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JÄSENTIEDOTE 2/2017
Jäsenlehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa sähköisenä.
Julkaisija: Porvoonseudun koiraharrastajat ry
Materiaalin toimitus:
Lähetä juttusi osoitteeseen porsk.tiedote@gmail.com .ppt tai .doc muodossa. Kuvat erikseen (esim. JPEG),
eli ei tekstiin liitettynä. Nimeä kuvat järkevästi, esim Koiran_nimi_pujottelu.jpg. Vältä tekstissä hymiöitä,
sillä ne eivät välttämättä toistu tekstissä haluamallasi tavalla.
Jäsentiedotteen 3/2017 materiaali tulee toimittaa 30.11.2017 mennessä.
Lehden toimitus:
Taina Niemi
Katariina Serenius

niemitainah@gmail.com
kata.serenius@gmail.com

TOIMITUKSEN TERVEISET
Jätämme kesäisen lämmön taakse haikeudella. Syksy värjää puiden lehdet. Aamulenkillä kaipaa lämmitä
takkia ylleen ja illalla hämärtää pian töistä päästyä. On aika jättää jäähyväiset ulkotreeneille ja siirtyä
taas halliin. Uuden hallikauden alkajaisiksi on aika asettaa uudet tavoitteet ja pohtia tulevaa harjoitus‐
kautta.
Tiedotteeseemme on tällä kertaa saatu kisakokemuksia ja onnistumisia viime kesältä. Toivottavasti
nämä mukavat kokemukset innostavat harjoittelussa ja ehkä haastavatkin meitä yrittämään par‐
haamme.
Agilityseurojen talkootyöstä on keväällä 2017 valmistunut opinnäytetyö, josta päätimme tehdä lyhyen re‐
feraatin tähän julkaisuun. . Talkootyötä on lähestytty kyselyn ja lähdekirjallisuuden avulla. Opinnäyte‐
työssä on hyvää pohdintaa talkootyön merkityksestä, mutta ennen kaikkea pohdintaa siitä mikä motivoi
meitä osallistumaan talkootyöhön. Siihen on koottu myös ideoita talkootyön johtamiseen ja talkootyöläis‐
ten motivointiin.
Mukavaa syksyä ja iloisia harrastushetkiä!
‐ Taina ja Kata

kuva Janne Penttinen

AGILITY
TULEVIA KILPAILUJA:

17.9.2017

Kokonniemen kentällä
3‐luokat hyppyrata x 1 ja agilityrata x 2
Ylituomareina Katarina Virkkala sekä Vesa Sivonen

15.10.2017 Sipoo JAU‐Areena
1‐ ja 2‐luokat hyppyrata x 1 ja agilityrata x 1
Ylituomarina Anne Savioja
19.11.2017 Sipoo JAU‐Areena
3‐luokka agilityrata x 2 ja hyppyrata x 1
Ylituomareina Heidi Viitaniemi ja Janne Karstunen

ENSIMMÄISET SM‐KISAT
Tanen, kääpiövillakoira 2,5 v ja minun yhteinen ura on ollut lyhyt 1 luokan kisoissa. Kisasimme alle 10
rataa ja 2 luokassa 3 rataa, kun oltiinkin jo 3 luokassa. Silloin tiesin, että nyt pääsemme minijoukkuee‐
seen. Ajatustakaan ei ollut, että vielä yksilö nollia alkaisimme kasaamaan, kun kisakokemusta ei ollut
hirveästi.
Perjantai 16.6 lähdettiin ajamaan Lappeenrantaa kohti. Vaikka matka alkoi sateisissa ja ukkosen mer‐
keissä, paikan päällä paistoikin aurinko. Osa muista porskilaisista aloittivat kisaamisen jo perjantaina,
joten ehdittiin heidän ratoja nähdä ja kannustaakin. Yövyimme Lappeenrannan Sokos‐hotellissa koi‐
riemme kanssa.
Lauantaina oli joukkuekisapäivä. Menimme aamupalan jälkeen kisapaikoille ensimmäisiä porskilaisia
kannustamaan ja saimme käyttää uutta Porskin lippua. Aurinko paistoi koko päivän täydellä teholla ja
kisapaikalla mittari näytti 34 astetta. Mineillä tuomarina oli italialainen Sandra Deidda. Kisa järjestys mi‐
neillä oli Kirsi ja Milla, minä ja Tane, Kati ja Sara ja Emma ja Torres.
Jännitystä ei ollut omalla kohdalla aamulla ollenkaan, mutta kun oma vuoro koitti Tanen kanssa, kävin
pienellä lenkillä ja hetsasin Tanea samalla mietin rataa päässäni.
Kun sisäänheittäjä huusi meitä ja ohjasi pieneen loossiin, hiki alkoi virrata ja iski kauhea jännitys. Siinä
sitten yritin Tanea vielä saada vireille ja myös itseäni. Kun meidän vuoro radalle tuli, kasasin itseni vedin
henkeä ja sitten mentiin.
Alku lähti hyvin; kepeille asti meni täysillä, mutta sen jälkeen tuli pieni kesken ohjauksen jättäminen jol‐
loin Tane ei mennyt putkeen vaan suoritti väärän esteen. Jatkoimme kumminkin iloisin mielin maaliin
asti. Olimme ylittäneet itsemme, kun suoriuduimme radasta vaikka oli kuuma ja koira oli joutunut aa‐
musta asti odottamaan vuoroaan, olin onnellinen.
Kaikista kivointa oli kun Porskilaisia oli myös vain kannustamassa. Meillä on kyllä hyvä seura, olihan
meillä ”Timppakin” mukana.
‐Pippi ja Tane‐

Teksti ja kuvat Pippi Veini

AGILITYN MM‐KARSINNAT LIETO 1.‐2.7.2017
Kiitos Marjo Einola, että pienen painostuksen jälkeen osallistuimme tämän vuoden MM‐karsintoihin.
Kokemus oli opettavainen ja mukava, kisapäivät pitkiä ja jännittäviä. Kauden alussa MM‐karsinnat eivät
olleet tavoitteenamme, mutta en kadu, että kävimme kokeilemassa.
Tänä vuonna kisajärjestys oli maksi‐medit‐minit. Lauantaiaamuna lähdimme ajelemaan kohti Lietoa,
vatsa täynnä perhosia. Maksit olivat juuri aloittelemassa omaa kisaansa, kun pääsimme perille ja kerke‐
sin vähän katsella, minkälainen ensimmäinen hypärirata oli. Olen itse kova jännittämään ja kun nyt juuri
äsken katsoin ensimmäisen ratamme videon, jännityksen näki selvästi. Radasta kuitenkin selvittiin pa‐
rilla pienellä virheellä ja lähdin luottavaisin mielin odottelemaan seuraavaa agirataa. Sen suoritimme
puhtaasti. En ollut varautunut, että olisimme jatkossa. Kun ajelimme kotia kohti, saimme kuitenkin tie‐
don, että homma jatkuu sunnuntaina.
Sunnuntaiaamuna starttasimme sitten takaisin Lietoon. Olin aika alkupäässä ja ensimmäiseltä radalta
tuloksena 10, rata oli aika kinkkinen ja Ofi jäi pariin otteeseen aika kiinni minuun, koska ohjaukset olivat
myöhässä. Hypärirataa odottaessa minut valtasi aivan järkyttävä väsymys ja se näkyi kyllä radalla, tulok‐
sena HYL. Sitten olikin enää viimeinen rata jäljellä. Päätin, että nyt me annamme kaikkemme, jotta siitä
tulisi hyvä rata. Se olikin meidän näiden karsintojen paras rata, kuudenneksi nopein aika, ikävä kyllä
puomin alastulolta olimme saaneet virheen, joten tulos 5.
Itselle jäi fiilis, että ensi vuonna uudestaan!
Evita&Ofi

Agilityn seuramestaruuskilpailut 25.8.2017 tulokset
Kilpailevat

Marjo Einola ja Liki

MINI seuramestari
2 Kirsi Eloranta ja Milla
3 Pippi Veini ja Tane

MEDI seuramestari

Taina Niemi ja Pimu

2 Tanja Ingelin ja Teddy,
3 Jessica Hopea ja Magnus

Makseissa ei saatu seuramestaria,
mutta voiton vei

Merja Penttinen ja Uuno

2 Outi Siimes ja Yuuki,
3 Pauliina Niklander ja Thor.

Tia Sandberg ja Syke

MÖLLI maksi voittaja
2 Heidi Antti-Lindholm ja Tekla
3 Nina Lindqvist ja Hilda.

MÖLLI medi voittaja

Tiina Söderström ja Vili

MÖLLI mini voittaja

Mia Eriksson ja Any

2 Tanja Ingelin ja Myy
3 Nella Volanen ja Hilla

AGILITYN PIIRIMESTARUUSKISAN TULOKSET
C joukkuekilpailu yhteistulos, Maksi‐joukkue
14:00, lkm 12, Seppo Savikko

Sija Joukkue

Tul.

Aika

AV

RV Tulos Nro

1

Järvenpään Agilityurheilijat ry

3

95,82

‐42,18

10 10

20

2

Porvoonseudun Koiraharrastajat ry Maksit

3

99,27

‐38,73

10 10

26

3

Tuusulan Kennelkerho ry

3

105,58

‐32,42

10 10

21

Sija Joukkue

Tul.

Aika

AV

RV Tulos

Nro

1

Järvenpään Agilityurheilijat ry

3

95,58

‐42,42

10 10

12

2

Porvoonseudun Koiraharrastajat ry Medit

3

108,85

‐29,15

15 15

18

3

Hiiden Haukut Hii‐Hau ry

3

116,15

‐21,85

15 15

17

C joukkuekilpailu yhteistulos, Medi‐joukkue
13:00, lkm 10, Seppo Savikko

C joukkuekilpailu yhteistulos, Mini‐joukkue
12:00, lkm 9, Jari Suomalainen

Sija Joukkue

Tul.

Aika

AV

RV Tulos

Nro

1

Kirkkonummen Kennelkerho ry

4

109,16

‐29,44

0

‐29,44

9

2

Impivaaran Hallit ry

3

109,23

‐29,37

5

5

7

3

Keravan Agility Team ry

3

123,06

‐15,54

5

5

4

4

Porvoonseudun Koiraharrastajat ry Minit

3

125,44

‐13,16

5

5

8

TOKO
JA
RALLY‐TOKO
Kuva: Sanna Stark

RALLY‐TOKO:
7.10.2017
17.12.2017

Porskin hallissa ALO, AVO, VOI, MES
Ylituomarina Kirsi Petäjä
Porskin hallissa ALO, AVO, VOI, MES
Ylituomarina Anna Pekkala

TOKO:
11.11.2017

Loviisa Strömfors Outdoorin koiraurheiluhalli ALO, AVO, VOI, EVL
Ylituomarina Susanna Berghäll

2.12.2017

Loviisa Strömfors Outdoorin koiraurheiluhalli ALO, AVO, VOI, EVL
Ylituomari vielä avoinna.

HALLIKAUDEN RYHMÄT
Maanantai (AGI)
klo 17–19.30 Kouluttajat Evita ja Satu
Päivi Seppälä‐Lyly ja Mizi
Ida Wainio ja Waldo
Jonna Järnström ja Ludde
Tiina Söderström ja Vili
Mirka Halonen ja Ilona
Maria Karmi ja Nanna
Mirka Halonen ja Valo (pentu)
Pernilla Tallberg ja Rose (pentu)
Pirre Räsänen ja Toope (2/2018 lähtien)

klo 19.30–22 Kouluttaja Jessica
Taina Niemi ja Iitu
Emilia Salomäki ja Exi
Emilia Salomäki ja Riko
Satu Hienonen ja Otso
Miira Riiheläinen ja Anki
Katri Kuikko ja Frank

Tiistai (AGI)
TIISTAI PARILLISET VIIKOT / OT‐ryhmä
Kouluttaja Tuija Hyvättinen
Tarja Södergård ja Bella
Merja Rajala ja Oosa
Pauliina Nikander ja Thor
Jenna Aarnio ja Feri
Nina Lindqvist ja Hilda
Kati Rossi ja Kielo
Heidi Antti‐Lindholm ja Tekla
Päivi Björkestam ja Raju

TIISTAI PARITTOMAT VIIKOT / OT‐ryhmä
Kouluttaja Taija Mäkelä
Satu Santamäki ja Reino
Taina Asikainen ja Mötkö
Taina Asikainen ja Essi
Marjo Einola ja Torres
Tiia Sandberg ja Syke
Johanna Troberg ja Lily
Jessica Hopea ja Magnus
Kirsi Eloranta ja Milla

Keskiviikko (AGI)
Valmennusryhmä
Sanna Stark ja Pika
Tanja Ingelin ja Teddy
Merja Penttinen ja Uuno
Sari Nieminen ja Milli
Pippi Veini ja Tane

Evita Siekkinen ja Ofi
Kati Rossi ja Sara
Merja Pelkonen ja Sisu
Jenni Ikävalko ja Checy
Outi Siimes ja Yuuki

Torstai (TOKO)
Ryhmä 1
Kirsi Eloranta ja Lore
Johanna Kotkavuori ja Janna
Linda Wiksten ja Daisy
Katariina Serenius ja Lumo
Saija Laitinen ja Hemmo

Ryhmä 2
Heidi Antti‐Lindholm ja Tekla
Päivi Björkestam ja Raju
Eija Hyvättinen ja My
Vivian Slätis ja Kiira

Ryhmä 3
Sanna Viitanen ja Vappu
Pernilla Tallberg ja Sally & Rose
Tiia Grönholm ja Gusti

Perjantai (AGI)
klo 17.30–19.30/20.00
Kouluttaja Tiina W
Mats Wikström ja Sören (1/2018)
Mia Eriksson ja Any
Pauliina Nikander ja Ahti
Kirsi Eloranta ja Lore
Irene Rönn‐Olander ja Teddy
Johanna Troberg ja Pixie
Vivian Slätis ja Kiira
Evita Siekkinen ja Cia

Vapaatreeni
Teemakoulutukset

Lauantai (AGI)
klo 15‐17
Kouluttaja Pippi ja Satu
Isabel Harju ja Coco
Johanna Moilanen ja Janna

Sunnuntai (RALLY‐TOKO)
ryhmä kokoontuu illalla

Ida‐Marie Elo ja Ebba
Pinja Kontala ja Elli
Nella Volanen ja Hilla
Laura Rantti ja Nata

SALLY VOITTI SM‐KULTAA PALVELUSKOIRIEN ETSINTÄ‐
KOKEESTA
Sally eli virallisesti FI TVA & KVA EK3 HK3 JK3 RTK3 Flying Orange de Haute Volée harrastaa
paitsi TOKO:a ja rallytokoa myös erilaisia palveluskoiralajeja ja koska Porskissa näitä ei harras‐
teta aktiivisesti, niin edustamme palveluskoirapuolella Porvoon Palveluskoirat ry:tä, jonka
maasto‐ ja tottistreeneissä käymme ahkerasti. Olemme jäljestäneet (JK) ja tehneet henkilöet‐
sintää (haku eli HK) ja Sallyn päälajiksi on tullut etsintäkoe (EK), joka on vähän kuin sekoitus
näistä kahdesta lajista sekä sisältää muitakin etsintäosioita. Palveluskoirakoesääntöjen mukaan
”etsintäkokeen tarkoitus on selvittää koiran suorituskyky selviytyä erilaisista etsintätehtävistä
vaihtelevissa ja vaativissa maasto‐olosuhteissa. Kokeessa selvitetään koiran koulutustaso ja hal‐
littavuus luokkavaatimusten mukaan.” Kokeeseen siis kuuluu henkilöetsintä, jossa koira etsii
kaksi piilotettua maalimiestä 100 m x 100 m alueelta, jäljestäminen (voittajaluokassa jälki on
noin 500 m pitkä ja tunnin vanha), esineruutu jossa koira etsii ja tuo kolme esinettä ohjaajalle
50 m x 50 m alueelta, tarkkuusetsintä jossa koira etsii pientä esinettä (kolikko, mutteri, hylsy
jne.) 3 m x 3 m alueelta sekä pudotetun esineen noutaminen, jossa koira hakee ohjaajalta tip‐
puneen käyttöesineen koirakon kulkemaa reittiä pitkin (voittajaluokassa noutomatka on noin
150 m). Tämän lisäksi kokeeseen kuuluu vielä tottelevaisuusosio eli koe on aika vaativa ja tes‐
taa sekä koiran että ohjaajan henkistä ja fyysistä kestävyyttä. Laji on erittäin mielenkiintoinen,
kuin koirien 10‐ottelu ja treenaamista riittää.

Kuva: Martina Westman

Sally A‐es‐
teellä.

Tänä vuonna PK‐SM‐kilpailut pidettiin Paimiossa 4.‐6.8.2017. Lähdimme kisapaikalle jo torstai‐
iltana ilmoittautumaan ja perjantaina oli kenttään tutustuminen ja viralliset avajaiset. Lauan‐
taina EK‐koirien kokoontuminen oli jo klo 7 aamulla ja siitä lähdettiin sitten maastoon. Ensim‐
mäinen laji oli jälki ja itse sain maastonumeron 9, joten saimme Sallyn kanssa odottaa aika
kauan ennen kuin pääsimme jäljestämään. Noin kolmen tunnin odottelun jälkeen pääsimme
jäljelle ja Sally nosti jäljen mallikkaasti janalta (jälki menee ns. etsintälinjan yli ja koiran pitää

reagoida siihen ja lähteä oikeaan suuntaan jäljestämään) ja löysimme kaikki kepitkin jäljeltä, jo‐
ten saimme siitä täydet pisteet.
Kun kaikki koirat olivat jäljestäneet, siirryimme tekemään tarkkuusetsintää. Yksi koira kerrallaan
pääsi etsimään pikkuesinettä, joka tänä vuonna oli pieni mutteri. Tämäkin osio meni meillä to‐
della hienosti ja muutamassa sekunnissa Sally oli paikantanut esineen ja ilmaissut sen mene‐
mällä maahan. Tästäkin saimme täydet pisteet.
Sitten vaan odottamaan pääsyä esineruutuun. Tämä osa‐alue jännitti minua eniten, koska Sal‐
lylla oli ollut suuria ongelmia lähinnä motivaation kanssa esineruudussa, kun tyhmä ohjaaja
meni puuttumaan sen työskentelyyn… Sain onneksi apua Mirva Vainiolta ja puolet lomastani
meni kyllä metsässä treenatessa. Palattiin treeneissä reilusti taaksepäin ja Mirva vei Sallylle esi‐
neitä metsään yksitellen ja sen kautta saimme solmut auki. Kiitos vielä tästä! No, itse kisassa ei
olisi uskonut, että on ollut näin suuria ongelmia. Sally toimi mallikkaasti ja sai ainoana koirana
EK:ssa täydet pisteet esineruudusta! Voi sitä fiilistä, kun se toi kolme esinettä nopeasti ja innok‐
kaasti…
Tämän jälkeen oli tunnin ruokatauko ja sitten lähdettiin vielä metsään suorittamaan pudotetun
esineen noutamista. Rata kulki kuntopolun vieressä ja muutama koira harhautuikin kuntopo‐
lulle juoksemaan. Luottopakkini Sally pysyi hienosti radalla, mutta yhden pisteen menetimme,
kun Sally olisi tuomarin mielestä voinut spurtata yhtä lujaa takaisin kuin esineelle. Oli kuu‐
lemma mennyt aivan luukut auki ja silti nostanut tiputetun hanskan hienosti, mutta ei ihan jak‐
sanut samaa ”tappovauhtia” takaisin. Mutta hyvä näin. Koko päivän aikana menetimme vain
pisteen, joten sunnuntaista tulisi erittäin jännä. Muillakin EK‐koirilla oli mennyt hienosti ja Sally
oli vain muutamalla pisteellä johdossa ensimmäisen päivän jälkeen.

Sitten alkoi taas monen
tunnin odottaminen, ennen
kuin pääsimme suoritta‐
maan tottelevaisuutta. En‐
nen tottelevaisuutta Sally
johti vain yhdellä pisteellä,
joten tilanne oli jännittävä.
Itse päätin, että en aio jän‐
nittää ja laskea pisteitä,
vaan yritän tehdä mitä
osaamme ja se sitten riittää

Kuva: Martina Westman

Sunnuntaiaamuna oli taas kokoontuminen klo 7 ja siitä ajettiin sitten maastoon suorittamaan
henkilöetsintää. Vettä satoi kaatamalla ja tuomari ilmoitti, että maastossa oli sen verran liu‐
kasta, että kun koira ilmaisee maalimiehen, niin sinne kävellään (yleensä juostaan paikalle).
Tiesin, että Sally osaa tämän ja kestää sen, että joutuu haukkumaan kauemmin. Sally siis hauk‐
kuu, kun löytää maalimiehen metsästä ja itse ”suunnistan” paikalle haukkujen avulla (toinen
tapa ilmaista maalimiehiä on, että koira ottaa kaulapannassa roikkuvan rullan suuhun ja vie sen
ohjaajalle, joka kytkee koiran ja sitten koira vie ohjaajan maalimiehen luokse). Sally toimi muu‐
ten mallikkaasti hakuradalla, mutta oli vähän huolimaton etukulmissa ja jouduin lähettämään
sen uudelleen, että koko alue tulisi katsottua läpi. Onneksi työskentely parani ja ilmaisut olivat
erinomaisia, joten saimme tästä osiosta 68 p/70. Kokonaisuudessaan meidän maasto oli aika
täydellinen: 197 p/200.

mihin riittää. Vettä tuli niin paljon tässä vaiheessa, että lähinnä jännitti kuuleeko koira mitään
käskyjä. Mutta turhaan jännitin, Sally hoiti homman ja saimme tottelevaisuudesta 91,5 p/100.
Lopputulos oli hieno ykköstulos 288,5 p ja etsintäkokeen voitto. Tätä voittoa olemme kyllä juh‐
lineet mahtavien treenikavereiden kanssa, koska ilman hyviä maalimiehiä treeneissä tämä ei
olisi ollut mahdollista. Kiitos vielä kerran kaikille meitä auttaneille!

Kuva: Sanna Stark

Pernilla & Sally

TALKOOTYÖ AGILITY‐SEUROISSA: SUSANNA LAITALAN
OPINNÄYTETYÖ
Susanna Laitala on opinnäytetyössään selvittänyt, mikä motivoi agility‐seurojen jäseniä osallistumaan
talkootyöhön ja miten heitä voitaisiin sitouttaa toimintaan entistä paremmin. Työ koostuu teoriaosi‐
oista, jossa on keskitytty etenkin motivointiin, sitouttamiseen ja johtamiseen, sekä kysely‐osioista, jossa
selvitettiin jäsenten toiveita sekä ideoita seuratoiminnan kehittämiseen. Opinnäyte työ on tehty Seinä‐
joen ammattikorkeakoululle ja se löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://publicati‐
ons.theseus.fi/bitstream/handle/10024/131389/Talkootyoagilityseuroissa_susannalaitala.pdf?se‐
quence=1&isAllowed=y
Kyselytutkimuksen perusteella agility‐harrastajat tärkeimmät motiivit talkootyölle olivat harrastuksen
mahdollistaminen ja lajissa kehittyminen. Seurojen talkootyö koettiin hyvin järjestetyksi ja omaa työpa‐
nosta pidettiin seuralle tärkeänä. Vain pieni osa kyselyyn vastanneista piti rahallista palkitsemista moti‐
voivana.
Opinnäytetyössä tehdyn kyselyn perusteella kehittämiskohteiksi nousivat viestintä. Työt ja vastuut koh‐
dentuvat myös usein samoille aktiivisille henkilöille.

Talkootyöläisten motivaatio ja sitoutuminen
Opinnäytetyössä on todettu, että agility‐seuroissa ei useinkaan ole aiemmin sen enemmin mietitty tal‐
kootyötä kun lajia ja sen harrastusmahdollisuuksia edistävän seuran perustaminen on itsessään riittänyt
takaamaan innostuneita ihmisiä asioiden hoitamiseen. Kun talkootyöstä ei voida antaa varsinaista palk‐
kiota, on talkootyöntekijöiden motivoiminen keskeisessä asemassa. Ulkoisella motivaatiolla on talkoo‐
työssäkin merkitystä vaikka varsinaista korvausta työstä ei voidakaan maksaa. Talkootyön motivointiin
kuuluvatkin erilaiset ulkoiset kannustimet ja etuudet esim. ruoka. Ulkoisen motivaation kannustimien
painoarvo vaihtelee eri ihmisillä ja tilanteissa. Ulkoisesti motivoitunut henkilö tekee talkootyötä vain
saavuttaakseen jonkun päämäärän ja pahimmillaan itse talkootyö koetaan pakkopullaksi. Tuloksellisem‐
paa talkootyöstä saadaan kun talkootyöntekijät ovat sisäisesti motivoituneita. Silloin talkootyö perustuu
ihmisen omaan kiinnostukseen talkootyön tekemiseen. Sisäisesti motivoitunut ihminen pitää tekemistä
ja aikaansaannoksiaan palkitsevina. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio ovat usein läsnä samaan aikaan, eikä
niitä pidä siksi asettaa vastakkain.
Vapaaehtoistyön motivoinnissa on syytä huomioida seuraavia seikkoja
 jokainen voi olla toiminnassa mukana omien taitojensa puitteissa
 on arvostettava sitä, että jokainen tekee niin paljon kuin jaksaa, ehtii ja haluaa
 motivaatio säilyy parhaiten kun työ on tekijälleen mielekästä ja palkitsee tarpeeksi
 talkootyön tulisi olla miellyttävää yhdessäoloa ja mahdollisuus oppia uusia asioita
 yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeä osa motivaatiota
 ryhmän luoma yhteisö ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat motivaatioon. Yhteisöllisyyttä syntyy
luonnostaa, mutta sen syntymistä voidaan myös tukea.
 Yhteishenki on motivaation kannalta tärkeää
 Ilman talkoolaisten työpanosta ei ole agilityseuraa, joten tästä on tärkeää viestiä jäsenille
Seuran toiminnan kannalta jäsenten sitoutuminen on tärkeää. Sitoutunut talkootyöntekijä pysyy mu‐
kana toiminnassa ja kantaa vastuuta siitä. Sitoutumista on pidetty motivaatiota laajempana käsitteenä,
yhteisö koetaan osaksi omaa elämää ja ihminen kokee itsensä osaksi yhteisöä. Sitoutumisen asteita on
erilaisia. Pistemäistä sitoutumista vaativat tehtävät mm. kilpailuissa työskenteleminen, ovat ajallisesti

lyhytkestoisia eivätkä vaadi erityistä perehdyttämistä tai erityistaitoja. Intensiivistä sitoutumista vaadi‐
taan projektiluontoisessa työssä, joka kestää viikkoja tai kuukausia. Tällaista voisi olla esim. kilpailujen
ylitoimitsijana toimiminen tai nuorten kesäleirin järjestäminen. Pitkäaikaista sitoutumista vaativat teh‐
tävät kuten yhdistyksen luottamishenkilönä toiminen tai kouluttaminen, vaativat jo hieman erityistai‐
toja, perehdyttämistä ja yhdistyksen toiminnan tuntemusta. Sitoutumisen tunteessa keskeistä on omis‐
tajuuden tunne eli kokemus siitä, miten toiminta tuntuu omalta. Silkasta velvollisuudentunteesta toimi‐
minen ei kanna pitkälle, mutta omistajuutta tunteva kantaa vastuuta mielellään. Omistajuuden tunnetta
voidaan luoda antamalla vastuuta sen verran kuin se on mielekästä ja tarjoamalla mahdollisuus osallis‐
tua seuran toimintaan ja kehittämiseen.

Talkootyöläisten johtaminen
Talkoolaisten johtaminen on tärkeää. Vapaaehtoisten johtaminen on itsessään motivointia eikä se si‐
sällä itsessään päätöksentekoa. Vapaaehtoistyöllä toimivissa yhdistyksissä on tärkeää suunnitella toi‐
mintaa: Mitkä ovat yhdistyksen päämäärät, jotka on tarkoitus saavuttaa talkootyöllä? Mitkä ovat talkoo‐
työläisten oikeudet ja velvollisuudet? Mitä yhdistys odottaa talkootyöläisiltä? Suunnittelun voidaan
tehdä yhdessä, eikä sen tarvitse olla vain yhdistyksen hallituksen asia.
Opinnäytetyössä on siteerattu vapaaehtoistoiminnan suunnittelun rakennuspuut, joita voidaan käyttää
apuna toiminnan suunnittelussa:
 vapaaehtoistyön määrittely yhdistyksen toiminnassa
 tavoitteiden asettaminen – vapaaehtoisten motivaatioiden ymmärtäminen
 yhteisen vision luominen
 vapaaehtoisten rekrytoiminen ja vastaanottaminen toimintaan
 ryhmäidentiteetin ja ”omistajuuden tunteen” luominen
 vapaaehtoisten kiittämisen ja palkitsemisen suunnittelu
 vapaaehtoisten kehittymisen ja osaamisen kasvun mahdollistaminen.
Talkootyöläisten johtamisessa keskeisiä työkaluja ovat viestintä, ryhmätyön ohjaaminen ja ihmissuhde‐
taidot. Viestinnän tarkoituksena on rakentaa ryhmäidentiteettiä ja luoda omistajuuden tunnetta. Hy‐
vällä suunnittelulla voidaan luoda toimiva kokonaisuus, jossa talkootyöläisille tarjotaan riittävästi tietoa
ja oikeanlaiset puitteet työskentelylle. Motivaatiota esimerkiksi kilpailupäivänä työskentelyyn lisää, jos
kaikki tietävät oman roolinsa ja päivä sujuu jouhevasti.

Kyselytuloksia
Kyselytutkimuksen perusteella tärkeimmiksi motiiveiksi nousivat oman harrastuksen mahdollistaminen
ja kehittyminen lajissa sekä oman seuran toiminnan ylläpitäminen. Tärkeinä koettiin myös uuden oppi‐
minen ja kokemuksen kerääminen sekä yhteisöllisyys. Rahallisen palkitsemisen merkitys oli melko pieni.
Vapaaehtoistyö koettiin itsessään tärkeäksi.
Suurimmaksi epäkohdaksi koettiin, että työt kasaantuvat muutamien aktiivisten harteille. Tämä on‐
gelma on yleisluonteinen eikä koske vain agilityn harrastamista. Myös tiedottamisen ja viestinnän pa‐
rantamiseen on syytä kyselyn perusteella erityisesti kiinnittää huomiota.
Kyselyn tulosten perusteella seurojen tulisi kiinnittää bonus ja palkitsemisjärjestelmien sijaan enemmän
huomiota viestintään ja sisäisen motivaation vahvistamiseen. Sisäistä motivaatiota voidaan vahvistaa
monin tavoin mm. viestimällä, ryhmähengen ja omistajuuden luomisella. Opinnäytetyössä on esimerk‐
keinä nostettu esiin mm. yhteinen ajanvietto treenien ja talkootöiden lisäksi.

PORVOON RYHMÄNÄYTTELY 22.7.2017
Tänä vuonna ryhmänäyttelymme ajankohdaksi oli perinteisesti valikoitunut paras kesäloma‐aika. Työt
uuden näyttelyn valmistelemiseksi käynnistyivät jo viime syksyllä. Aluksi rauhalliseen edettiin tahtiin,
mutta kevättä ja kesää kohti kiihtyvällä vauhdilla.

Kuva: Evita Siekkinen

Kuva: Tiina Söderström

Viime vuosina olemme saaneet palautetta liian pitkästä ruo‐
hosta ja näyttelytoimikunta päätti jo viime syksynä, että tällä
kertaa nurmi on riittävän lyhyttä. Kaupungin lomakaudelle tar‐
joamaan palveluun emme tänä vuonna uskaltaneet luottaa
vaan näyttelyvalmistelujen ohessa piti harrastaa myös ruohon‐
leikkausta ja haravointia. Sateisen alkukesän vuoksi osa jou‐
siampujien kentästä oli tosi kosteaa, mutta kehiä vasten riit‐
tävä alue onnistuttiin raivaamaan. Useampana iltana näyttely‐
toimikunnan jäsenet ja muutama avulias lähipiiristä oli valjas‐
tettu kunnossapitotöihin. Vammoitta ei näissä takoissa selvitty,
kun useampiin käsiin tuli haravanvarresta rakkoja. Mitä sitä ei
harrastuksensa eteen tekisi. Näyttelypäivänä pystyimme uu‐
rastuksen seurauksena tarjoamaan edustuskelpoiset ja ennen
kaikkea lyhytkortiset näyttelykehät.

Ulkoilmanäyttelyssä sää on on‐
nistumisen kannalta keskeisessä
asemassa. Toiveissamme oli kau‐
nis kesäsää. Erityisesti toi‐
voimme säästyvämme viime vuo‐
tiselta rankkasateelta ja sen ai‐
heuttamalta tulvalta. Näyttely‐
aamu valkeni aurinkoisena ja
lämpimänä. Näyttelyn pysytys oli
aloitettu jo perjantai‐iltana ja te‐
hokas talkooporukka hoiti pysty‐
tyksen ripeästi loppuun lauantai‐
aamuna. Parkkisuunnitelmat oli‐
vat valmiina ja näyttelyväki saa‐
tiin tehokkaasti ohjattua oikeille
parkkipaikoille. Vielä ilmoittautu‐
minen ja rokotusten tarkistukset
niin päästiin tositoimiin.
Ensimmäistä kertaa meillä oli käytössä sähköinen tulospalvelu, jossa kehäsihteerit syöttivät tulokset
suoraan kennelliiton järjestelmään ja tulokset olivat reaaliaikaisesti näkyvillä. Järjestelmä käynnistämi‐
seen saimme onneksi apua kokeneelta kehäsihteeriltä, joten arvostelut saatiin käyntiin aikataulussa ja
ongelmitta. Tämä kaikki oli lupaava alku näyttelypäivälle.

Kuva: Evita Siekkinen

Epävakainen sää antoi ensim‐
mäisiä merkkejään kun arvoste‐
lukehät alkoivat lähestyä loppu‐
aan. Ukkosen jyrinän lähesty‐
essä näyttelyväen oli aika varus‐
tautua sateensuojin. Ennen iso‐
jen kehien alkua jouduimme pi‐
tämään tauon. Ukkonen jyrisi
hyvän aikaa Kokonniemen
päällä eikä rankalta sateelta väl‐
tytty tänäkään vuonna. Viime‐
vuotinen tulvatilanne ei onneksi
toistunut.
Ukkosen siirryttyä muualle ja
sateen hieman laannuttua pää‐
simme viimein valitsemaan ja
palkitsemaan näyttelyn kauneimpia.

Kuva: Pinja Kontala

Parhaan kasvattajatyhmän, tuomarina Linda Jürgens Virosta, voitti shetlanninmaanskoirakasvattaja ken‐
nel Golden Rose, Eila Pöysä. Toiseksi tuli kennel Serpamin’n welsh corgi pembroke ryhmä. Parhaan vete‐
raanin valitsi tuomari Päivi Eerola. Voiton vei shetlanninlammaskoira Moorwood Caribbean Blue Love,
om. Tuominen Anne, Pirkkalasta. Näyttelyn parhaat valitsi Tuomari Leni Finne. Best in show ‐tittelin sai
welsh corgi pembroke Haywire’s Updated Edition, om. Kapanen Henna. Näyttelyn toiseksi kauneimman
tittelin sai borderterrieri Bohunt Kiss My Pixel, om. Mustonen Anna ja Mustonen Kati.

Kuvassa Yhdessä tuomari Leni Finnen kanssa voitokas Best in Show, welsh corgi pembroke Haywire’s
Updated Edition, om. Kapanen Henna

Kuva: Pinja Kontala

Kuvassa Best in Show 2, borderterrieri Bohunt Kiss My Pixel, om. Mustonen Anna ja Mustonen Kati

Voittajien ratkettua ja näyttelyvieraiden poistuessa koteihin oli talkooväellä vielä edessään raivausteh‐
tävä. Se hoitui hyvässä yhteistyössä reippaasti. Aktiivinen talkooväki ja väsyneet mutta onnelliset näyt‐
telytoimikunnan jäsenet pääsivät kotiin lepäämään. Näyttelypäivä oli kaiken kaikkeaan onnistunut,
vaikka ilmoittautuneiden määrä jäi viime vuotta pienemmäksi. Hyvillä mielin saa näyttelytoimikunta
aloittaa vuoden 2018 näyttelyiden valmistelun.

Näyttelytoimikunta kiittää talkooväkeä ja kaikkia muita vuoden aikana meitä auttaneita. Toivotamme
teidät tervetulleiksi seuraavaan Porvoon ryhmänäyttelyyn 28.7.2018.

teksti: Katariina Serenius

