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Suvi Ronkaisen
muotokuva
paljastettiin
Vaasa
●●Vaasan yliopiston entisen rehtorin Suvi Ronkaisen muotokuva paljastettiin Vaasan yliopistolla järjestetyssä tilaisuudessa keskiviikkona. Muotokuvan
on tehnyt valokuvataiteilija
Marja Pirilä.
– Sekä käyttämässäni kuvausmenetelmässä että
muotokuvan kuvaelementeissä kohtaavat eri aikakerrokset. Kuvatessani pimeässä huoneessa, jonka olen muuttanut camera
obscuraksi, uusi digitaalinen valokuvaustekniikka
yhdistyy ikiaikaiseen ilmiöön, Pirilä kertoo.
Suvi Ronkainen toimi
Vaasan yliopiston rehtorina
1.1.2015 – 30.1.2017.
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Kunnallisneuvos
siirtää pian jalan
kaasulta jarrulle
Kuluva valtuustokausi jää 80 vuotta täyttävän Raimo Rauhalan
viimeiseksi. Vuosia Vaasan politiikan huipulla kertyy 52.
Vaasa
Jouni Pihlajasaari
Kunnallisneuvos Raimo Rauhala
(sd.) täräyttää uutisen ennen kuin
asiasta ehtii edes kysyä. Rauhala ilmoittaa, että kuluva kausi Vaasan
kaupunginvaltuustossa jää hänen
viimeisekseen.
– Vaikka voimia olisi jäljellä jatkaa, on kypsynyt ajatus, että voisi
sitä jo vähän tahtia hillitäkin. Olen
päättänyt, etten asetu enää ehdokkaaksi seuraavissa kuntavaaleissa.
Rauhala valittiin valtuustoon ensimmäistä kertaa syksyn 1968 vaaleissa, joten ura alkoi vuoden 1969
alussa. Lautakuntatyöhön hän ryhtyi jo vuonna 1963.
Rauhalalle tulee siis pian täyteen 50 vuotta Vaasan kaupunginvaltuutettuna. Syytä juhlaan
on myös toisen tasaluvun ansiosta. Rauhala täyttää 15. joulukuuta
80 vuotta.
– Kun tämä kausi päättyy, olen
ollut 52 vuotta valtuutettuna.
Kaikki Rauhalan tuntevat tietävät, ettei mies ole tottunut jarruttelemaan. Ei nytkään, ei vielä.
– Loppuun asti vedetään täysillä.
Olen aina pyrkinyt omat hommani hoitamaan.

Kun kunnallisneuvosta pyytää arvioimaan kotikaupungin muutosta
viidessä vuosikymmenessä, päällimmäinen ajatus on huima kehitys.
– Vaasa oli 50 vuotta sitten aivan erinäköinen kaupunki. Tänä aikana on noussut esimerkiksi useita uusia asuinalueita, kuten
Ristinummi, Gerby ja Västervik.
Tuoreimpia alueita ovat Koskisuo ja Länsiniitty, joiden kaavoitustoimikunnassa sain olla mukana, kun Mustasaaren rajalla olevaa
aluetta suunniteltiin yhdessä naapurin kanssa.
Rauhala sanoo halunneensa olla
koko uransa ajan monialainen poliitikko. Miehen lempilapsia ei kuitenkaan tarvitse arvailla.
Kunnallisneuvoksen kädenjälki
näkyy ahkerimmin kaavoituksessa
ja rakentamisessa, joka on monasti liittynyt urheiluun. Näköalapaikkoja ovat tarjonneet kaupunginhallitus ja erityisesti suunnittelujaoston johtotehtävät sekä urheilukuntayhtymän veturin paikka.
– Jos yksi hanke pitää valita mieleisimmäksi, on se Vaasan ja Mustasaaren yhteisen Botnia-hallin
rakentaminen. Oli kova juttu olla
mukana luomassa hallia, jossa on
ympäri vuoden tasainen 17 asteen
lämpö, Mondo-pinnoite juoksura-

FAKTA

Raimo Rauhala
Raimo Rauhala syntyi 15.12.1938
•Janakkalassa.
Lapsuutensa ja var-

haisnuoruutensa hän vietti Laihialla.
Rauhala pääsi vuonna 1954 Oy
Kirjapaino Ab:n latojaoppilaaksi Vaasaan. Hän toimi yrityksessä 11 vuotta,
jonka jälkeen hän siirtyi Vaasa Oy:n
palvelukseen 30 vuodeksi.
Kunnallispoliittisen uransa
Rauhala aloitti vuonna 1963 Vaasan
lautakunnissa. Kaupunginvaltuutettu
hänestä tuli syksyn 1968 vaaleissa.
Hän toimi pitkään kaupunginhallituksessa sekä sen suunnittelujaostossa
muun muassa puheenjohtajana ja
varapuheenjohtajana. Rauhala oli

•
•

doilla ja kumirouhetekonurmi kentällä. Hallia tultiin ihastelemaan
kaukaakin. Oli hienoa toimia yhdeksän vuotta kuntayhtymän ensimmäisenä puheenjohtajana.

Pahiten Rauhalaa on jäänyt uraltaan harmittamaan useiden suurhankkeiden junnaaminen paikoillaan. Kunnallisneuvoksen listalle
nousevat esimerkiksi Mansikkasaari, rannan siilot, Klemettilä ja
Raviradan alue.
– Valitettavasti meillä on töpeksitty usean arvoalueen kaavoituksen kanssa jopa useita vuosikymmeniä. Lähtökohtana pitäisi olla,
että asemakaava valmistuu vuodessa. Näin tapahtuu monissa
muissa Suomen kaupungeissa.
Rauhala sanoo, että rakennusliikkeillä ”on valmius laittaa heti hörinäksi”, kun kaava saadaan
valmiiksi.
– Toivoa sopii, ettei esimerkiksi
Ravilaakson kanssa tumpeloitaisi
taas vuosikymmeniä, sillä arvokkaan asuinalueen toteuttaminen
on todella iso juttu.
Myös edistyksen merkkejä Rauhala sanoo havainneensa.
– Laajametsän kaavoituksessa
kaupunki oli skarppina. On elintärkeää, että pystymme luomaan valmiit edellytykset, että akkutehtaita ja muuta teollisuutta pystytään
rakentamaan Vaasaan. Saamme
omat miljoonamme, kun rakennusoikeutta myydään.
Vanhojen hankkeiden rinnalle
nousee koko ajan myös uusia, joista Rauhala nostaa eturiviin Vaskiluotoon muuttavalta Wärtsilältä
vapautuvan tehdasalueen.
– Alueen käytöstä pitää avata
kunnollinen keskustelu, sillä aivan
kaupungin keskustaan on mahdol-

yhdeksän vuotta Vaasan ja Mustasaaren yhteisen urheilukuntayhtymän hallituksen johdossa. Vuonna
1996 hän sai kunnallisneuvoksen
arvonimen.
Rauhala vaikutti 20 vuotta Kirjaliiton hallituksessa ja 15 vuotta työehtosopimusneuvottelijana. SAK:n
valtuustossa hän toimi 15 vuotta.
Lisäksi Rauhalalla on ollut lukuisia
muita luottamustehtäviä.
Eduskuntavaaleissa Rauhala on
ollut ehdolla viisi kertaa ja kahdesti
hän toimi Mauno Koiviston valitsijamiehenä presidentinvaaleissa.

•
•

lista luoda huippuasumista.
Kunnallisneuvos myöntää, että
suuria rakennushankkeita alkaa
olla jonoksi asti.
– Pitää luoda järjestys, jossa
hankkeet tehdään. Olennainen kysymys on, mihin rakennusliikkeillä on valmiuksia lähteä mukaan.

Rauhala sanoo, että monen asian
vauhdittamisessa auttaisi poliittinen yksituumaisuus, jota Vaasan
politiikassa oli vielä 1970- ja 80-luvulla.
– Tuolloin isot valtuustoryhmät
pystyivät sopimaan keskenään,
missä järjestyksessä isoja hankkeita toteutetaan. Yhteistyöllä saatiin
aikaan esimerkiksi Gerbyn ja Västervikin koulut molemmille kieliryhmille, Variskan koulu ja kaupunginteatteri. Nykyäänkin tehdään yhteistyötä, mutta enää ei
löydy samanlaista yhteishenkeä
tehdä sopimuksia.
Rauhala sanoo, että yhteistyöhön ajoi osaltaan määräenemmistösäännös. Valtuusto saattoi
päättää uuden hankkeen rahoituksesta vain kahden kolmasosan
enemmistöllä. Nykyään riittää yksikertainen enemmistö.
– Joku voi sanoa, etteivät tuollaiset kassakaappisopimukset ole
mistään kotoisin. Olen eri mieltä.
Vaasalaisten tappioksihan se menee, jos hommia ei saada eteenpäin. Aiemmin kenelläkään ei ollut varaa tehdä toisille kiusaa, jos
meinasi saada omia hankkeitaan
toteutettua. Nykyään kaikki puolueet jauhavat asioita oman mallinsa mukaan.
Kunnallisneuvos sanoo, että ilman
puolueiden yhteistyötä voisi esimerkiksi Palosaari olla aivan erinäköinen kuin nykyään. Hän pa-

Raimo Rauhala täyttää 80
vuotta 15. joulukuuta. Liisa
Rauhala saavutti saman tasaluvun jo lokakuussa. Yhteistä
taivalta pariskunnalla on
takana jo yli 60 vuotta.
KUVA: JARNO PELLINEN

laa vuoteen 1981, jolloin kaupunki
sai hankittua Finlaysonin tehdasalueen, joka on nykyään yliopistokampuksena.
– Kauppaa neuvoteltiin juhannuksen tietämissä, mutta siinä
meinasi käydä nolosti. Tiedän, että alue päätyi jo erään rakennusliikkeen pöydälle. Valtuustosta löytyi lopulta vaadittava 34 valtuutettua, jotta kaupunki pystyi ostamaan kahdeksan hehtaarin alueen
12,5 miljoonalla markalla.

Vaikka Rauhala tunnetaan parhaiten ”kovien” hankkeiden toteuttajana, hän nostaa tämän päivän isoimmaksi haasteeksi vanhusväestön palveluista huolehtimisen. Tärkeimmäksi asiaksi hän
linjaa laajan päivystyksen sairaalan saamisen Vaasaan.
– Vaikka teemme hienoja juttuja ihmisten työllistymisen kannalta tärkeän elinkeinoelämän eteen,
pehmeät arvot ovat silti ykkössijalla. Ihmiset, jotka ovat tehneet elämänsä töitä ja luoneet Vaasan hyvinvoinnin, ansaitsevat eläkkeellä
ollessaan palvelut, jotka kestävät
päivänvalon. Istuva valtuusto tekee parin seuraavan vuoden aikana erittäin merkittäviä päätöksiä.

Järjestötoiminta sai
Raimo Rauhalan
syttymään jo pojankloppina
Vaasa
Jouni Pihlajasaari
Laihialla lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa viettänyt Raimo Rauhala pääsi vuonna 1954 latojaoppilaaksi Vaasaan Oy Kirjapaino Ab:n
leipiin vain 15-vuotiaana. Pari vuotta myöhemmin nuorukainen oli jo
luottamusmies, ja vuonna 1958 hän
lähti mukaan politiikkaan liittyen
Vaasan työväenyhdistykseen.
Rauhala sanoo, että hänet on pitänyt demarina ja mukana poliittisessa työssä sama asia, johon hän
syttyi ”nuorena pojankloppina”.
– Järjestötoiminta ammattiyhdistysliikkeessä ja politiikassa on ollut
minulle kerta kaikkiaan kova sana.
Olen halunnut tehdä järjestötyötä.
On ollut mahtava tilaisuus olla vaikuttamassa palkansaajien asioihin.
Rauhala tietää, että moni asia

on politiikassa nykyään toisin. Vielä 1970-luvulla poliitikot joutuivat
tappelemaan tosissaan mahtuakseen edes oman puolueen ehdokaslistalle.
Nyt puolueiden on pakko etsiä
ehdokkaita.
– Kato ei armahda ketään, vaan
kaikkien puolueiden on tehtävä töitä. Aika on muuttunut myös ay-toiminnassa. Ihmisiä ei saa liikkeelle
enää juuri millään.

Rauhala sanoo, että politiikan vuodet ovat tuoneet useita hyviä ystäviä ja yhteistyökumppaneita.
Ensimmäisenä hänelle tulevat mieleen Holger Strandberg,
Christer Boucht ja Sture Eriksson RKP:stä, Eino Sainio vasemmistosta ja kokoomuksen Olavi
Niemi.
– Olen saanut vuosikymmenten

aikana keskustella ja sopia asioista
useiden hienojen ihmisten kanssa. Urani aikana Vaasalla on ollut
seitsemän kaupunginjohtajaa, joista Seppo Sanaksenaho oli erinomainen. Lauri Järventaka johti yksin kaupunkia.
Yhtenä värikkäimmistä persoonista hän muistaa pormestari Ulf
Brunbergin, joka toimi myös valtuuston puheenjohtaja.
– Rivivaltuutettuna toimiessaan
hän piti yhdessä budjettikokouksessa 27 puheenvuoroa, varsinainen ”runeberg” siis.

Kunnallisneuvoksen uran kiemuroita on lähimpänä päässyt seuraamaan vaimo Liisa Rauhala, joka
vietti vastikään omaa merkkipäiväänsä.
– Kasikymppiä on klasissa meillä
molemmilla. Yhteistä taivalta tuli

Raimo Rauhala veti 25 vuotta SAK:n paikallisjärjestöä. Vappujuhla kulkueineen oli pitkään pääosin hänen näpeissään. KUVA: EETU SILLANPÄÄ
täyteen 60 vuotta, hymyilee kunnallisneuvos.
Hän kertoo, että matkailusta on
tullut yhä tärkeämpi yhteinen harrastus.
– Vähintään kaksi kertaa vuodessa lomaillaan. Kiinat ja Kanariansaaret on käyty. Kotimaassakin riittää katsomista. Esimerkiksi Lapinmatkat ovat meille tärkeitä.
Rauhala korostaa, että matkustajien sujuvan arjen takana on yk-

si Vaasan kaupungin merkittävistä
päätöksistä ja aikaansaannoksista.
– Koska valtiovalta ei suostunut pidentämään Vaasan kiitorataa, kaupunki päätti laittaa rahat ja rakentaa
itse. On tärkeää, että meillä on kenttä, joka vetää charter-lennot. Omasta kylästä pääsee minne tahansa.
Liisan lokakuista merkkipäivää
Rauhalat juhlivat Las Palmasissa.
Myös isännän merkkipäivää he viettävät matkoilla.

