
PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA

TIEDOTE 1/2011
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA 2011
Pelastuskoiratoimikunnan kokoonpano vuonna 2011:
Eija Koistinen (puheenjohtaja), Eija Rytkönen, Majka Borgström, Ossi Juurikka, Ruth Stenius-
Levänen ja Katja Laitila (sihteeri).
Pelastuskoira asioissa voi ottaa yhteyttä Palveluskoiraliiton toimistoon
puh. 050 554 9222 |s-posti toimisto@palveluskoiraliitto.fi

PALVELUSKOIRALIITON VALTAKUNNALLISET PELASTUSKOIRAKOULUTUKSET
IRO-HAKUKOULUTUS VIIKONLOPPU
13.-15.5.2011 LOHJA
Kouluttaja Sara Marevic, Kroatia
Koulutukseen otetaan 10 koirakkoa ja 10 kuunteluoppilasta (max. 1hlö/yhdistys). Koulutus on 
ensisijaisesti tarkoitettu henkilöille jotka vastaavat yhdistyksissään hakukoulutuksesta.
Ilmoittautumiset: Palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta (peko-ilmoittautumislomakkeella) 
29.4. mennessä SPKL:n toimistoon.
Ilmoittautumislomakkeessa tulee mainita koirakon taso (kuinka kauan ohjaaja on kouluttanut 
koiria, mitä lajeja ohjaaja on kouluttanut, osallistuuko koiran kanssa vai ilman, ilmoitettavan 
koiran koulutustaso).
Pelastuskoiratoimikunta valitsee kurssilaiset.

TOTTELEVAISUUS/KETTERYYS KOULUTUSVIIKONLOPPU
28.-29.5.2011, alkaen klo 9.00, LOHJA
Kouluttaja Marja-Leena Hituri
Koulutukseen otetaan 10 koirakkoa sekä 10 kuunteluoppilasta (max. 1hlö/yhdistys). Koulutus 
on ensisijaisesti tarkoitettu henkilöille jotka vastaavat yhdistyksissään tottelevaisuuden ja 
ketteryyden koulutuksesta.
Ilmoittautumiset: Palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta (peko-ilmoittautumislomakkeella) 
13.5. mennessä SPKL:n toimistoon.
Pelastuskoiratoimikunta valitsee koirakot.

TULOSSA MERI- JA JÄRVIPELASTUSKOIRAKURSSI 1
10.-12.6.2011
Kurssi aloitteleville meri- ja järvipelastuskoiratoiminnasta kiinnostuneille.
Lisätietoja myöhemmin

KANSAINVÄLISIÄ TAPAHTUMAPÄIVÄMÄÄRIÄ
KANSAINVÄLINEN PELASTUSKOIRAPÄIVÄ 24.4.2011
Pelastuskoirat ohjaajineen tekevät arvokasta työtä.
Kannustamme jäsenyhdistyksiämme tuomaan pelastuskoiratoimintaa esille maailmanlaajuisena 
pelastuskoirapäivänä järjestämällä paikallisia tapahtumia (pelastuskoiranäytöksiä, tietoiskuja 
ym.).
Pelastuskoiraesitteitä ja näytelehtiä tapahtumiin voi tilata Palveluskoiraliiton toimistolta.
KV-pelastuskoirapäivän sivut osoitteessa: http://rescue.dogzzz.net/ 

JÄSENJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT VAPEPA:N MAAKUNTATOIMIKUNTIEN KOKOUKSIIN
Mikäli Vapepa:n maakuntatoimikuntien edustajiin on tullut muutoksia, ilmoitattehan niistä 
viipymättä Eija Rytköselle e.rytkonen@dnainternet.net

http://rescue.dogzzz.net/


OHJE MERIPELASTUSKOIRAN KÄYTÖSTÄ SMPS:N ALUKSILLA
Suomen Meripelastusseura on julkaissut ohjeen meripelastuskoiran käytöstä SMPS:n aluksilla.
Ajantasainen versio löytyy Meripelastusseuran jäsensivuilta 
https://messi.meripelastus.fi/fi/main.html

VIRALLISET KURSSI-ILMOITTAUTUMISET JA –ANOMUKSET SÄHKÖPOSTILLA
Yhdistykset voivat lähettää kurssi-ilmoittautumiset ja –anomukset myös sähköpostilla. 
Yhdistykset voivat ilmoittaa yhden sähköpostiosoitteen josta lähetetyt koe- ja kurssianomukset 
sekä kurssi-ilmoittautumiset katsotaan yhdistyksen hyväksymiksi. Sähköpostiosoitteen tulee olla 
yhdistyksen puheenjohtajan vahvistama. Ainoastaan ilmoitetusta sähköpostiosoitteesta lähetetyt 
anomukset ja kurssi-ilmoittautumiset katsotaan yhdistyksen hyväksymiksi.

KV-KOKEET VUODELLE 2012
Onko yhdistyksenne kiinnostunut järjestämään kansainvälistä IRO IPO-R koetta (raunio, haku tai 
jälki) vuonna 2012?
Kokeen järjestämisestä kiinnostuneet yhdistykset voivat ottaa yhteyttä Palveluskoiraliiton 
toimistoon 31.5.2011 mennessä. 

PELASTUSKOIRATOIMINNAN PAIKALLISKOULUTUKSET
Pelastuskoiratoiminnan paikalliskoulutukset on tarkoitettu Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten 
jäsenille. Koulutukseen osallistuvan tulee olla jonkin Palveluskoiraliiton jäsenyhdistyksen jäsen.
Osallistujaluetteloon tulee merkitä kurssilaisen jäsenyhdistys.
Palautelomakkeet ja osallistujaluettelo tulee palauttaa Palveluskoiraliiton toimistolle laskujen 
liitteenä. Ilman lomakkeita lähetettyjä laskuja ei makseta.
Mikäli avustusrahaa on käytetty väärin, voi Palveluskoiraliitto periä avustuksen takaisin.
Palautelomake ja osallistujaluettelo löytyvät PELASTUSKOIRAT –sivulta (PEKO kurssiarvio /  
Osallistujaluettelo).

RYHMÄNJOHTAJAKURSSIN PÄÄSYVAATIMUKSET
Hallituksen kokouksen 10/2010 päätöksen mukaisesti on ryhmänjohtajakoulutuksen 
pääsyvaatimuksiin lisätty maininta, että kurssille pääsevällä tulee olla itse kouluttamallaan 
koiralla saavutettu hyväksytty tulos kahdessa peko –lajissa. Viimeksi saavutetusta hyväksytystä  
peko -koetuloksesta ei saa olla enempää kuin 5 vuotta.

Hyvää alkanutta vuotta!
Pelastuskoiratoimikunta

https://messi.meripelastus.fi/fi/main.html

