Tuusulan Rotaryklubi 50 vuotta
10.11.2021
Puolustusministeri Antti Kaikkosen tervehdys
Arvoisat juhlavieraat,
hyvät naiset ja herrat,
kiitän kutsusta ja mahdollisuudesta esittää tervehdys tässä
Tuusulan Rotaryklubin 50-vuotisjuhlassa.
Rotary-toiminta kerää samanmielisiä ihmisiä yhteen tekemään
hyvää ja toimimaan paikallisyhdistyksissä paremman
lähiyhteisön, paremman isänmaan ja paremman maailman
puolesta.
Viidessäkymmenessä vuodessa todella ehtii tehdä paljon
hyvää.
Kansainvälisen Rotary-toiminnan päätavoite on polion
hävittäminen maailmasta. Tämän tavoitteen eteen myös
Tuusulan rotarit ovat tehneet työtä. Yhdistys on kantanut
kortensa kekoon myös muiden tärkeiden päämäärien hyväksi,
kuten lukutaidottomuuden vähentämiseksi ja
luonnonkatastrofeista kärsivien auttamiseksi.
Hyvät kuulijat,
näin juhlavuonna haluankin muistuttaa teitä hyvän tekemisen
kerrannaisvaikutuksista. Panostuksilla nuorten
kansainvälisyyteen, koulutukseen ja esimerkiksi
terveydenhuoltoon kehitysmaissa on kokoaan suurempia
seurauksia.
Rotaryn nuorisovaihto on yksi järjestön kuuluisimmista
toiminnan muodoista. Nuorisovaihtojen missiona on
kansainvälisen ymmärryksen lisääminen. Olen varma
siitä, että tämä nuorisovaihtojen kautta tehtävä työ kantaa
hedelmää pitkälle tulevaisuuteen. Oman kotinsa avaamisella

vaikkapa toiselta puolelta maailmaa tulevalle nuorelle voi olla
käänteentekevä vaikutus paitsi tuon nuoren, välillisesti monen
muunkin ihmisen elämään.
Keskinäinen ymmärrys ja kontaktit ympäri maailman luovat
perustan elämänmittaiselle kansainvälisyydelle.
Kansainvälisyydessä kyse on ennen kaikkea sydämen
sivistyksestä, jota todella tarvitaan toista kulttuuria tai
kansallisuutta edustavien ihmisten kanssa toimiessa. Tätä
asennetta tarvitaan myös, kun etsitään keinoja koko
ihmiskuntaa koskettavien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen
ratkaisemiseksi.
2000-luvun kansainvälisillä foorumeilla vaikkapa meksikolaisen
voikin olla entistäkin tarpeellisempaa ymmärtää
suomalaista elämää ja yhteiskuntaa. Ja päinvastoin.
Kansainvälisyys on aina ollut myös minulle tärkeä osa politiikan
työtäni, niin kansanedustajana kuin
nykyisissäkin tehtävissä. Kansallisvaltiot eivät aina pysty yksin
hoitamaan maailman suuria ongelmia siitäkään syystä, että nuo
ongelmat eivät katso valtiorajoja. Tämän vuoksi yhteistyö on
välttämätöntä.
Puolustusministerinkin vinkkelistä käsin voin sanoa, että toisten
ymmärtämistä ja vuoropuhelua todella tarvitaan tässä
maailmassa, varmasti paljon enemmän kuin sapelinkalistelua.
Hyvät kuulijat,
viimeisen parin vuoden aikana koronapandemia on tuonut
paljon pahaa ja suuria haasteita lähes kaikille maailman
valtioille. Korona on muistuttanut myös meitä vauraissa
länsimaissa haavoittuvuudestamme. Sellainen asia, kuin
rokotteiden saatavuus on noussut keskeiseksi kysymykseksi
myös meillä, ei vain siellä jossakin.
Vaikeana korona-aikana on kuitenkin nähty
myös kansainvälistä välittämistä ja suoranaista
sankaruuttakin. Aivan pandemian alkuvaiheessa tammikuussa
2020 tutkijat luopuivat kilpailustaan akateemisista meriiteistä

ja avasivat Covid-19:n geneettisen koodin koko maailmalle ja
maailman tutkijayhteisölle. Tämän seurauksena virusta päästiin
nopeammin jäljittämään ja myös rokotekehitys on ollut
ihmiskunnan historiassa ennätyksellisen nopeaa.
Tuusulan Rotarien tämän vuoden teema on kestävä
kehitys. Tämä on tärkeä kokonaisuus, ja hyvin valittu teema.
Kestävä kehitys on iso kokonaisuus, josta yksi tärkeä osa on
kysymys ilmastonmuutoksesta. Ilmastonmuutos on
monitahoinen ja monelle sektoreille ulottuva ongelma. Samalla
tavalla, kuin ilmastonmuutoksen kaikki
vaikutukset ympäristöömme eivät kaikkialla oleselkeästi
nähtävissä, myös sen ratkaisemiseksi otetut edistysaskeleet
saattavat jäädä huomaamatta.
Todellinen, maailmanlaajuinen muutos
suhtautumisessailmastoon ja luontoon on kovassa vauhdissa.
Minusta tuntuu, että etunenässä ovat olleet yksityiset ihmiset ja
yritykset, javaltiot ovat olleet tässä ehkä vähän
jälkijunassa. Näinhän se monesti on. Suomi on mielestäni
kuitenkin tämän kehityksen kärkipäässä. Meillä on läheinen
suhde luontoon, sekä korkeaa osaamista, josta kelpaa
muidenkin maailman maiden ottaa mallia.
Vaikka oman salkkuni puolesta keskityn pääosin muiden
uhkien, kuin ilmastonmuutoksen torjuntaan, olen tätä maata
kiertäessäni huomannut, että Suomessa on valtava joukko
osaavia ihmisiä ja yrittäjiä, jotka kehittävät huomisen
teknologiaa ja etsivät tosissaan ratkaisuja muun muassa hiilen
sidontaan.
Totta on kuitenkin, että valtioilla on yleensä käytössään vain
melko hitaita ja raskaita työkaluja. Positiivista on, että viime
viikon Glasgow’n ilmastokokouksessa nähtiin myös maailman
suurimpien ja eniten saastuttavien valtioiden taholta todellista
tahtoa, jonka on muututtava myös teoiksi. Tarvitsemme myös
läpimurtoja tutkimuksessa ja uusia innovaatioita. Ympäri
maapalloa näihin asioihin suuntautuva kiinnostus ja koulutus
voi kertaantua odottamattomalla tavalla koko planeetan
hyväksi.

Vaikka maailmassa siis onkin edelleen viheliäisiäkin ongelmia,
uskallan sanoa, että isossa kuvassa on monessa asiassa
menty parempaan suuntaan. Tämän puolesta puhuvat
monenlaiset tilastot, vaikka uutisista ei sitä aina huomaisikaan.
Esimerkkinä tästä on se, että polion kaltainen kulkutauti on
saatu lähes kokonaan pyyhittyä maailmasta.
Jokainen sellainen lapsi, joka on esimerkiksi
tuusulalaisten rotarien avustuksen takia saanut käydä koulua
Namibiassa, on saavutus, joka olisi ilman tätä apua jäänyt
toteutumatta. Merkitys, joka kaukaisen maan tavallisten
ihmisten avustuksella voi olla pienen ihmisen elämässä, ei ole
millään tilastoilla tai laskelmissa arvioitavissa.
Eikä myöskään se vaikutus, jonka hän voi omassa elämässään
ja yhteisössään saada aikaan.
Hyvät kuulijat,
on hienoa, että Tuusulassa on aktiivinen rotaryklubi ja
toimintaa, joka on kiinni tässä ajassa. Toimimalla paikallisesti
ja ajattelemalla isosti voi tehdä hyvää koko kotikunnan,
isänmaan ja ihmiskunnan eteen ja näin todella muuttaa
maailmaa, monen ihmisen koko maailman.
Monen ihmisen koko maailman.
Tätä työtä on myös Tuusulan Rotareiden piirissä tehty jo
viidenkymmenen vuoden ajan. Se on juhlimisen arvoinen
saavutus.
Näillä sanoilla haluan onnitella kypsään ikään ehtinyttä
Tuusulan Rotaryklubia ja toivottaa menestystä jatkossakin.
Teette tärkeää ja arvokasta työtä, josta valtiovallan puolesta
esitän lämpimän kiitoksen ja toivotan teille hyvää juhlailtaa ja
juhlavuotta!

