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Italia kiehtoo YTP:n uutta vaikuttajaa
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry sai huhtikuun lopussa toimitusjohtajakseen edunvalvontaan 

verkostoituneen yhteiskunnallisen vaikuttajan. Uudenmaan liitosta YTP:hen siirtyvä 
Tatu Rauhamäki on myös Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Työnsä taitajia -palsta esittelee ympäristötoimialan 

monimuotoisia töitä ja niiden osaavia tekijöitä.

L  ELINA SAARINEN

Miten kiinnostuit YTP:n toimitusjohtajan tehtävästä?
Sain tehtävästä vinkin ja pohdin sitä hetken aikaa. Keskus-
telin alaa tuntevien kanssa ja päätin hakea tehtävää. Ala on 

kiinnostavassa murrosvaiheessa ja siihen latautuu paljon odotuksia.

Olet työskennellyt mm. Kokoomuksen eduskuntaryhmän 
tiedotussihteerinä, asuntoministerin erityisavustajana ja viimeksi 
Uudenmaan liiton edunvalvontapäällikkönä. Luottamustehtävissä olet 
toiminut mm. YTV:n ja HSY:n hallituksessa. Miten voit 
hyödyntää taustaasi uudessa työssä?
Koen, että omat vahvuuteni ovat vaikuttamisviestinnässä ja siinä, että 
tunnen päättäjiä henkilökohtaisesti ja ymmärrän laajasti yhteiskunnal-
lista vaikuttamista eri tasoilla.

Mitkä tulevat olemaan työsi tärkeimpiä tehtäviä?
Haluan olla kasvattamassa järjestöä ja lisäämässä sen tunnettuutta ja 
sitä kautta luomassa ympäristöliiketoiminnalle kasvun mahdollisuuksia.

Mitä työhösi konkreettisesti kuuluu heti aluksi?
Heti toisena työpäivänä oli hallituksen kokous, joten päästiin nopeasti 
vauhtiin. Alkuvaiheessa tulen kiertämään kenttää ja tutustun jäsenis-
töön. Alussa on myös tavattava keskeiset edunvalvontaan liittyvät hen-
kilöt ministeriöistä, eduskunnasta ja valiokunnista.

YTP on juuri fuusioitunut Ympäristöyritysten liiton kanssa 
uudeksi kokonaisuudeksi. Miten jäsenistö saadaan puhaltamaan
yhteen hiileen?
Aina kun luodaan uutta, pitää löytää yhdistävät tekijät. Se vaatii kes-
kustelukierroksen kentällä. Pitää luoda strategia ja valita painopisteet 
edunvalvonnalle ja tietoisuuden kasvattamiselle.

Missä ja miten asut?
Taka-Töölössä vaimon ja 8-vuotiaan Pontus-koiran kanssa.

Mitä harrastat?
Meillä on kesämökki Vierumäen lähellä. Se on paikka, missä pääsee 
lataamaan akkuja. Vaimon kanssa tykkäämme ruoanlaitosta. Kokkai-
lemme kaikkea italialaisesta aasialaiseen ja perisuomalaiseen. Mat-
kustelemme myös, olemme suunnanneet Italiaan joka kesä viimeisten 
kymmenen vuoden ajan. Tänä kesänä olisi mukava päästä Sisiliaan tai 
Sardiniaan. Harrastan myös juoksemista, sille on helppo löytää oikea 
hetki. Pysyvää viikoittaista sali- tai pelivuoroa olisi vaikea kalenteroida 
nykyisellä elämänrytmillä.

Mistä haaveilet?
Keski-iässä alkaa tietää, mitä haluaa. Aika monet osat ovat jo kohdal-
laan: Olen terve, on uusi mielenkiintoinen työ ja perheasiat kunnossa. 
Ei tarvitse enemmästä haaveilla.

Terveisiä lukijoille?
Minuun saa olla yhteydessä. Toivon laajaa yhteistyötä ja tietysti myös ym-
märrystä YTP ry:n ajamille asioille. L

M Tatu Rauhamäki jakaa aikansa työn, luottamustehtävien, 
harrastusten ja perhe-elämän kesken. ”Viikolla tulee puuhattua, 
joten viikonloppua yritän rauhoittaa sellaiseen, mikä tuo kiireelle 
vastapainoa.”

Teina Ryynänen


