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Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyh-
distys hakee kesätyöntekijää kenttäkaudeksi 2022 
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n. (VHVSY) toiminta-alueena on Vantaanjoen ve-

sistöalue, Riihimäeltä Helsinkiin. VHVSY:n tavoitteina on seurata ja parantaa vesistöalueen erilaisten vesistö-

jen tilaa, vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä. Yhdistys tuottaa tietoa ja tutkimuksia niin pinta-, pohja-, ja jäte-

vesistä, kuin myös kalastosta ja osallistuu vesistöalueen selvityksiin esimerkiksi kipsin ja ravintokuidun hyö-

dyntämisestä pelloilla. Mitä Vantaanjoella tapahtuukaan, niin olemme siinä todennäköisesti mukana.  

Tiedätkö mitä eroa on ”ykkösellä”, ”nollikkaalla” ja ”paremmalla kalalla” tai miten sora, ”sorkka” ja ”urska” 

liittyvät Vantaanjokeen? Entä mitä Kalervo Jankko toteaa puhelun päätteeksi? Ei hätää, vaikket heti osaisi 

vastata. Kesän päätteeksi nämä kaikki ovat sinulle tuttuja asioita.  

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen (VHVSY) jokitalkkarit kaipaavat apukäsiä kesän 

2022 maastotöihin. Jokitalkkarit toimivat yhteistyössä valuma-alueen toimijoiden, kuten kuntien ja osakas-

kuntien kanssa, tavoitteenaan edistää Vantaanjoen kalakantojen tilaa ja virkistyskäyttöä. Kalakantojen tilan 

edistäminen tarkoittaa erityisesti erittäin uhanalaisen taimenen elinolosuhteiden parantamista virtavesikun-

nostuksin, kalastuksenvalvonnalla ja virtavesi-inventointien avulla. Vantaanjoen virkistyskäyttöä edistetään 

esimerkiksi melontareittejä raivaamalla, jokivartta siistimällä ja järjestämällä lasten onkitapahtumia.  

Kesän 2022 aikana jatkuu muun muassa Nurmijärven Myllykosken täydennyskunnostus, Vantaanjoen va-

luma-alueen kalastuksenvalvonta, koski- ja virta-alueiden inventoinnit ja koekalastukset. Etsimme näihin teh-

täviin avuksemme maastossa viihtyvää ja kala- ja/tai virtavesiasioista kiinnostunutta työntekijää. 

Työ on ajoittain fyysisesti raskasta, päivät voivat venyä ja työskentely tapahtuu sääolosuhteiden mukaan 

muuttuvassa jokivarressa. Lisäksi työtehtäviä toteutetaan monesti joko joessa kahlaten, tai poluttomassa 

maastossa liikkuen, mistä syystä aiempi kahluukokemus hyödyksi ja työntekijältä vaaditaan hyvää fyysistä 

kuntoa.  

 

Kesän aikana pääset tutustumaan hanketyöskentelyn ominaispiirteisiin, sekä myös muuhun VHVSY:n toimin-

taan, kuten vesinäytteenottoon ja melontareittien raivaukseen.  
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Olethan vähintään 18-vuotias ja sinulla on vähintään B-luokan ajokortti. Tulet toimeen erilaisten 

ihmisten kanssa ja kykenet työskentelemään joustavasti, niin aikataulullisesti, kuin myös erilai-

sissa työtehtävissä.  

Työtehtävän ajankohta on 1.6-31.8.2022. Sovellettava työehtosopimus AVAINTES.  

Palkka 2000 euroa kuukaudessa.  

 

Eduksi katsotaan: 

• Oman auton käyttömahdollisuus 

• Kalastuksenvalvojan pätevyys 

• Hyvät sosiaaliset ja yleisimpien vieraiden kielien taidot 

• EA1 ja sähköturvallisuuskoulutus 

• Ympäristönäytteenottajan sertifikaatti tms.  

• Hyvät IT-taidot (Excel, Word, QGIS, ArcGIS, R) 

Tarjoamme varmasti mielenkiintoisen, opettavaisen ja haastavan kesätyön. Tämä on erinomainen mahdolli-

suus suorittaa esimerkiksi korkeakoulututkintoon liittyvä työharjoittelu. Kesän päätteeksi olet nähnyt kym-

meniä taimenia, koskia ja kalastuslupia. Lisäksi olet kantanut tonneittain kiviainesta, kuullut sanan taimen yli 

tuhat kertaa, syönyt evääsi maastossa ja päässyt vastaamaan kysymykseen:  

”Saatko sä oikeasti tosta vielä palkkaa?” 

Lisätietoa VHVSY:n toiminnasta löydät: www.vhvsy.fi 

Lisätietoja työtehtävästä antaa: Jokitalkkarit, Elias Haro ja Oula Tolvanen elias.haro@vantaanjoki.fi / oula.tol-

vanen@vantaanjoki.fi ja VHVSY:n toiminnanjohtaja vs. Jari-Pekka Pääkkönen jari-pekka.paakkonen@van-

taanjoki.fi  

Hakeminen 

Lähetä työhakemus ja ansioluettelo viimeistään 1.4.2022 klo 12 osoitteeseen 

jari-pekka.paakkonen@vantaanjoki.fi 

Olemme yhteydessä hakemuksen jättäneisiin ja varsinaiset työhaastattelut toteutetaan huhtikuun aikana.  
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