisen 
avioliittolain säätämiseksi.

Minulla oli vuodessa yhteensä 66 haastattelua tai 
muuta mediaesiintymistä 39 eri lehdessä, ohjel-
massa tai kanavalla. Haastattelujen määrä väheni 
edelleen edellisvuodesta osin luultavasti sen takia, 
että matkustin töiden takia ulkomailla paljon. Lu-
vuista puuttuvat mm. taustahaastattelut, harjoi-
tustyöt, gallupit ja jutut, joissa minua vain siteera-
taan esimerkiksi puhetilaisuuden perusteella.

Televisiossa vierailin Huomenta Suomessa. Annoin 
haastattelun myös ilmastoaiheiselle CCTV-verkko-
tv:lle.

Radiopuolella annoin haastattelut YLEn suomen-
kielisille uutisille, Iskelmäradiolle ja Radio mo-
reenille. YLEn Ykkösaamussa esiinnyin kolmesti, ja 
edustin myös Vihreitä Radio Suomen vaalitentissä. 
Tampereen Radiossa vierailin neljä kertaa. Minua 
haastateltiin myös sekä YLEn että MTV3:n verkko-
uutisia varten.

Päivälehdistä useimmin jututti Aamulehti, yhteen-
sä 13 kertaa. Helsingin Sanomat haastatteli minua 
kahdesti, Iltalehti kolmesti, Ilta-Sanomat kahdesti 
ja Hufvudstadsbladet kerran. Maakunnallisista 
päivälehdistä esiinnyin vuoden aikana Forssan 
Lehdessä, Ilkassa ja Keski-Pohjanmaassa kaikissa 
kahdesti. Lisäksi haastatteluja julkaistiin Aluevies-
tissä, Etelä-Suomen Sanomissa, Itä-Hämeessä, 
Länsi-Savossa, Pirkkalaisessa, Pohjalaisessa, Poh-
jolan Sanomissa, Raahen Seudussa, Vakka-Suo-
men Sanomissa ja Österbottens Tidningissä kussa-
kin kerran. Konserniyhteistyö hankaloittaa hieman 
seurantaa, mutta lisäksi Alman ja Sanoman toimi-
tukset jututtivat minua molemmat kerran. 

Puoluelehdistä Vihreä Lanka jututti minua kol-
mesti. Aikakaus- ja erikoislehdistä asialla olivat 3T, 
Kehitys, Minä Olen, Six Degrees, Ulkopolitiikka, 
Valitut Palat ja Ympäristö. Uutistoimistoista STT 
haastatteli kahdesti.

Lisäksi kieltäydyin pyynnöistä osallistua tv:n 
Sokkokokki- ja Neljän tähden talkoot -ohjelmiin. 
Jälkimmäinen olisi vaatinut kokonaisen viikon ke-
sästä, ja olen harvinaisen väärä henkilö remontoi-
maan kenenkään taloa. Sokkokokissa taas tuskin 
olisi tarjoutunut riittävästi mahdollisuuksia puhua 
työstäni.

Iltalehti 31.10.2012

Sitten paljastettiin, että julkkiksista eniten 
minun kaltaiseni on Oras Tynkkynen. Saa-
nen kysyä, mitä samankaltaista on Tynk-
kysellä ja minulla? Tynkkynen on vihreä ja 
absolutisti, eikä hänellä ole tyttöystävää.

Mattiesko Hytönen, Iltalehden blogi, 
13.8.2012
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4.Tilaisuudet ja 
matkat

Puhuin vuoden aikana 73 tilaisuudessa 25 paikka-
kunnalla 7 maassa. Vilkkaimmillaan kahden päivän 
aikana oli neljä puhetilaisuutta.

Tilaisuuksien kirjo oli jälleen melkoinen. Avasin 
Työväenmuseo Werstaan näyttelyn ympäristö-
aktivismista, alustin pääministerin seminaarissa 
tulevaisuusselonteosta ja väittelin Matti Apusen 
kanssa Pörssisäätiön tilaisuudessa. Puhuin Kaski-
sissa Suupohjan radan kunnostamisesta, Savon-
linnan torilla Itä-Suomen näkymistä, Pyhäjoella 
ydinvoimasta ja Valkeakoskella kunnista kestävän 
kehityksen edistäjinä. Muita vuoden aiheita olivat 

mm. vihreä talous, jätteen synnyn ennaltaehkäisy, 
tulevaisuuden ennakointi, Arktis, transihmisten 
oikeudet, koulutuspolitiikka ja kaivokset.

Ulkomailla vietin yhteensä 55 päivää 8 matkal-
la 10 maassa. Istanbulissa puhuin seminaarissa 
kansainvälisestä ilmastopolitiikasta, Varsovassa 
yliopiston tilaisuudessa tulevaisuusvaliokunnasta, 
Sidneyssä Kanadan Vihreiden puoluekokouksessa 
Suomen Vihreiden toiminnasta, Bakussa internet-
konferenssissa ihmisoikeuksista verkossa, Atee-
nassa Euroopan vihreiden kokouksessa kaivoksista 
ja Dohassa ilmastokokouksen sivutilaisuudessa 
vähäpäästöisestä teknologiasta. 

Opiskelin myös ruotsia Tukholmassa ja osallistuin 
parlamenttien teknologiaverkoston tapaamiseen 
Kööpenhaminassa. Kesällä lomailin Hollannissa ja 
Kanadan-reissun yhteydessä Yhdysvalloissa.

Useimmat työmatkat jouduin aikataulusyistä teke-
mään lentäen. Maksoin vapaaehtoista lentomak-
sua (www.lentomaksu.fi) kymmenen prosenttia 
lentolippujen hinnoista, yhteensä 412,45 euroa. 
Ruotsiin ja Hollantiin matkustin laivalla ja junalla.

Tilaisuuksien paikkakunnat 2012 Ydinvoima-aiheinen juttu Raahen Seudussa 21.2.2012
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5. Vaalit
5.1 Presidentinvaalit

Kun Vihreät asetti Pekka Haaviston presidenttieh-
dokkaaksi puoluekokouksessa kesällä 2011, harva 
osasi ennakoida – tai edes uskalsi toivoa – mitä 
tulisi tapahtumaan. Vielä kolme viikkoa ennen 
vaalien ensimmäistä kierrosta Pekan kannatus ky-
selyissä pyöri yhdeksän prosentin hujakoilla. Sin-
nikäs kampanjointi, nappiin menneet esiintymiset 
ja ennen kaikkea tarttuva innostus pistivät kuiten-
kin politiikan asiantuntijoiden laskelmat uusiksi. 
Pekan sovittelevalle tyylille ja sanomalle kaikkien 
ihmisten kunnioittamisesta oli tilausta.

Ensimmäisellä kierroksella Pekka keräsi 18,8 pro-
senttia äänistä ja pääsi siten jatkoon. Kauas taakse 
jäivät mm. jokin aika aiemmin vielä Suomen suo-
situimman puolueen puheenjohtaja Timo Soini 
ja entinen pääministeri Paavo Lipponen. En ole 
luultavasti koskaan huutanut niin paljon kuin vaa-
livalvojaisissa Helsingin Tavastialla.

Toisella kierroksella Pekka-huuma levisi ympäri 
maan. Kiersin tukemassa kampanjaa Tampereen 
lisäksi Seinäjoella, Vaasassa, Kokkolassa, Huittisis-
sa ja Porissa. Lahjoitin kampanjalle 2 753 euroa. 
Kampanjan aikana kirjoitin myös kolme blogi- 
tekstiä Pekan tueksi ja sen jälkeen artikkelin kir-
jaan Sydänten presidentti.

Huikeasta kampanjasta huolimatta Pekka jäi 
toiseksi Sauli Niinistölle. Tämä ei ole sinänsä yl-
lättävää, sillä Niinistön kansansuosio oli poikkeuk-
sellisen suuri ja Pekan äänestämisessä oli osalle 
suomalaisista ylitettävänä monta asenteellista 
kynnystä. 

Yllättävää sen sijaan oli, miten kymmenet tuhan-
net tavalliset suomalaiset tempautuivat mukaan 
tekemään epätodennäköistä kampanjaa ennennä-
kemättömin tavoin. Ihan vähäpätöinen saavutus 
ei ole sekään, että Pekka sai tiettävästi parhaan 
vihreän ehdokkaan valtakunnallisissa vaaleissa ke-
räämän tuloksen – koskaan, missään päin  
maailmaa.

Oli ilo ja kunnia olla pikkuriikkisellä osalla mukana 
tekemässä historiaa.

5.2 Kunnallisvaalit

Syksyn kunnallisvaaleissa Vihreät onnistui kuta-
kuinkin pitämään pintansa sekä Tampereella että 
valtakunnallisesti Perussuomalaisten noususta 
huolimatta. Pääsin itse jatkokaudelle kaupungin-
valtuustoon, vaikka äänimäärä putosikin.

5.2.1 Kampanja
Kunnallisvaalikampanjaani ideoitiin jo hyvissä 
ajoin edellisen vuoden puolella, mutta käytännön 
toteutus alkoi toden teolla kesällä 2012. Vaalipääl-
likkönä toimi Pirkanmaan-avustajani Tuure Pitkä-
nen. Hän mm. koordinoi tukiryhmän työtä, suun-
nitteli mainontaa ja piti kirjanpitoa vaalien kuluis-
ta. Kokosin parinkymmenen hengen tukiryhmän 
yhdessä Olli-Poika Parviaisen kanssa. Kampanjan 
yleisilmeen ja esitteen suunnitteli Kirmo Kivelä ja 
studiokuvat otti Kimmo Torkkeli. 

Kierrätin kampanjaan iskulauseeni eduskuntavaa-
leista, pehmeiden arvojen kova puolustaja. Vaa-
liteemoissa nostin esille mm. vähäpäästöisyyttä, 
mielenterveys- ja päihdepalveluita, kaupunkilais-
ten omaehtoista toimintaa sekä vastuullista  ta-
loudenpitoa.

Mainos Aamulehdessä vaalipäivänä 28.10.



 
10

 
11

Vaalibudjetti
TULOT
Omat rahat 5 378,29 
Yksityishenkilöiltä saatu tuki 210
Tuet puolueelta ja puolueen yhdis-
tyksiltä

0 

Tuet yrityksiltä 0
Tuet muilta tahoilta 0

Tulot yhteensä 5 588,29 

MENOT
Mainonta 3 165,89
Mainonnan suunnittelu 467,40
Vaalitilaisuudet 186,50
Vastikkeellisen tuen hankintakulut 0
Muut kulut, joista 1 955

kampanjapäällikön palkka 1 290
ehdokasmaksut 75
valokuvaukset 590
vaalipäällikön matkakulut, tukiryh-
män kokoustarjoilut ym.

0

Menot yhteensä 5 588,29

Omia vaalimainoksiani julkaistiin Aamulehdessä, 
Aviisissa ja Tamperelaisessa. Olin myös mukana 
yhteismainoksessa Aamulehdessä ja bussinkyl-
kimainoksessa kolmen muun ehdokkaan kanssa. 
Olli-Poika Parviaisen kanssa minulla oli polkupyö-
riin kiinnitettävä yhteismainos, jolla sai alennusta 
pyöräliikkeestä. Lisäksi mainostin Facebookissa. 

Vaaliesitteitä painatettiin noin 10 000 kappaletta, 
ja niitä jaettiin tukiryhmäläisten avustuksella sekä 
kadulla että suoraan koteihin. Osana vaalikampan-
jaa kiersin pyörällä Tamperetta. Kolmessa päivässä 
poikkesin toisen ehdokkaan, Johanna Roihuvuon, 
kanssa 13 kaupunginosassa.

5.2.2 Budjetti
Vaalikampanjani maksoi yhteensä noin 5 600 eu-
roa, minkä rahoitin lähes kokonaan itse. Summa 
on samaa suuruusluokkaa kuin neljän vuoden 
takaisissa vaaleissa. Koska äänimääräni putosi sel-
västi, yhden äänen hinta suunnilleen tuplaantui 
edellisiin vaaleihin verrattuna.

5.2.3 Tulos
Vihreät sai valtakunnallisesti äänistä 8,5 prosent-
tia eli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kun-
nallisvaaleissa 2008. Toisaalta edellisvuoden edus-
kuntavaaleihin verrattuna kannatus toipui selvästi, 
sillä nousua oli 1,2 prosenttiyksikköä. 

Kaikkiaan tulos oli puolueen toiseksi paras kaut-
ta aikain eduskunta- tai kunnallisvaaleissa. Se ei 
ole aivan huono saavutus ottaen huomioon, että 
RKP:ta lukuun ottamatta eduskuntapuolueista 
vain Perussuomalaiset kasvatti ääniosuuttaan.

Pirkanmaalla Vihreät sai äänistä 9,2 prosenttia, 
mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
neljä vuotta aiemmin. Tuloksessa näkyi, että toi-
sin kuin valtakunnallisesti, Pirkanmaalla puolue 
onnistui asettamaan ehdokkaita edellisiä vaaleja 
vähemmän.

Tampereella Vihreiden ääniosuus oli 14,1 prosent-
tia. Pudotusta viime kunnallisvaaleihin oli peräti 
1,6 prosenttiyksikköä, mikä merkitsi valtuusto-
paikkojen tippumista yhdestätoista kymmeneen. 

Vaikka tulos jätti toivomisen varaa, se oli olosuh-
teisiin nähden säällinen. Tampereella Vihreät oli 
ollut neljä vuotta tekemässä vaikeita päätöksiä 
hallitsevassa XL-koalitiossa. Puolustimme myös 
epäsuosittua Rantaväylän tunnelia, koska se 
eheyttäisi yhdyskuntarakennetta ja parantaisi kes-
kustan viihtyisyyttä.

Oma tulokseni, 1 125 ääntä, riitti hyvin valtuus-
topaikan uusimiseen. Vihreiden ehdokkaista sain 

Jakamassa vaaliesitteitä Johanna Roihuvuon kanssa 
 lokakuussa. Kuva: Ilari Kajaste 
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eniten ääniä heti Satu Hassin jälkeen. Äänipottini 
kuitenkin hupeni yli tuhannella edellisiin vaaleihin 
verrattuna – oletettavasti paljon juuri Satun suosion 
ansiosta. 

Tulos oli terveellinen muistutus siitä, että valtuusto-
paikka pitää aina ansaita. Pyrinkin tekemään uuden 
valtuustokauden aikana parhaani, jotta voin vakuut-
taa äänestäjät ottavani myös kunnallispoliittisen 
työn tosissaan.
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6. Vuosi lukuina
Valtiopäivätoimet 5

Puheenvuoroja 
istunnoissa 

78

Läsnäolo täysistunnoissa 118/135 (87 %)

Läsnäolo tulevaisuus- 
valiokunnassa 

32/36 (89 %)

Läsnäolo liikenne- ja 
viestintävaliokunnassa 

72/84 (86 %)

Läsnäolo 
ympäristövaliokunnassa 

29/40 (73 %)

Läsnäolo 
kaupunginvaltuustossa 

10/13 (77 %)

Puheenvuoroja 
kaupunginvaltuustossa

18

Tiedotteet 11

Kolumnit, blogitekstit ja  
mielipidekirjoitukset

48

Viserrykset (Twitter) 679

Puhetilaisuudet 73

Haastattelut 66 

Paikkakunnat Suomessa 22

Öitä ulkomailla 58

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

www.orastynkkynen.fi 
www.facebook.com/orast 
www.orastynkkynen.fi/twitter 

Heikki Korpela, avustaja eduskunnassa 
heikki.korpela@eduskunta.fi 
puh. 09 432 4019 

Tuure Pitkänen, avustaja Pirkanmaalla 
tuure.pitkanen@vihreat.fi 
puh. 040 7642 807


