
   

 
PEKO-tiedote 2/2017 

 
Jakelu:  
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat 
Valmiuskouluttajat ja Vapepan maakuntatoimikuntien edustajat 

 
 
PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA 2017 
 
Puheenjohtaja  Eija Rytkönen   p. 050 431 0143 erytkone@gmail.com 
Sihteeri  Jenni Sairanen  p. 050 301 1945 peko@palveluskoiraliitto.fi 
 Harri Kuusisto  p. 050 390 1073 harri.kuusisto@caverion.com 
 Pekka Malminen p. 045 617 4933 pekka.malminen@luukku.com 

Michaela Grönlund p. 040 515 9896 
michaela.gronlund@pohjanmaanvapepa.fi 

 
 Toimikunnan tulevat kokouspäivät: perjantai 13.10. 

 
PAIKALLISKOULUTUKSET 

  
 Ei anottuja paikalliskoulutuksia 

 
VALTAKUNNALLISET KOULUTUKSET 

Ryhmänjohtajakurssin 2-osa 14.-15.10.2017 Kuopio 

Ryhmänjohtajakurssin 2-osa järjestetään 14.-15.10.2017 Kuopiossa. Kouluttajina toimivat Pekka 
Malminen ja Harri Kuusisto. 

Kurssille osallistuva  
 on toiminut omalla kouluttamallaan koiralla hälytysryhmässä 
 on suorittanut EA1-kurssin  
 on suorittanut pelastuskoiraetsintä B-kurssin (tai etsintäkurssi 2)  
 on itse kouluttamallaan koiralla saavuttanut hyväksytyn tuloksen pelastuskoirakokeen B-

luokassa (tai koulutustunnuksen JK3, HK3, EK3).  
 on Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen ja jäsenyhdistys puoltaa henkilöä 

koulutukseen.  
 

Lisätietoja kurssista julkaistaan myöhemmin. 
 
Suunnitteilla Pelastuskoiraetsintä B-kurssi tampereelle 2.-3.9.2017.  
Lisätietoja ja ilmoittautumisajat ilmoitetaan myöhemmin, seuraa Palveluskoiraliiton www-sivuilla 
Kurssit-osiota. 
 
 



MAAKUNTATOIMIKUNTIEN EDUSTAJAT 
 

Mikäli Maakuntatoimikuntien edustajien yhteystietoja ei ole vielä päivitetty, tehkää se nyt. 
Päivitetyt yhteystiedot tulee ilmoittaa Palveluskoiraliittoon osoitteeseen peko@palveluskoiraliitto.fi 
 
KOULUTTAJAKSI PELASTUSKOIRAKOULUTUKSIIN? 
 
Pelastuskoiratoimikunta hakee edelleen valmiuskouluttajien avuksi ryhmänjohtajia, jotka ovat 
halukkaita toimimaan PEKO-koulutuksissa apuna ja toisena kouluttajana. Kouluttajaksi on vaadittu 
aiemmin SPR:n kautta käyty valmiuskouluttajapätevyys mutta Palveluskoiraliiton alaisten 
pelastuskoirakoulutusten lisääntyneen kysynnän vuoksi tarvitsemme lisää innokkaita ja osaavia 
kouluttajia. 
 
Kouluttajaksi voi ilmoittautua Palveluskoiraliiton ryhmänjohtaja, jolla on pätevyys voimassa. Lisäksi 
tulee huomioida, että pelastuskoiraetsintä B-kurssi vaatii hyvää fyysistä kuntoa. 
 
Mikäli kiinnostuit asiasta niin lähetä siitä tieto Palveluskoiraliiton toimistoon 
peko@palveluskoiraliitto.fi. Liitä mukaan tiedot mahdollisesta erityisosaamisestasi. 

 
PERUMATTA JÄÄNYT TAI LIIAN MYÖHÄÄN PERUTTU OSALLISTUMINEN 
 
Perumatta jääneestä tai liian myöhään perutusta osallistumisesta laskutetaan osallistujan yhdistystä 
kulujen mukaan. Peruuntumisesta tulee ilmoittaa viimeistään kaksi päivää ennen koulutustilaisuutta 
(pois lukien yllättävät sairastapaukset, työesteet tmv.). 
 
IRO MM-KILPAILUN VALINTAKRITEERIT 
 
IRO MM-kilpailu järjestetään 20.-24.9.2017 Itävallassa. Joukkueenjohtajana toimii Harri Kuusisto. 
 
Koiralla tulee olla suoritettuna hyväksytysti BH-koe sekä hyväksytysti kansainvälisen kokeen A- ja B-
luokka KV-tuomarin arvostelemana. Lisäksi valintakriteereissä huomioidaan osallistumiskriteerit 
IRO:n vaatimusten mukaisesti: Koiralla tulee olla IRO:n MM-osallistumisvaatimuksissa mainittu 
vähintään B-luokan EH-koetulos (270 pistettä) siinä lajissa johon MM-kilpailussa osallistuu. B-tulos ei 
saa olla kahta vuotta vanhempi viimeisestä IRO MM-kilpailun ilmoittautumispäivästä. Molempien A- 
ja B-tuloksen tulee olla IRO-tuomarilta tai FCI-tuomarilta. Tulos IPO-R haku SM-kilpailussa katsotaan 
eduksi. Eduksi katsotaan lisäksi, jos koiralla on kolme tulosta vähintään kahdelta eri tuomarilta. 
 
IRO MM-KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN 
 
IRO MM-kilpailuun tulee ilmoittautua viimeistään 3.7.2017 lähettämällä vapaamuotoinen 
ilmoittautuminen sekä kopio kilpailukirjasta osoitteeseen peko@palveluskoiraliitto.fi 
 
Pelastuskoiratoimikunta tekee esityksen joukkueesta SPKL:n hallitukselle, joka päättää joukkueen 
heinäkuun aikana. 
 

HÄLYTYSKOIRAKOT NETISSÄ 
 
Sekä Palveluskoiraliiton että Pelastuskoiraliiton VIRTA-tarkastetut koirakot löytyy netistä. Myös muut 
hälytyskriteerit täyttävät hälytysryhmään sijoitetut koirakot, jotka ovat antaneet julkaisuluvan 
löytyvät www-sivuilta. On ryhmänjohtajan vastuulla ilmoittaa, mikäli joku koirakoista jää pois 
hälytysryhmästä. Mikäli tietojasi ei löydy listalta, otathan yhteyttä ryhmänjohtajaasi tai liiton 
toimistoon. 

 
 
 



 
PELASTUSKOIRAKOETUOMAREIDEN KOULUTUKSET 
 
Pelastuskoirakoetuomareiden koulutuksia uuteen koeohjeeseen  järjestetään kaksi tilaisuutta. 
Pelastuskoirakoetuomareille lähetetään kysely, jossa kartoitetaan kuinka monta tuomaria pääsee 
osallistumaan allaoleviin koulutuksiin.  
 
Koulutukset järjestetään Tampereella tarkempi paikka vahvistetaan myöhemmin. 
 
26.8.2017 
Tuomarit joilla on sekä PEJÄ että PEHA-arvosteluoikeudet sekä tuomarit keillä on vain PEHA-
arvosteluoikeus hakukokeen tuomarit. Koulutus on yksipäiväinen. 

2.-3.9.2017 
Vain PEJÄ-arvosteluoikeuden tai PEJÄ + PERA omaavat tuomarit. Koulutus on kaksipäiväinen. 

 
 
PELASTUSKOIRATOIMINNAN TAPAHTUMAKALENTERI 2017 

 

10.-11.6.2017  IRO-koe (IPO-R haku), Porvoo 
3.-4.6.2017  Pelastuskoiraetsintä B-kurssi, Kannus 
1.7.2017  IPO-R haku SM-kilpailu, Raisio 
14.-15.10.2017 Ryhmänjohtajakurssin 2-osa, Kuopio 
20.-24.9.2017  IRO MM-kilpailu, Itävalta 
 

PELASTUSKOIRAT LOTTO-LÄHETYKSESSÄ LAUANTAINA 3.6.2017 
 
Pelastuskoirat ovat esillä Veikkauksen Lotto-lähetyksessä lauantaina 3.6.2017 klo 22.15 MTV3-
kanavalla. 

Palveluskoiraliiton varapuheenjohtaja Harri Kuusisto on lähetyksessä haastateltavana ja kertomassa 
pelastuskoiratoiminnasta. 

Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoiminta on Sosiaali- ja terveysministöriön Veikkaustuotoilla 
tukemaa toimintaa. 

 


