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Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA 2012
Pelastuskoiratoimikunnan kokoonpano ja vastuualueet vuonna 2012:
Eija Rytkönen |p. 050 431 0143 |e.rytkonen@dnainternet.net - puheenjohtaja, 
viranomaisyhteistyö, edustukselliset tehtävät, peko-toiminnan kehittäminen, Vapepa
Harri Kuusisto |p. 050 390 1073 | Harri.Kuusisto@yit.fi - koulutustilaisuudet
Jorma Lankinen |p. 040 591 9116 | jorma.lankinen@interrogatum.com - KV-toiminta
Mari Nyyssönen |marinyys@mbnet.fi - viestintä, koulutusmateriaalin päivitys ja kehittäminen
Ruth Stenius-Levänen |ruth.stenius-levanen@dnainternet.net - Vapepa, koulutusmateriaalin 
päivitys ja kehittäminen
Katja Laitila |p. 050 554 9222 | toimisto@palveluskoiraliitto.fi - sihteeri

Toimikunnan ulkopuolelta:
Ossi Juurikka | p. 040 530 7864 | ossi.juurikka@luukku.com - MEPE-toiminta
Kari Anttonen | p. 0400 867 599 | kari.anttonen@pp4.inet.fi - Raunioradat

PELASTUSKOIRAKOEOHJEET JA IPOR-SÄÄNNÖT
Palveluskoiraliitto julkaisee uusitun pelastuskoirakoeohjeen ja IPOR-säännöt maaliskuun aikana.
IPOR-säännöt luettavissa IRO:n kotisivuilla (http://iro-
dogs.org/fileadmin/user_upload/pdf/Regelwerke/IPO-R_2012_E.pdf

Tarkennuksia pelastuskoirakoeohjeisiin
Viranomaishälytystason koesuoritukset ovat: 
Jälkiosuus: Palveluskoirien jälkikoe 3-luokka, IPOR -jälkikoe B-koe, PEJÄ-B-koe tai koiran 

toisena PEKO-koelajina A-koe
Hakuosuus: Palveluskoirien hakukoe tai etsintäkoe 3-luokka, IPOR -haku B-koe, PEHA-B-

koe tai koiran toisena PEKO-koelajina A-koe
Raunio-osuus:IPO-R raunio B-koe, PERA B-koe tai koiran toisena PEKO-koelajina A-koe

Valmiusryhmään oikeuttavana koetulos on voimassa 2 vuotta/laji koepäivästä. Muilta osin 
koetulokset ovat pysyvästi voimassa.

A-kokeet eivät ole rinnastettavissa minkään kansallisten pk-koelajien suorituksiin.

Pelastuskoirakokeet
Kansallisissa pelastuskoirien haku- ja jälkikokeessa on luokat A ja B. Koirien, jotka ovat 
saaneet hyväksytty tuloksen aiempina vuosina PEKO haku- tai jälkikokeesta, tulee osallistua 
ko. lajin B-luokkaan. Hylätty tuloksen saaneiden koirien tulee osallistua ko. lajin A-luokkaan, 
edellyttäen, että koiralla ei ole aiemmin saatua hyväksyttyä tulosta PEJÄ tai PEHA kokeesta. 
A-luokassa hyväksytyn tuloksen saavuttanut koira saa osallistua B-luokkaan.

Selvyyden vuoksi mainittakoon, että rauniokokeen osalta osallistumisoikeus ei muutu.

Erillisiä tottelevaisuus- ja ketteryysosuudet käsittäviä kokeita ei saa järjestää.

IPOR soveltuvuuskoe
IPOR-soveltuvuuskokeet anotaan lajeittain normaalin anomiskäytännön mukaisesti. 
Soveltuvuuskokeeseen osallistuja ei enää voi määrätä lajia johon hän osallistuu, vaan koe 
järjestetään vain siinä lajissa, jota järjestävä yhdistys on anonut.

http://iro-dogs.org/fileadmin/user_upload/pdf/Regelwerke/IPO-R_2012_E.pdf
http://iro-dogs.org/fileadmin/user_upload/pdf/Regelwerke/IPO-R_2012_E.pdf


ARVOKISAT 2012 JA MM-KARSINTAKOKEET
IPOR haku SM-kilpailu ja IRO-MM karsintakoe
30.6.2012 Tampere

IRO-koe (ipor haku-B ja ipor raunio-B) – IPOR raunio SM-kilpailu ja IRO raunio MM-karsintakoe 
25.-26.8.2012 Lapua
Kokeeseen otetaan enintään 9 kilpailijaa/laji, jotka valitaan ilmoittautuneista aiempien 
koetulosten perusteella. Kokeen rajoitus perustuu uuteen IPOR-koeohjeeseen.

FCI PELASTUSKOIRIEN MM-JOUKKUEKILPAILU
26.-27.9.2012 Tsekki, Zatec
Palveluskoiraliitto on päättänyt lähettää kilpailuun joukkueen.
Palveluskoiraliiton hallitus nimeää joukkueen koirakot hakemusten perusteella. Halukkaiden 
tulee ilmoittautua liiton toimistolle 30.4.2012 mennessä ja liittää ilmoittautumisen mukaan kopio 
koiran kilpailukirjasta. Koirakon tulee pystyä toimimaan ryhmässä.
Joukkue valitaan ipor/peko koetulosten perusteella.
Joukkuekilpailun suoritukset perustuvat pitkälti ipor-koeohjeen suoritusvaatimuksiin.
Joukkuekilpailun säännöt ovat luettavissa pelastuskoirat –sivulta kohdasta säännöt ja ohjeet.

IRO MM-KILPAILU
26.-30.9.2012 Ukraina, Romny
Osallistujat valitaan karsintakokeen perusteella.
IRO-MM karsintakriteerit: Joukkueeseen valittavalla tulee olla ko. lajin B-luokassa saavutettu tulos 
(myös ulkomaiset koetulokset) arvosanalla erittäin hyvä/erinomainen (vähintään 270 p.), tältä 
tai edelliseltä koekaudelta, sekä karsintakokeessa vähintään hyväksytty tulos. EH-tulos tulee olla 
saavutettu kokeessa, jonka on arvostellut KV pelastuskoirakoetuomari. Joukkueeseen voidaan 
valita myös koira, joka saavuttaa karsintakokeessa ensimmäisen B-luokan EH-tuloksen.

PALVELUSKOIRALIITON VALTAKUNNALLISET PELASTUSKOIRAKOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT
PEKO-TOIMINNAN KEHITTÄMISEN KUTSUSEMINAARI
14.-15.4.2012 Nokia, Kylpylähotelli Rantasipi Eden
Ryhmänjohtajille, peko-tuomareille ja kouluttajille suunnattu seminaari, jonka tarkoituksena 
työstää pelastuskoiratoimikunnan ja ryhmänjohtajapäivillä laatimaa pekotoiminnan nelikenttä-
analyysiä (SWOT). Seminaariin saapuu ulkopuolinen kouluttaja (www.aretai.org).
Pelastuskoiratoimikunta lähettää henkilökohtaiset kutsut seminaariin.
Tiedustelut: Eija Rytkönen

IRO-RAUNIOKOULUTUS VIIKONLOPPU
26.-27.5.2012 Tampere
Kouluttaja Rolf Häusermann, Sveitsi
Koulutukseen otetaan 10 koirakkoa ja 10 kuunteluoppilasta. Koulutuspaikat on tarkoitettu 
ensisijaisesti niille koulutusohjaajille jotka vastaavat yhdistyksissään rauniokoulutuksesta. 
Jäljelle jäävät koulutuspaikat jaetaan koiranohjaajille.
Ilmoittautumiset: Palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta (peko-ilmoittautumislomakkeella) 
29.4. mennessä SPKL:n toimistoon.
Tiedustelut: Harri Kuusisto
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.

TULOSSA MERI- JA JÄRVIPELASTUSKOIRAKURSSI 1 (peruskurssi)
17.-19.8.2012 Jämsä
Kurssi aloitteleville meri- ja järvipelastuskoiratoiminnasta kiinnostuneille.
Lisätietoja myöhemmin



KANSAINVÄLISIÄ TAPAHTUMAPÄIVÄMÄÄRIÄ
KANSAINVÄLINEN PELASTUSKOIRAPÄIVÄ 29.4.2012
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: www.rescuedogday.com

IEC-HARJOITUS 17.-20.4.2012
FRF-joukkueen (jossa koiraryhmä 1+4 mukana) IEC-harjoitus Lohjalla.
Harjoitusta pääsee seuraamaan keskiviikkona 18.4.2012 rajallinen määrä ilmoittautuneita. 
Harjoituksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Anu Haveriin anu.haveri@iki.fi.

PELASTUSKOIRAOHJAAJIEN VALMIUSRYHMÄKURSSI 11.-15.6.2012 KUOPIO
aktiivisille pelastuskoiraryhmissä jo toimiville ja alueellisen pelastustoimen 
pelastuskoiramuodostelmiin varatuille ja jo sijoitetuille pelastuskoiraohjaajille koirineen. 
Kurssitiedot ja hakemuslomake löytyvät Pelastusopiston www-sivuilta www.pelastusopisto.fi  
varautumiskoulutus  kurssitarjonta 2012. Hakijalla tulee olla pelastusviranomaisen lausunto 
sijoittumisesta väestönsuojeluorganisaatioon.
Ilmoittautumiset Pelastusopiston lomakkeella 20.4. mennessä Palveluskoiraliiton toimistolle.

KANSAINVÄLISET TESTIT JA KOULUTUSTILAISUUDET
Palveluskoiraliiton hallitus on päättänyt, että liitto puoltaa kaikkia halukkaita koirakoita IRO:n tai 
vastaavan KV-järjestön järjestämiin tilaisuuksiin. Ilmoittautumis- ja matkakuluista vastaa 
pääsääntöisesti tilaisuuteen lähtevä. Mikäli osallistumisesta seuraa rahallista hyötyä 
Palveluskoiraliitolle, liitto korvaa matkakulut sillä summalla, minkä saamme, mutta kuitenkin 
enintään matkustusohjeen mukaisen korvauksen. Ilmoittautumiset testeihin ja 
koulutustilaisuuksiin tulee toimittaa Palveluskoiraliiton toimistolle järjestävän organisaation 
laatimalla ilmoittautumislomakkeella.

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.

YHDISTYKSEN VASTUU TOIMIHENKILÖKOULUTUKSESSA
Haluamme muistuttaa ja korostaa yhdistyksen vastuuta nimettäessä jäseniä valtakunnallisiin 
pelastuskoiratoiminnan koulutuksiin ja kursseille.
On tärkeää, että yhdistyksen puoltamat henkilöt ovat aktiivisesti mukana 
pelastuskoiratoiminnassa ja puoltavassa yhdistyksessä. Koulutustilaisuuksien osallistujamäärän 
ollessa rajallinen tulisi koulutukseen nimetä henkilöitä, jotka sitoutuvat osallistumaan 
koulutukseen niin koirakkona kuin kuunteluoppilaana ja jakamaan koulutuksessa saatua tietoa 
eteenpäin omassa yhdistyksessään.
Yhdistykseltä voidaan periä perusteettomasti perutusta osallistumisesta tai saapumatta 
jättäneestä kurssilaisesta liitolle aiheutuneita kuluja.

JOUKKUEKATSELMUS 2012
Kaipaamme tämän vuoden joukkuekatselmukselle järjestäjää.
Joukkuekatselmuksen järjestämisestä kiinnostuneita yhdistyksiä pyydetään ottamaan yhteyttä 
Palveluskoiraliiton toimistoon sähköpostilla toimisto@palveluskoiraliitto.fi 

mailto:toimisto@palveluskoiraliitto.fi
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KV-KOKEET VUODELLE 2013
Onko yhdistyksenne kiinnostunut järjestämään kansainvälistä IRO IPO-R koetta (raunio, haku tai 
jälki) vuonna 2013?
Kokeen järjestämisestä kiinnostuneet yhdistykset voivat ottaa yhteyttä Palveluskoiraliiton 
toimistoon 31.5.2012 mennessä. 

PELASTUSKOIRATOIMINNAN PAIKALLISKOULUTUKSET
Paikalliskoulutukset tulee anoa n. 4 kk ennen kurssia. Koulutukset anotaan 
paikalliskoulutusanomuksella, johon tulee täyttää myös kurssin kustannusarvio.
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.
Anomus- ja palautelomake sekä osallistujaluettelo löytyvät PELASTUSKOIRAT –sivulta (PEKO 
kurssiarvio / Osallistujaluettelo).

SUOMALAISET PELASTUSKOIRAHARRASTAJAT MAAILMALLA
ANU HAVERI JA MARKKU SUOMINEN SUORITTIVAT HYVÄKSYTYSTI IRO:n 
KOIRARYHMÄNJOHTAJAKURSSIN
Palveluskoiraliitto ilmoitti vuonna 2011 järjestetylle kaksiosaiselle IROn 
koiraryhmänjohtajakurssille Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) koordinoiman Finn Rescue 
(FRF) -koiraryhmän kaksi valmiudessa olevaa koiraryhmänjohtajaa: Anu Haverin ja Markku 
Suomisen.
Ensimmäinen kurssiviikonloppu järjestettiin maaliskuussa Salzburgissa ja toinen 
kurssiviikonloppu marraskuussa Berliinissä. Toiseen osaan osallistui 11 henkilöä, joista 4 läpäisi 
testin. Noiden neljän joukossa olivat myös Anu Haveri ja Markku Suominen.

MIKÄ ON KOIRARYHMÄNJOHTAJAKURSSI?
IRO kehittää koulutusjärjestelmää (erilaiset modulit) IRO:n riveissä kansainvälisiin rauniopelastustehtäviin 
hakeutuville koirakoille ja koiraryhmänjohtajille. Moduli 8 eli koiraryhmänjohtajakurssi (IRO Dog Leader Course) 
järjestettiin nyt toista kertaa.
Ensimmäinen kurssiviikonloppu on teoriaa. Toinen kurssiviikonloppu on luonteeltaan testaava.

MIKÄ FRF?
FINNRESCUE on Kriisinhallintakeskuksen (CMC Finland) koordinoima etsintään sekä raivaus-, pelastus-, sammutus- 
ja lääkinnälliseen pelastustoimintaan kykenevä komennuskunta, joka osallistuu kiireelliseen avustustoimintaan 
ulkomailla tapahtuneissa suuronnettomuuksissa ja katastrofeissa.
Pelastuskoirat ohjaajineen ovat mukana FRF-henkilöstössä asiantuntijoina.

HEIDI LEVANDER JA KNU VASSRUGGENS YNGWIE FREJ LÄPÄISIVÄT IRO MRT-TESTIN
Heidi Levander ja knu Vassruggens Yngwie Frej läpäisivät ensimmäisenä suomalaisena 
koirakkona IRO:n MRT-testin.
Testi järjestettiin marraskuussa Berliinissä. Testiin osallistui 35 koirakkoa, joista 20 läpäisi 
testin.

MIKÄ ON MRT-TESTI?
Varmistaakseen, että kansainvälisiin pelastustehtäviin lähetetään riittävän korkeatasoisia koirakoita, IRO on ryhtynyt 
järjestämään niin kutsuttuja MRT-testejä (IRO Mission Readiness Test). Testin hyväksytysti läpäisseille koirakoille 
myönnetään sertifikaatti (IRO Mission Certificate).
Kaksipäiväisessä testissä osallistujat jaetaan kahteen ryhmään. Testiin voi osallistua korkeintaan 36 koiranohjaajaa 
ja 12 koiraryhmänjohtajaa. Koiraryhmänjohtaja ohjaa etsintäryhmää, joka koostuu vähintään kolmesta 
pelastuskoiraryhmästä.
Lisätietoja: http://iro-dogs.org/en/mission/mission-readiness-test.html 

http://iro-dogs.org/en/mission/mission-readiness-test.html


TILASTOLOMAKKEIDEN JA HÄLYTYSKORTTIEN PALAUTTAMINEN
Olettehan muistaneet palauttaa peko-tilastolomakkeen ja hälytyskortin vuodelta 2011.

RAY:lle ja VAPEPA:lle tehtäviin ilmoituksiin sekä tilastoja ja tiedotusta varten tarvitsemme koko 
maan alueelta kattavat tiedot pelastuskoiratoiminnasta ja pelastuskoiraryhmistä.
Huomioittehan, että hälytyskorttiin merkitään vain koiran ohjaajien ja koirien tiedot (koiralla 
pitää olla koetulokset voimassa), EI apuohjaajia tms.

Pyydämme lähettämään palauttamatta jääneet lomakkeet pikaisesti Palveluskoiraliiton toimistoon 
joko sähköisesti osoitteella toimisto@palveluskoiraliitto.fi tai osoitteella Suomen 
Palveluskoiraliitto, Koulukuja 1, 04200 Kerava.
Lomakkeet löytyvät PELASTUSKOIRAT –sivuilta ( Säännöt ja ohjeet  lomakkeita  PEKO 
tilastolomake 2011 ja Hälytyskortti 2011)

Hyvää alkanutta vuotta!

Suomen Palveluskoiraliitto
Pelastuskoiratoimikunta


