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TIEDOTE 1/2013 
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat 
 

 

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA 2013 
 Pelastuskoiratoimikunnan kokoonpano vuonna 2013: 

Eija Rytkönen| p. 050 431 0143 | erytkone@gmail.com – puheenjohtajat 
Harri Kuusisto | p. 050 390 1073 | Harri.Kuusisto@yit.fi 
Kari Nuutinen | p. 040 724 2394 | kari.nuutinen@pp4.inet.fi 

Ruth Stenius-Levänen | ruth.stenius-levanen@dnainternet.net 
Katja Laitila | p. 050 554 9222 | toimisto@palveluskoiraliitto.fi – sihteeri 

 

TILASTOLOMAKKEIDEN JA HÄLYTYSKORTTIEN PALAUTTAMINEN 
RAY:lle ja Vapepalle tehtäviin ilmoituksiin sekä tilastoja ja tiedotusta varten keräämme jälleen 

koko maan alueelta kattavat tiedot pelastuskoiratoiminnasta ja pelastuskoiraryhmistä. 

 
RAY on tehostanut avustustensa valvontaa ja seurantaa, ja tämä näkyy uudistuksena myös 

Palveluskoiraliiton peko-tilastolomakkeessa. 
Uudistuksen yhteydessä olemme myös pyrkineet selkiyttämään lomaketta ja näin helpottamaan 
sen täyttämistä. 

 
Tilastolomakkeet ja hälytyskortit tulee palauttaa 11.2. mennessä Palveluskoiraliiton toimistolle 

joko sähköisesti osoitteella toimisto@palveluskoiraliitto.fi tai osoitteella Suomen 
Palveluskoiraliitto, Koulukuja 1, 04200 Kerava. 
 

Huomioittehan, että hälytyskorttiin merkitään vain koiranohjaajien ja koirien tiedot (koiralla 
pitää olla koetulokset voimassa), EI apuohjaajia tms. 

 

Lomakkeet löytyvät PELASTUSKOIRAT –sivuilta ( säännöt ja ohjeet  lomakkeita  PEKO 

tilastolomake 2012 ja Hälytyskortti 2012) 

  

UUSI KOULUTUSKORIMALLI 
 Uusi koulutuskorimalli julkaistaan PELASTUSKOIRAT sivuilla helmikuun alussa. 

Koulutuskorin tarkoituksena on ohjata yhdistyksiä tavoitteellisten ja tuloksellisten koulutusten 
suunnittelussa. 

  

Pyydämme ryhmänjohtajia kartoittamaan uuden koulutuskorimallin mukaisten KK3, pekoetsintä 1 
ja pekoetsintä 2 koulutusten tarpeen omassa yhdistyksessään. 
Selvityksen koulutustarpeista voi esittää Palveluskoiraliiton toimistolle. Koulutustarpeet tulee 
esittää viimeistään ryhmänjohtajien jatkokoulutuspäivillä. 

 
IPOR JA PEKO KOETULOSTEN RINNASTAMINEN 

Palveluskoiraliiton hallitus on päättänyt seuraavien koetulosten rinnastamisesta IPOR- ja 
kansallisissa PEKO kokeissa. IPOR kokeiden tottelevaisuus/ketteryys osuuden hyväksytty 

suoritus (vähintään 70 p) rinnastetaan kansallisten PEKO lajien tottelevaisuus/ketteryys 
suorituksiin ja IPOR A-kokeen koulutustunnus suoritus oikeuttaa osallistumaan vastaavan 
kansallisen PEKO kokeen B-luokkaan. 
 

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTAJIEN VALINTA 
Pelastuskoirien käyttöönottotarkastus otetaan käyttöön 2013.  Palveluskoiraliitto valitsee 
käyttöönottotarkastajat. Käyttöönottotarkastajat valitaan alueittain: Itä-Suomi, Etelä-Suomi, 
Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi ja Keski-Suomi. 



Lista toimivista ryhmänjohtajista löytyy Palveluskoiraliiton www-sivuilta (pelastuskoirat 

säännöt ja ohjeet  muuta  ryhmänjohtajat). 
Yhdistysten hallitusta pyydetään suosittelemaan kahta (2) ryhmänjohtajaa puoltojärjestyksessä 
(ryhmänjohtajan suostumuksella) nimitettäväksi käyttöönottotarkastusten 

tarkastajakoulutukseen. Pelastuskoiraharrastajat toimivat tässä tärkeänä linkkinä yhdistyksensä 

hallitukseen ja toivomme, että harrastajat toimivatkin tässä aktiivisessa roolissa ja auttavat 
yhdistyksen hallitusta nimeämään ne ryhmänjohtajat, joilla kriteerit täyttyvät.  
 

Suositukset tulee tehdä kirjallisesti 31.1.2013 mennessä. 
 
  KRITEERIT KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTAJALLE 

Kokenut, (vähintään 3 vuotta) pelastuskoiratoiminnassa mukana oleva ryhmänjohtaja 

(Palveluskoiraliiton ryhmänjohtajakoulutuksen suorittanut) tai pelastuskoirakoetuomari, joka 
omaa taidot arvioida koirakon toimintaa. 

 
PELASTUSOPISTON KURSSIT 

PELASTUSKOIRAOHJAAJIEN VALMIUSRYHMÄKURSSI 3.-7.6.2013 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 2013. Hakijalla tulee olla pelastusviranomaisen puolto, 

että koiranohjaaja on varattu väestönsuojelumuodostelmiin. 
Ilmoittautumiset Pelastusopiston lomakkeella 9.4. mennessä Palveluskoiraliiton toimistolle. 

 
PELASTUSKOIRAOHJAAJIEN PERUSKURSSI 10.-14.6.2013 KUOPIO 
Aktiivisille pelastuskoiraryhmissä jo toimiville ja alueellisen pelastustoimen 

pelastuskoiramuodostelmiin varattaviksi aiotuille tai varatuille pelastuskoiraohjaajille koirineen. 

Kurssitiedot ja hakemuslomake löytyvät Pelastusopiston www-sivuilta www.pelastusopisto.fi  

varautumiskoulutus  kurssitarjonta 2013. Hakijalla tulee olla pelastusviranomaisen puolto, 

että koiranohjaaja on varattu väestönsuojelumuodostelmiin. 
Ilmoittautumiset Pelastusopiston lomakkeella 9.4. mennessä Palveluskoiraliiton toimistolle. 

 

SM-KILPAILUT 2013 
Jälki- ja raunio SM-kilpailujen järjestämisestä kiinnostuneilta yhdistyksiltä toivotaan pikaisesti 

yhteydenottoja. 

 
TAPAHTUMAKALENTERI (Katso myös pelastuskoiratoiminnan vuosikello Palveluskoiraliiton www-sivuilta)  

2013 

11.2. Valtakunnallinen 112-päivä 
2.3. VAK-kouluttajien kokoontuminen, Vantaa 
23.-24.3. Valtakunnalliset ryhmänjohtajapäivät 
18.-20.4. IRO-symposium, Romania, Bukarest 
20.-21.4. Käyttöönottotarkastajakoulutus (1-osa), Hämeenlinna 

21.4. IRO valtuuston kokous, Romania, Bukarest 

28.4. Kansainvälinen pelastuskoirapäivä 

3.-7.6. Pelastuskoiraohjaajien valmiusryhmäkurssi (Pelastusopisto), Kuopio 
10.-14.6. Pelastuskoiraohjaajien peruskurssi (Pelastusopisto), Kuopio 
13.-14.7. IPOR haku B SM-kilpailu, Jyväskylä 
14.9. Käyttöönottotarkastajakoulutus (2-osa), Hämeenlinna 
20.-22.9. Joukkuekatselmus 2013, Tampere 

25.-29.9. IRO MM-kilpailu 2013, Romania, Bukarest 
30.10.-3.11. IRO MRT-testi 
 

Palveluskoiraliitto ei ole anonut vuodelle 2013 IRO-koetta eikä IRO-koulutusta. 



Mikäli yhdistyksissä on kiinnostusta ulkomaisten kouluttajien koulutuksiin, otamme mielellämme 
vastaan ehdotuksia kouluttajista ja koulutuksen aiheista. 
 
IROn tapahtumakalenterissa (http://www.iro-dogs.org/en/infos/dates.html)lisätietoja mm. MRT-

testiin valmistavasta koulutuksesta, IROn koiraryhmänjohtajakurssista (moduuli 8) ja muista IROn 
koulutustapahtumista. 

 

 
Suomen Palveluskoiraliitto 
Pelastuskoiratoimikunta 


