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Aktiivisesti eteenpäin kokemuksen voimalla

Raija Vahasalo on toiminut 
kansanedustajana vuodesta 
1999 ja nykyään toimii mm. 
Eduskunnan sivistysvaliokun-
nan puheenjohtajana, Ope-
tushallituksen johtokunnassa 
sekä Koululiikuntaliiton pu-
heenjohtajana. 90-luvun kun-
nallispolitiikka Kirkkonum-
mella antoi Raijalle intoa ja 
tahtoa lähteä viemään asioita 
eteenpäin Eduskunnan tasolle.

- Pidän itseäni aktiivisena 
työtätekevänä ja tuloksia saa-
vana kansan edustajana, sanai-
lee Raija Vahasalo Kirkko-

nummella.
- Leipätyöstäni rehtorina ja 

opettajana on kansanedustajan 
työhön tullut tarpeellinen ri-
paus peräksiantamattomuutta, 
sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä, 
jotka kaikki ovat tarpeen ajet-
taessa eteenpäin tärkeitä ja iso-
jakin asioita.

Pitää olla pitkäjänteinen

- Valtakunnan tason päätök-
senteko voi kestää pitkiäkin 
aikoja ja siksi pitää olla luot-
tamusta ja oikeasti välittää 

asioista. Monet tekemistäni 
aloitteista ovat tulleet alueen 
ihmisiltä - mm. alkolukon 
käyttöönotto, auton luvatto-
man käytön muuttaminen var-
kaudeksi ja adoptiovanhempi-
en aseman parantaminen ovat 
olleet sellaisia lakialoitteita, 
joissa ”tavallinen” ihminen 
on lähestynyt minua ja olen 
ottanut asiakseni viedä asiaa 
eteenpäin ja esimerkiksi alko-
lukon kohdalla asia on edennyt 
jo niin pitkälle, että alkolukko 
on tullut koulukuljetuksiin.

- Jos jokin asia painaa ja 

tuntuu, että jotain on tehtävä 
korkeammalla tasolla, kannat-
taa ottaa yhteyttä - joskus asiat 
menevät oikeasti eteenpäin 
mutta jollei asioista kerro, ei 
mitään tapahdu.

Koulusta lähtökohdat 
elämälle

- Jokaiselle koululaisella 
on oikeus saada opetusta ja 
oppimisen edellytykset tulee 
turvata - on sitten kysymys 
luokkakoon pienentämisetä, 
opettajien kouluttamisesta, 
oppimateriaalin päivittämises-
tä tai tukiopetuksen ja kou-
luavustajien hankkimisesta. 
Jokaiselle lapsella on oikeus 
turvalliseen opiskeluun pätevi-
en opettajien johdolla. Koudun 
ja päiväkodin on oltava lapsen 
paras paikka- heti kodin jäl-
keen.

Vanhuksia ei saa unohtaa

- Yksi iso asia lähellä sydän-
täni ovat ikäihmiset, vanhuk-
set ja heidän hyvinvointinsa. 
Ikäihmisten tulee itse saada 
valita asumismuotonsa ja hy-
vällä hoidolla ja kuntoutuk-
sella pystytään kyllä tukemaan 
kotona asumista ja omatoimi-
suutta. Tanskan-malli on hyvä 
esimerkki, siitä mihin suun-
taan Suomessa voidaan mennä 
ja saadaan ikäihmisille entistä 
paremmat olosuhteen.

Suomalainen johtaja?

- Suomalaisesta johtajuudes-
ta saamme lukea ja kuulla pal-
jonkin, mutta tosiasia on että 
suomalaista johtamiskulttuuria 

ja johtamista tulisi kehittää 
enemmän ihmisjohtamisen 
puolelle, työilmapiirin vaali-
jaksi.

- Suomessa on paljon ihmisiä 
töissä ammateissa ja tehtävissä 
joissa kiire ja työtehtävät lan-
nistavat kun samanaikaisesti 
on työttömiä, jotka eivät saa 
mitään työtä - työ ei jakaudu 
tasaisesti.

- Kehittämällä työpaikkoja 
ja pyrkimällä oikeudenmukai-
suuteen työpaikoilla, kehite-
tään omaa osaamista ja pääs-
tää toteuttamaan luovuutta, 
innovoimaan. Se auttaa myös 
työssäjaksamisessa.

- Aivan samoin kouluissa 
olisi mahdollisuus ottaa johta-
minen osaksi opetusta ja antaa 
mahdollisuuksia sellaisille op-
pilaille, jolla on halua ja intoa 
tehdä enemmän kuin muut.

Turvallinen tulevaisuus

Tehdään Suomesta turvalli-
nen, oikeudenmukainen maa 
asua, opiskellle ja tehdä työtä.

Rehtori ja kansanedustaja Raija Vahasalosta huokuu iloisuus ja asioista oikeasti välittäminen, 
kun hänen kanssaan pääsee keskustelemaan. Kuva Art Cafe Babylonista Kirkkonummelta.
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Monet lakialoitteet ja muutokset ovat lähtöisin peruskunta-
laisista - ole aktiivinen ja kerro jos jokin asia painaa mieltäsi 
- ainoastaan aktiivisuudella saadaan konkreettisia tuloksia 
aikaiseksi.


