Tet VHVSY:llä
Tet-jaksoni kesti kaksi viikkoa ja olin tutustumassa Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistykseen. Hain tet-paikkaa VHVSY:ltä, koska vesiensuojelu kiinnostaa minua.

Ensimmäinen päivä
Aamulla minua jännitti lähteä töihin, koska en tiennyt mitä tulisin tekemään. Aluksi tutustuin
yhdistyksen toimintaan nettisivujen ja esitteiden kautta. Sen jälkeen menimme syömään, jonka
jälkeen työskentelin tietokoneella. Päivä meni nopeasti ja pääsin kotiin 14.30.

Toinen päivä
Aamulla minut haettiin läheiseltä huoltoasemalta 9.00 ja lähdimme ottamaan pohjavesinäytteitä.
Näytteiden ottaminen oli mukavaa ja mielenkiintoista, koska olimme kotini lähellä ja paikat olivat
tuttuja.

Kolmas päivä
Minut haettiin aamulla 8.15 läheisen kaupan pihalta ja sieltä lähdimme jätevedenpuhdistamoille.
Ensimmäiseksi menimme Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle, joka oli hieno. Seuraavaksi
menimme Rinnekoti-säätiön jätevedenpuhdistamolle, jossa oli remontti käynnissä. Sitten
menimme Riihimäen jätevesienpuhdistamolle. Se oli hieno ja nykyaikainen. Viimeisenä menimme
Nurmijärven kirkonkylän jätevesienpuhdistamolle, joka oli vanha. Päivä oli kiva, vaikka aluksi haju
olikin paha.

Neljäs päivä
Neljäntenä päivänä menin toimistolle, jossa tein tietokoneella töitä koko päivän. Pääsin kotiin
14.30.

Viides päivä
Viidentenä päivänä menin seminaariin, jossa julkaistiin peltojen kipsihankkeen tuloksia. Paikkana
oli hotelli Klaus K, joka oli todella hieno paikka. Seminaari oli mielenkiintoinen ja opin paljon uutta.

Kuudes päivä
Kuudentena päivänä menin toimistolle, jossa työskentelin tietokoneella. Menimme syömään noin
11.00. Ruokana oli kalakeitto, joka oli hyvää. Pääsin kotiin 14.15.

Seitsemäs päivä
Minut haettiin 9.00 läheisen kaupan pihalta, josta lähdimme ottamaan puronäytteitä Vantaalta.
Aluksi otimme näytteitä kotini läheisistä puroista, jotka olivat tuttuja minulle. Sen jälkeen
menimme syömään. Kun saimme otettua puolet näytteistä, veimme ne laboratorioon, jonka
jälkeen minut heitettiin kotiin.

Kahdeksas päivä
Minut haettiin 8.30 läheisen kaupan pihasta. Sieltä lähdimme ottamaan ne näytteet, joita emme
ehtineet edellisenä päivänä ottaa. Kun olimme saaneet otettua kaikki näytteet, veimme ne
laboratorioon. Sieltä menimme toimistolle, jonne veimme näytteidenottotavarat. Pääsin kotiin
14.30.

Yhdeksäs päivä
Yhdeksäntenä päivänä tulin toimistolle ja aloin työskentelemään tietokoneella, kunnes sain tiedon
siitä, että pääsen valvomaan kalastusta. Menimme Riihimäen Käräjäkoskelle, joka oli kapea ja
kirkasvetinen. Näimme taimenia ja harjuksia. Kalastajia ei ollut ollenkaan. Kävimme syömässä
lounasta Riihimäellä, jonka jälkeen lähdimme kotiin.

Viimeinen päivä
Viimeisenä päivänä tein tietokoneella töitä loppuun, joita oli jäänyt kesken aiemmilta päiviltä.

Yhteenveto
Tet-jakso oli mukava ja mielenkiintoinen, koska pääsin liikkumaan luonnossa. Työntekijät olivat
todella mukavia ja auttavaisia. VHVSY:n kautta olen ymmärtänyt vesiensuojelusta enemmän.

