
TYÖHAKEMUS 
Etunimi Sukunimi 
etunimi.sukunimi@gmail.com 
Katuosoite 2 A 2 05500 Kaupunki 
040 123 4567 
 
Kansallispuiston vaellusreittien testaaja 
 

” Kolme pientä pyöriäistä pinnan alle katoaa 
kaksi lokkia valkoista pitkät päivät kalastaa 
tuuli puhuri yltyvä, purjeeseen kun puhaltaa 
nyt on, kulta, vuorosi, sinunkin jo sukeltaa.” 
 
”Niityn ja pellon välissä kulki vanha tie. Tosin sana tie oli ehkä 
jokseenkin harhaanjohtava. Reitti oli tehty aikoinaan pellolla 
työskenteleville ihmisille, hevosille, kärryille ja rattaille. 
 
Peltopolulle käännyttiin asvaltoidulta  tieltä, mutta toisinaan 
oikaisin niityn yli.  Nyt en oikaissut, tarvitsin aikaa.  
   Tien oikealla puolella oli siis niitty ja sen takana Iso tie, joka 
risteytyi sille asvaltoidulle tielle, josta taas lähti minun Tieni. 
Isolla tiellä kulki autoja lähes yhtenään, mutta jotenkin ne 
tuntuivat olevan kaukana toisessa ulottuvuudessa. Tämä 
peltotie vei minut aina 1800- ja 1900- lukujen vaihteeseen.  
  Vasemmalla puolella näkyi aikoinaan käsin raivattuja 
peltoja ja ojia. Siellä täällä oli paikkoja mihin kivet oltiin 
kasattu raivattaessa ja nyt kivien väleistä kasvoi puita. 
Rakastin noita pikkuruisia ”metsiä”, joiden kivikkojen koloissa 
saattoi kuvitella maahisten asustavan. 
 
Sinä talvena ei ollut lunta, mutta Pelto oli kaikkien aikojen 
kaunein. Varsinkin niinä aamuina, kun oli hieman pakkasta, ja 
aamun ensimmäinen säde läpäisi hengityksen höyryn  ja laski 
lämpimät kätensä poskilleni.” 

 
Olen 17 talvea nähnyt toisen vuoden opiskelija Vaskivuoren tanssilukiosta. Asun 
Nurmijärvellä, joten päivittäisen matkan tekeminen on tuttua. Tien päällä, oli se 
hyrisevän bussin takapenkillä tai jalkojeni viemänä metsäpolulla, koen olevani 
elossa ja ajatukseni saavat siivet.  
 
Metsällä on tärkeä osa elämässäni. Saan sieltä voimaa ja energiaa. Metsän 
siimekseen pakenen arjen hektisyyttä. Sammaleisen kiven päällä päähän 
pälkähtävät parhaat ideat. Pidän siitä, että saan olla, tehdä ja ajatella yksin, mutta 
läheisten kanssa tehdyt retket tai kohtaamiset nuotiopaikalla tai autiotuvalla ovat 
olleet ikimuistoisia hetkiä. 
 
Partioharrastuksen kautta olen saanut monia hyviä kokemuksia vaeltamisesta ja 
retkeilystä. Olen vaeltanut ja retkeillyt paljon myös itsekseni tai perheen kesken.  
 



Kunnioitan luontoa ja pyrin suojelemaan sitä elämällä mahdollisimman 
ekologisesti. Luonnon itseisarvo on korvaamaton ja sen rikkaudet, 
monimuotoisuus, elämä ja kauneus, ovat suojelemisen arvoisia. Jotta ihmiset 
ymmärtäisivät ja oppisivat ajattelemaan luonnon parasta, heidän on mielestäni 
saatava kokea se itse. Siksi kansallispuistot vaellusreitteineen ovat tärkeitä. 
Pidetään luonnosta huolta, mutta tarjotaan ihmisille mahdollisuus kohdata se.  
 
Aiempaa työkokemusta minulla on mm. kahdelta viimeisemmältä kesältä Leirikesä 
ry:n Kiljavan kesäleirin keittiöapulaisen hommista. Kiljavan leirit tarjoavat lapsille 
ikimuistoisen viikon, jonka aikana nukutaan teltoissa ja nautitaan ohjelmasta 
ulkoilmassa. Keittiöapulaisen töihin kuuluvat ruuanlaitto- ja leivontatehtävät, sekä 
keittiön puhtaanapitotyö.  
 
Uskon sopivani erinomaisesti kansallispuiston vaellusreittien testaajaksi, sillä olen 
omatoiminen ja tunnollinen, sekä jaksan vaeltaa pitkiä päiviä. Työ tarjoaisi minulle 
arvokkaita kokemuksia ja tilaisuuden nauttia retkeilystä niin, että siitä hyötyy joku 
muukin kuin vain minä itse. Tulevaisuudessa haaveilen toimivani eräoppaana, 
jolloin tämä työ olisi korvaamaton askelma myös siihen suuntaan.  
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