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Synnyin 1990-luvun laman keskelle Saloon, kolmilapsisen perheen esikoiseksi. Isäni suunnitteli Nokialla 
matkapuhelimia ja äitini toimi sukuni yrityksessä taloushallinnon tehtävissä. Lama-aika ei ollut helppoa 
kenellekään, eikä etenkään yrittäjille, mutta näin, että tekemällä kovasti töitä ja vetämällä yhtä köyttä 
saattoi pärjätä. Olin jo silloin kova huolehtija ja vastuunkantaja. Muistan päiväkodissa katsoneeni siskoni 
perään jopa siinä määrin, että hoitajat muistuttivat minulle, että minunkin piti osata olla lapsi ja leikkiä. 

Lukion jälkeen muutin Turkuun opiskelemaan valtio-oppia. Yliopistolla tempauduin äkkiä mukaan 
opiskelijatoimintaan. Opiskelu-urallani olen toiminut mm. Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen 
varapuheenjohtajana ja edustajistossa sekä tiedekuntajärjestöni Indexin puheenjohtajana. Samalla olen 
osallistunut kokoomuksessa toimintaan niin paikallis-, piiri- kuin valtakunnankin tasolla. Kunnallisen 
vaikuttamisen parissa olen nuoresta iästäni huolimatta ollut jo kymmenen vuotta, aina 
nuorisovaltuustoajoista lähtien. 

Opinnoissani olen syventynyt etenkin poliittisiin järjestelmiin, kuten Suomen eduskuntaan ja Euroopan 
parlamenttiin. Kandidaatin tutkielmani tein opiskelijapolitiikasta Turun yliopiston ylioppilaskunnassa ja 
graduni tein 2010-luvun ministerien erityisavustajista. Väitöskirjaani teen politiikan taustapelaajista ja 
heidän vaikutuksestaan poliittiseen prosessiin. Minua on aina kiinnostanut ymmärtää vaikuttamisen 
dynamiikkaa hieman pintaa syvemmältä. Olen myös opiskellut painottaen talous- ja yrittäjyysasioita 
kauppatieteiden sivuaineella sekä sosiaalipuolen asioita sosiaalityötä ja sosiaalipolitiikkaa opiskelemalla. 
Paras politiikan korkeakoulu on kuitenkin ollut tähän mennessä se, kun toimin kaksi vuotta opetusministerin 
avustajana eduskunnassa. 

Politiikka on vienyt minut mennessään. Ajattelen, että politiikka on konkreettisia asioita ympärillämme – 
kouluja, katuja ja kirjastoja. Se on myös abstraktimpia asioita kuten turvallisuuden tunnetta. Haluan 
vaikuttaa siihen ympäristöön, jossa toimin. Mielestäni asiat ja paikat on jätettävä aina parempaan kuntoon, 
kuin missä ne itse saa. Olen sisuuntunut kohtaamistani epäkohdista ja näkemistäni vääryyksistä. Nuorena 
naisena vastuullisissa tehtävissä saa usein rikkoa ennakkoasenteita ja pitää tasa-arvonäkökulmaa yllä. 
Olen myös huolissani maapallon kantokyvystä ja ihmiskuntamme suurimmasta uhasta – 
ilmastomuutoksesta. Olen ollut nyt viisi vuotta kasvissyöjä, sillä se on suurin yksittäinen ympäristöteko, 
jonka ihminen voi tehdä. Olen myös äärettömän eläinrakas ja siksikin fiksujen otusten syöminen tuntuisi 
väärältä. Koetan myös muuten ajatella valintojani aina kestävän kehityksen kautta ja toimia niiden mukaan. 

Sain ensimmäisissä kuntavaaleissani vuonna 2017 yli 350 ääntä tullen valituksi, ensimmäisissä 
eduskuntavaaleissani vuonna 2019 sain yli 2500 ääntä ja ensimmäisissä eurovaaleissani samana vuonna 
yli 8000 ääntä. Nämä hyvät tulokset ovat kannustaneet minua jatkamaan politiikassa ja seuraavaksi 
tähtäimessä ovat vuoden 2021 kuntavaalit.  

Minua päätöksentekijänä kuvaavia sanoja ovat sinivihreys, modernius ja asiantuntemukseen perustuva 
uudistushenkisyys. Tahdon toimia uuden sukupolven äänenä. Olen mukana politiikassa rakentaakseni 
vahvaan talouteen, sivistykseen, tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja kestävään kehitykseen pohjaavaa 
yhteiskuntaa. 

Minulle tärkeitä teemoja politiikassa ovat ympäristö, korkea osaaminen, mielenterveys, syrjäytymisen 
ehkäiseminen, talous ja turvallisuus, eläinten hyvinvointi sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Haluan olla 
vaihtoehto kaikenlaiselle taantumukselle ja trumpismille. 

Uskon siihen, että ihmisistä kertoo paljon se, kuinka he kohtelevat muita, erityisesti heikommassa 
asemassa olevia. Uskon myös siihen, että kova työ palkitaan. Haluaisin, että minut joskus muistetaan 
aikaansaavana, sydämellisenä ja vastuullisena ihmisenä. 

 

 


