
PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA 

TIEDOTE 1/2014 
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat 
Valmiuskouluttajat ja Vapepan maakuntatoimikuntien edustajat 

 
 

PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA 2014 
 Pelastuskoiratoimikunnan kokoonpano vuonna 2014: 

Eija Rytkönen | p. 050 431 0143 | erytkone@gmail.com – puheenjohtaja 
Harri Kuusisto | p. 050 390 1073 | Harri.Kuusisto@caverion.fi 

Kari Nuutinen | p. 040 724 2394 | kari.nuutinen@pp4.inet.fi 
Ruth Stenius-Levänen |ruth.stenius-levanen@dnainternet.net 
Katja Laitila | p. 050 911 9983 | katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi – sihteeri 

 
TILASTOLOMAKKEIDEN JA HÄLYTYSKORTTIEN PALAUTTAMINEN 

RAY:lle ja Vapepalle tehtäviin ilmoituksiin sekä tilastoja ja tiedotusta varten olemme keränneet 

jälleen koko maan alueelta kattavat tiedot pelastuskoiratoiminnasta ja pelastuskoiraryhmistä. 

 

Muutamien yhdistysten tilastolomakkeet vielä puuttuvat. 

Lomakkeet löytyvät PELASTUSKOIRAT –sivuilta ( säännöt ja ohjeet  lomakkeita  PEKO 

tilastolomake 2013 ja Hälytyskortti 2013). 
 

Julkaisemme tilastoyhteenvedon maaliskuussa. 

 

PALVELUSKOIRALIITON VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT  
RYHMÄNJOHTAJIEN JATKOKOULUTUS 

8.3.2014 SEINÄJOKI, Sokos Hotel Lakeus 
  
 Ilm. 21.2.2014 mennessä sähköpostilla katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi 

 Jatkokoulutus on tarkoitettu ryhmänjohtajille ja Palveluskoiraliiton valmiuskouluttajille. 

Säilyttääkseen ryhmänjohtaja pätevyytensä, tulee ryhmänjohtajan osallistua heille suunnattuun 
koulutukseen vähintään joka kolmas vuosi. 
 

LUMIETSINTÄKOULUTUS 
21.-23.3.2014 KUUSAMO HUOM. paikka muuttunut 
 

Kouluttajat: 
Vesa Hiltunen, Lapin poliisilaitos 

Jarmo Happo, Poliisikoiralaitos 
 
Koulutukseen otetaan yhteensä 12 koirakkoa ja 8 kuunteluoppilasta. Koulutuspaikat jaetaan 

Suomen Palveluskoiraliiton ja Suomen Pelastuskoiraliiton yhdistysten jäsenten kesken. 
Osallistumisvaatimukset: itse kouluttamallaan koiralla hyväksytysti suoritettu PEHA-A koe 

(vähintään). 
 

Ilmoittautumiset: 3.3. mennessä palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta Palveluskoiraliiton 
toimistolle Suomen Palveluskoiraliitto, Koulukuja 1, 04200 Kerava tai sähköpostilla 
katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi. Ilmoittautumislomake osoitteessa: 

www.palveluskoiraliitto.fi/pekoilmoittautumislomake.pdf. 
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PEKOETSINTÄ-A KURSSI 
22.-23.3.2014 HELSINKI 

 
Pekoetsintä A –kurssi on käyttöönottotarkastukseen ja etsintätehtäviin valmentava teoriakurssi. 
Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen tiedostaa toimintaympäristön johon hän kuuluu ja osaa 

toimia osana sitä. Lisäksi kurssilainen saa valmiudet koiranohjaajana toimimiseen; 

valmistautuminen etsintään, toiminta etsinnässä ja toiminta etsinnän jälkeen. 
 
Osallistumisvaatimukset: itse kouluttamallaan koiralla hyväksytysti suoritettu 

pelastuskoirakokeen A-luokka. 
 
Ilmoittautumiset: 1.3.2014 mennessä palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta 
Palveluskoiraliiton toimistolle Suomen Palveluskoiraliitto, Koulukuja 1, 04200 Kerava tai 
sähköpostilla katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi. Ilmoittautumislomake osoitteessa: 

www.palveluskoiraliitto.fi/pekoilmoittautumislomake.pdf. 
Osallistujille ei makseta kulukorvauksia. 
 
PEKOETSINTÄ-B KURSSI 
3.-4.5.2014 KUOPIO, Vehmasmäki 

 
Pekoetsintä B –kurssi on käyttöönottotarkastukseen ja etsintätehtäviin valmentava käytännön 

kurssi. 
 
Osallistumisvaatimukset: pekoetsintä A-kurssi suoritettu sekä itse kouluttamallaan koiralla 
hyväksytysti suoritettu pelastuskoirakokeen B-luokka tai PAHA/PAJÄ/PAEK 3-luokan 

koulutustunnus. 
 

Ilmoittautumiset: 13.4.2014 mennessä palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta Mari 
Kaislasuo, Annikintie 6 B 4, 70500 Kuopio, puh. 040 517 9498 (klo 16 jälkeen), s-posti 
kupeko.ry@gmail.com 

Osallistujille maksetaan kulukorvauksena oman auton käytöstä 0,10 €/km tai matkustuskulut 
julkisilla kulkuvälineillä kuittien mukaan. Päivärahaa ei makseta. 

 

PEKOETSINTÄ-B KURSSI 
17.-18.5.2014 TAIPALSAARI, Haukkulaakso 
 
Pekoetsintä B –kurssi on käyttöönottotarkastukseen ja etsintätehtäviin valmentava käytännön 

kurssi. 
 
Osallistumisvaatimukset: pekoetsintä A-kurssi suoritettu sekä itse kouluttamallaan koiralla 
hyväksytysti suoritettu pelastuskoirakokeen B-luokka tai PAHA/PAJÄ/PAEK 3-luokan 
koulutustunnus. 

 
Ilmoittautumiset: 28.4.2014 mennessä palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta Markku Rapi, 
Honkatie 11, 54850 Kuukanniemi, puh. 0400 865 835, s-posti markku.rapi@pp.inet.fi. 
Osallistujille maksetaan kulukorvauksena oman auton käytöstä 0,10 €/km tai matkustuskulut 
julkisilla kulkuvälineillä kuittien mukaan. Päivärahaa ei makseta. 

 
PEKOETSINTÄ-B KURSSI 

6.-7.9.2014 VÄHIKKÄLÄ 
 
Pekoetsintä B –kurssi on käyttöönottotarkastukseen ja etsintätehtäviin valmentava käytännön 
kurssi. 
 
Osallistumisvaatimukset: pekoetsintä A-kurssi suoritettu sekä itse kouluttamallaan koiralla 
hyväksytysti suoritettu pelastuskoirakokeen B-luokka tai PAHA/PAJÄ/PAEK 3-luokan 

koulutustunnus. 
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Ilmoittautumiset: 15.8.2014 mennessä palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta 
Palveluskoiraliiton toimistolle Suomen Palveluskoiraliitto, Koulukuja 1, 04200 Kerava tai 

sähköpostilla katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi. Ilmoittautumislomake osoitteessa: 
www.palveluskoiraliitto.fi/pekoilmoittautumislomake.pdf. 
Osallistujille maksetaan kulukorvauksena oman auton käytöstä 0,10 €/km tai matkustuskulut 

julkisilla kulkuvälineillä kuittien mukaan. Päivärahaa ei makseta. 

 
 RYHMÄNJOHTAJAKOULUTUS 1-OSA 
 Syys-lokakuu, MÄNTSÄLÄ 

 
TUOMARIKOULUTUSTA 
29.3.2014 TAMPERE PEKO-tuomareiden jatkokoulutus. Ilm. Palveluskoiraliiton toimistolle. 
12.-13.4.2014 OULU Palveluskoirakoe tuomariperuskurssi 
12.-13.4.2014 HELSINKI Tuomarilajikurssi kansallinen ja ipor rauniokoe 

17.-18.5.2014 KUOPIO Tuomarilajikurssi kansallinen hakukoe 
 
Tuomarikoulutusjärjestelmä ja koulutusohjelma: 
www.palveluskoiraliitto.fi/pdf/Tuomarikoulutus.pdf 
 

Tarkemmat tiedot tuomarikoulutuksista Palveluskoirat –lehdessä 1/2014 ja Palveluskoiraliiton 
koulutus-sivulla http://www.palveluskoiraliitto.fi/kurssit.html  

 
VIRTA – KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 

VIRTA – käyttöönottotarkastus astuu voimaan 1.1.2014. 

Pelastuskoirat –sivujen alle on avattu oma VIRTA –sivu, josta löytyy ohjeet 
käyttöönottotarkastusten järjestämiseen, ilmoittautumiseen ja tulosten julkaisemiseen. 
http://www.palveluskoiraliitto.fi/virta.html 

 
KOULUTUSANOMUKSET 

Jäsenyhdistykset voivat anoa liitolta paikallisia ja maakunnallisia pelastuskoirien 
koulutuskursseja, leirejä ja seminaareja. 

 

Koulutusanomukset tulee hakea koulutuskorimallin mukaisille tasovaatimuksille. 

Ohjeet koulutusten anomiseksi löytyvät Palveluskoiraliiton Pelastuskoirat –sivuilta (säännöt ja 

ohjeet  OHJE: koulutusten anominen). 

 

PELASTUSOPISTON KURSSI 
PELASTUSKOIRAOHJAAJIEN PERUSKURSSI 2.-6.6.2014 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  

varautumis- ja täydennyskoulutus  kurssitarjonta 2014. Hakijalla tulee olla 

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

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU - VAPEPA 
VAPEPA-LEIRI 
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää Vapepa-leirin 16.-18.5.2014  
Tikkakosken ilmasotakoululla. Kouluttaja Jouni Lihavainen. 
Osallistumaan pääsee 20 Vapepan hälytysryhmissä toimivaa koirakkoa, ilmasotakoulun 
virkakoirat ja poliisikoirat. 
Lisätietoja leiristä www.mpk.fi (koulutuskalenteri – Keski-Suomi – VAPEPA-leiri). 
 

MAAKUNTATOIMIKUNTIEN EDUSTAJAT 
Mikäli maakuntatoimikuntien edustajissa on tullut henkilövaihdoksi, pyydämme ilmoittamaan 
niistä pelastuskoiratoimikunnan sihteerille. 
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IRO MM-KILPAILUN KARSINTAKOE JA KARSINTAKRITEERIT 
17.-18.5.2014 järjestettävä IPOR-haku B SM-kilpailu on nimetty IRO MM-kilpailun hakukokeen 
karsintakokeeksi. 
IRO MM-kilpailun 2014 Suomen joukkueen hakukokeen koirat valitaan IPOR SM-kilpailun tulosten 

perusteella siten, että joukkueeseen valittavilla koirilla tulee olla karsintakokeesta hyväksytty 

tulos ja lisäksi koiralla tulee olla IRO:n MM-osallistumisvaatimuksissa mainittu vähintään yksi B-

luokan EH-koetulos siinä lajissa johon MM-kilpailussa osallistuu. Tulos ei saa olla kahta vuotta 
vanhempi viimeisestä ilmoittautumispäivästä. 
 
IRO MM-kilpailun Suomen joukkueeseen halukkaiden IPOR raunio- ja jälkikokeen koiranohjaajien 
tulee lähettää Palveluskoiraliiton toimistolle hakemus 2.7.2014 mennessä. Hakemuksessa tulee 

olla koiran ja ohjaajan tiedot, sekä kopio koiran kilpailukirjasta. 

 
FCI IPOR-MM JOUKKUEKILPAILU 
 Kansainvälinen pelastuskoirien joukkuekilpailu järjestetään 21.-24.8.2014 Italiassa. 
 Palveluskoiraliitto lähettää joukkuekilpailuun joukkueen hakukokeeseen. 

 Joukkueenjohtajaksi ja joukkueenryhmänjohtajaksi on nimetty Harri Kuusisto. 

Joukkuekilpailun koirakot valitaan porrastetusti siten, että joukkueeseen tulee ilmoittautua 
30.4.2014 mennessä. Joukkue valitaan ipor/peko koetulosten perusteella. Ilmoittautumisajan 

jälkeen Palveluskoiraliiton hallitus valitsee neljän koirakon joukkueen, joka harjoittelee 
ryhmänjohtajan ohjauksella. Lopullinen joukkue (3 koiraa + 1 varakoira) nimetään neljän 
koirakon kokoonpanosta ennen kilpailun järjestäjälle tehtävän ilmoittautumisajan umpeutumista. 

 
Ilmoittautuminen: Lähetä vapaamuotoinen ilmoittautuminen Palveluskoiraliiton toimistolle 

30.4.2014 mennessä ja liitä ilmoittautumisen mukaan kopio koiran kilpailukirjasta. Koirakon 
tulee pystyä toimimaan ryhmässä eikä koira saa osoittaa minkäänlaista aggressiivisuutta ihmisiä 
tai koiria kohtaan. Koiran tulee pystyä matkustamaan lentokoneessa. 

 

JÄSENYHDISTYKSEN EDUSTAMINEN IRO-TAPAHTUMISSA 
Kansainvälisissä IRO-kokeissa ja IRO:n koulutustilaisuuksissa huomioitavaa: 
IRO:n säännön mukaan IRO-tapahtumissa voi vuoden aikana edustaa vain yhtä IRO:n 

jäsenjärjestöä. Edustettavaa jäsenjärjestöä ei voi muuttaa kesken vuoden. 

 
TAPAHTUMAKALENTERI 2014 

8.3. Ryhmänjohtajien jatkokoulutus, Seinäjoki 
21.-23.3. Lumietsintäkoulutus, Kuusamo 

22.-23.3. Pekoetsintä A-kurssi, Helsinki 
29.3. Peko-tuomareiden jatkokoulutus, Tampere 
29.3. Vapepa 50-vuotisjuhlavuoden pääjuhla, Tampere 
4.-5.4. Pelastusopiston seminaari, Kuopio 
12.-13.4. Palveluskoirakoe tuomariperuskurssi, Oulu 

12.-13.4. Tuomarilajikurssi kansallinen ja ipor rauniokoe, Helsinki 
3.-4.5. Pekoetsintä B-kurssi, Kuopio 
16.-18.5. Vapepa-leiri, Tikkakoski 
17.-18.5. IPOR-haku SM-kilpailu, Turku 
17.-18.5. Tuomarilajikurssi kansallinen pelastushakukoe, Kuopio 

17.-18.5. Pekoetsintä B-kurssi, Taipalsaari 
24.-25.5. IRO KV-koe / ipor haku A B & ipor jälki A B, Porvoo 

2.-6.6. Pelastuskoiraohjaajien peruskurssi, Kuopio (PeO) 
21.-24.8. FCI IPOR-MM joukkuekilpailu, Italia 
6.-7.9. Pekoetsintä B-kurssi, Vähikkälä 
19.-21.9. PEKO-joukkuekatselmus, Joensuu 
24.-28.9. IRO MM 2014, Slovenia 
syys-lokakuu Ryhmänjohtajakurssi 1-osa, Mäntsälä 

 

Suomen Palveluskoiraliitto 
Pelastuskoiratoimikunta 


