Kuntapolitiikan konkari korostaa työväenliikkeen joukkovoimaa

Raimo Rauhala odottaa
SDP:n jyrähdystä
Kun SDP:ssä ollaan virittämässä
aatteellista keskustelua, on kun
nallisneuvos Raimo Rauhalalla
sille tiukat odotukset. Vuoropu
helun rinnalle hän kaipaa puo
lueen organisoimaa laajaa kou
lutustoimintaa, jolla työväenliik
keen ydintehtävää kirkastettai
siin puolueen sisällä.

– Palikat ovat jo olemassa. Ai
koinaan työpaikoilla ajettiin uu
det luottamushenkilöt sisään
kouluttamalla heidät perusteel
lisesti. Kyse on isoista asioista,
joita ei omaksuta päivän tai parin
pikkuseminaareissa, hän sanoo.
Rauhalalla on vankka ammat
tiyhdistystausta, sillä hän osal

”SAK:n periaateohjelma on ollut
monissa asioissa lähtökohtana
suomalaisessa yhteiskunnassa.”

oita tiukasti ay-liikkeen näkö
kulmasta.
– Itse asiassa SAK:n peri
aateohjelma on ollut monissa
asioissa lähtökohtana suoma
laisessa yhteiskunnassa, hän
sanoo.

Sirpa Taskinen
Demokraatti,
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sirpa.taskinen@
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listui SAK:laiseen ay-toimin
taan työuransa alusta lähtien.
Lisäksi hänellä on takanaan
viisi vuosikymmentä kuntapo
litiikassa SDP:n riveissä. Niistä
liki 30 vuotta hän on ollut myös
Vaasan kaupunginhallituksen
jäsen. Edelleen hän seuraa asi
Sirpa Taskinen

Ydintehtävä
on pysynyt samana
Huolimatta SDP:n viimeaikai
sista kannatusluvuista, Rau
hala pitää tärkeänä, että puolue
ei luovu olennaisimmasta.
– Se ei ole kadonnut mihin
kään, että olemme palkansaa
jien puolue. Sen jalostaminen
nykyaikaiseksi ja ehommaksi
sosialidemokraattiseksi liik

keeksi on meidän kaikkien teh
tävä, sillä me olemme joukko
liike, hän sanoo.
Hän muistuttaa, että Suomea
on johdettu ja kehitetty kolmi
kantasopimuksen pohjalta, ja
että sopimuksesta ovat hyöty
neet kaikki. Hänen mielestään
SDP:llä on nyt jyrähdyksen
paikka.
– Porvarit pyrkivät tyrmää
mään koko kolmikanta-ajatte
lun. Demarit taas on julkisuu
dessa leimattu porvareiden
hännänheiluttajiksi. Kun ollaan
hallitusvastuussa, SDP:n arvo
maailman ja vähäosaisten puo
lustamisen pitää tulla kirkkaasti
esille, Rauhala tykittää.

Onnistumisen
mahdollisuus
antaa intoa

Vaasalaisella Raimo Rauhalalla on runsaasti ideoita ja ehdotuksia oman kaupungin ja myös puoluetoiminnan kehittämiseksi.
Kokemuspohjaakin riittää, sillä hänellä on takanaan vuosikymmeniä pitkä ura sekä ay-liikkeessä että kuntapolitiikassa SDP:n
riveissä.

Raimo Rauhala tunnetaan ko
tikaupungissaan monien mit
tavien kaavoitus- ja rakennus
hankkeiden innokkaana eteen
päin viejänä. Myös sosiaali- ja
terveyssektorin asiat ovat lä
hellä hänen sydäntään.
– Tällä hetkellä ennen kaik
kea vanhusten tilanne on me
nossa kriittiseen suuntaan Vaa
sassa. Koko ajan pitäisi pystyä
rakentamaan uusia vanhusten
tiloja, Rauhala sanoo.
Hänellä on jo ehdotus mie
tittynä. Palosaaren kaupun
ginosassa sijaitsevan Sundin
alueelle voisi hyvinkin rakentaa
neli- tai viisikerroksisen palve

lutalon kaupungin omistaman
kiinteistöyhtiön, Pikipruukin
toimesta.
Vaikka Rauhala nojaakin ajat
telussaan vahvasti joukkoliik
keen voimaan, hän ei vähättele
myöskään yksilön voimavaroja.
Keskeisenä ohjenuorana hän
pitää sitä, että asioihin voi aina
vaikuttaa.
– Ryhmän jäsenenä jokainen
ihminen voi osaltaan vaikuttaa
esimerkiksi neuvottelijana tai
aloitteentekijänä. Minulle it
selleni onnistumisen mahdolli
suus on monesti antanut intoa
eteenpäin. Se on se palkka, hän
päättää.

