
Arvon märskyläiset,

mitä suurin kiitokseni tästä tunnustuksesta.

Tulin syksyllä 2001 Märskyyn 01E-ryhmään. Syksyltä muistan innon ja
uutuudenviehätyksen. Märsky oli ollut minulle unelma jo ala-asteelta lähtien. Olin
harrastunut yleisurheilua ja kisannut lajissa, mutta lopettanut aktiivitreenaamisen
yläasteen lopussa. Silti edelleen tärkeää oli päästä juuri Märskyyn. Monet ystävistäni
tulivat tänne ja täältä myös sain monia uusia saman henkisiä ystäviä. Liikunta- ja
urheilumyönteisyys yhdistivät ja yhdistävät edelleen.

Jos Märsky oli minulle unelma, olen myöhemmin usein ajatellut, että ylipäätään
Märskyyn päätyy paljon ihmisiä, joilla on unelmia. Tätä henkeä pitäisi jakaa
laajemminkin maailmalle, kertoa ihmisille, että tässä hyvinvointivaltiossa kaikilla on
mahdollisuus unelmoida ja toteuttaa unelmiaan. Vaikka lähtökohdat olisivat
heikommat kuin naapurilla, silti tässä yhteiskunnassa jokainen saa perusturvan,
koulutuksen ja terveydenhuollon, kirjastot ja muut laadukkaat julkiset palvelut.

Tämä hyvinvointivaltion puolustamisen ajatus vei minut politiikkaan. Ajatus, että
olin saanut paljon sellaista hyvinvointivaltiolta, mitä ajattelin, että jokaisella pitäisi
olla mahdollisuus saada.

Mutta minun polkuni politiikkaan johtui osittain myös tästä lukiosta.

Täällä historian ja yhteiskuntatiedon tunneilla innostuin yhteiskunnallisista asioista
entistä enemmän. Meidän pitää tietää mistä olemme tulleet, jotta voimme tietää ja
päättää, minne olemme kansakuntana, Euroopan unionina ja jopa ihmiskuntana
matkalla. Tämän vuoksi historian opiskelulla on valtavan tärkeä paikkansa
yhteiskuntien rakentamisessa. Suurkiitos silloiselle historianopettajalleni, nykyiselle
rehtorille Vesa Vihervälle innostuksen luomisesta.

Märskyn jälkeen pidin välivuoden ja olin töissä S-Marketissa. Halusin kerätä omaa
rahaa ja muuttaa omaan kotiin. Vuoden aikana kävin avoimessa yliopistossa
sosiaalipolitiikan luennoilla ja kesällä 2005 sain hyväksymiskirjeen Helsingin
yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan sosiaalipolitiikan pääaineeseen. Tätä oli
vaikea uskoa.

Välivuosi kannatti, en nimittäin ole katunut alavalintaa. Sosiaalipolitiikan
maisteriopintojen jälkeen tein väitöskirjan sosiologiasta. Työskentelin tutkijana ja
matkan varrella liityin vihreisiin. Ajatus siitä, että politiikassa tarvitaan kaikkia ja että
luonnon ja ihmisoikeuksien puolustajia ei koskaan ole liikaa, sai lähtemään mukaan



nuorisojärjestöön, ja tänään olen innoissani vastuusta, jota saan kantaa puolueen
puheenjohtajana.

Syksyltä 2001 muistan myös USA:ssa WTC-terrori-iskujen herättämät keskustelut
Suomessa ja kansainvälisen politiikan kiristymisen. En sinä syksynä kaksoistornien
sortumista katsoessani uskonut, että tulevaisuudessa keskustelisin EU-
puheenjohtajamaan edustajana USA:n kanssa EU:n ja USA:n
turvallisuusyhteistyöstä. Nyt tällainen kokous sattuu eteeni vielä tänä syksynä
Suomen toimiessa EU:n puheenjohtajamaana. Terrorismin torjunta on yksi
teemoista sisäministerin pöydällä.

Koen tärkeänä, että saan tehdä joka päivä töitä suomalaisten arjen turvallisuuden
eteen. Sisäministeriön hallinnonalalla työskentelee 20 % valtionhallinnon
työntekijöistä. Työsarkaa on paljon, sisäministeriö vastaa poliisista,
pelastustoimesta, rajavartiolaitoksesta, maahanmuutosta ja siviilikriisinhallinnasta.
Olen katsonut näinä ensimmäisinä kuukausina työssäni valtavalla ylpeydellä niitä
arjen turvallisuuden tekijöitä, joiden vuoksi meistä jokainen voi elää turvallista
arkea. Kannustakin pohtimaan lukion jälkeisessä ajassa muun muassa
turvallisuusalan opintoja ja yhteiskuntatieteisiin tutustumista myös.

Menkää siis, unelmoikaa ja kannustakaa myös muita unelmoimaan, Märsky on
loistava paikka ponnistaa maailmalle. Ja jos joskus tuntuu, että poliitikot ovat jollain
tavalla etäisiä, niin voitte ajatella, että ihan tavallisia märskyläisiäkin siellä on. Kiitos
vielä kerran tästä kunniasta saada olla vuoden Märsky 2019.


