
PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA

TIEDOTE 2/2012
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat

JOUKKUEKATSELMUS 2012
28.-30.9.2012 TURKU
Ilmoittautumiset: www.peko2012.com
Joukkueet 31.7. mennessä.
Joukkueiden nimeäminen 31.8. mennessä
Joukkueeseen kuuluu ryhmänjohtaja ja 2-3 koirakkoa.

PALVELUSKOIRALIITON VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT
ALUEELLISET TAPAAMISET MARRASKUUSSA
Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoimikunta jalkautuu harrastuskentälle. Alueelliset tapaamiset 
ovat avoimia kaikille alueen pelastuskoiraharrastajille. Tapaamisissa käsitellään osittain samoja 
asioita kuin pelastuskoiratoiminnan kehittämisen viikonlopussa Nokialla. Alustavat päivämäärät ja 
kaupungit alueellisille tapaamisille:
3.11. Oulu
4.11. Seinäjoki
10.11. Joensuu
11.11. Kouvola
17.11. Helsinki (SPKL syyskokouksen yhteydessä)
24.11. Tampere
25.11. Turku

LUENTOPÄIVÄT PELASTUSKOIRAOHJAAJILLE JOULUKUUSSA
Pelastuskoiratoimikunta ottaa mielellään vastaan ehdotuksia luentoaiheista.
Ajankohta, paikka ja luentoaiheet vahvistuvat myöhemmin.

PELASTUSKOIRATOIMINNAN KEHITTÄMISEN SEMINAARIN PALAUTE
Kiitos kaikille seminaariin osallistuneille palautteesta ja seminaarin jälkeen 
pelastuskoirayhdistyksille postitettuun koulutuskori esitykseen lausuntonsa antaneille.
Työryhmä jatkaa koulutuskorin työstämistä saamien lausuntojen ja kehitysideoiden avustuksella.
Tänä vuonna työn alla ovat lisäksi viestinnän kehittäminen ja viranomaisyhteistyö.

ARVOKISAT 2012 JA MM-KARSINTAKOKEET
IRO-koe (ipor haku-B ja ipor raunio-B) – IPOR raunio SM-kilpailu ja IRO raunio MM-karsintakoe 
25.-26.8.2012 Lapua
Ilmoittautumiset 20.7. mennessä.
Lisätietoja kokeesta: http://www.lapuankoiraharrastajat.fi/ipor/index.html

FCI PELASTUSKOIRIEN MM-JOUKKUEKILPAILU
26.-27.9.2012 Tsekki, Zatec
Tapahtuman www-sivut: http://www.fci2012.cz/
Palveluskoiraliiton hallitus on nimittänyt Suomen joukkueeseen seuraavat koirakot:
bpmu Tämä On Ceriffi ohj. Marja-Leena Hituri, esvu Harpo de Valneboeiro ohj. Sam Widlund ja 
bcu Arttulan Lakun Maku ohj. Nina Pulli.
Ryhmänjohtajana toimii Majka Borgström.
Onnea matkaan!



IRO MM-KILPAILU
26.-30.9.2012 Ukraina, Romny
Tapahtuman www-sivut: http://iro2012romny.com.ua/index.php?lang=en
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.

IRO-KOE JA KOULUTUKSET VUODELLE 2013
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.

IPOR-KOEOHJEEN OSASUORITUKSET
IPOR-koeohjeessa koeosia vastaavat osasuoritusmäärät ovat seuraavat:
Osa A Vainutyöskentely Soveltuvuus 2 osasuoritusta
Osa A Vainutyöskentely Luokka A 2 osasuoritusta
Osa A Vainutyöskentely Luokka B 2 osasuoritusta
Osa B Tottelevaisuus/ketteryys Soveltuvuus 1 osasuoritusta
Osa B Tottelevaisuus/ketteryys Luokka A 1 osasuoritusta
Osa B Tottelevaisuus/ketteryys Luokka B 1 osasuoritusta

Painetussa pelastuskoirakoeohjeessa on s. 31 virheelliset osasuoritusmäärät.
IRO-kokeen järjestämisohjeeseen on tehty tarkennuksia tuomareiden työskentelyaikaa koskien ja 
tästä syystä osasuoritusmäärät poikkeavat aiemmin ilmoitetusta.
IRO-kokeen järjestämisohje on luettavissa IROn sivuilla (http://www.iro-
dogs.org/fileadmin/user_upload/pdf/Regelwerke/Leitfaden_Int_IRO_Pruefung_E.pdf). 
Järjestämisohje koskee ainoastaan IROlta anottuja IPOR-kokeita.

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).

PELASTUSKOIRIEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS
Suomen Palveluskoiraliitto ja Suomen Pelastuskoiraliitto ovat yhteistyössä eri viranomaisten 
kanssa kehittäneet pelastuskoirien käyttöönottotarkastusta.
Tarkoitus ottaa käyttöön 2013.

PALVELUSKOIRALIITTO SPEK:N JÄSENEKSI
Palveluskoiraliiton hallitus on päättänyt, että Palveluskoiraliitto liittyy Suomen Pelastusalan 
Keskusjärjestön (SPEK) jäseneksi.

VAPEPAN HÄLYTYSLIIVIOHJE
Vapepa on julkaissut hälytysliiviohjeen. Ohje on luettavissa Vapepan sivuilta:
http://www.vapepa.fi/sites/vapepa.fi/files/Vapepa-h%C3%A4lytysliiviohje.pdf

http://www.vapepa.fi/sites/vapepa.fi/files/Vapepa-h%C3%A4lytysliiviohje.pdf
http://www.iro-dogs.org/fileadmin/user_upload/pdf/Regelwerke/Leitfaden_Int_IRO_Pruefung_E.pdf
http://www.iro-dogs.org/fileadmin/user_upload/pdf/Regelwerke/Leitfaden_Int_IRO_Pruefung_E.pdf


HÄLYTYSRYHMIEN NIMIKORTIT
Palveluskoiraliitto painaa hälytysryhmien koiranohjaajille ja ryhmänjohtajille nimikortit 
Palveluskoiraliiton logolla. Mikäli hälytysryhmänne on täydentynyt tänä vuonna, lähettäkää 
koiranohjaajista (koiratietoineen) ja ryhmänjohtajista nimilista Palveluskoiraliiton toimistolle.

LIPPAHATUT PALVELUSKOIRALIITON PELASTUSKOIRA TUNNUKSELLA
Etsintätehtävissä mukana oleville Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten jäsenille on myytävänä 
lippahattuja Palveluskoiraliiton logolla ja tunnustekstillä Pelastuskoira.
Lippahattujen hinta on 6 €/kpl.
Lippahattujen malli on ”army” ja väri musta.
Yhdistykset voivat ilmoittaa tilauksensa Palveluskoiraliiton toimistolle sähköpostilla 
toimisto@palveluskoiraliitto.fi. Postitamme lippahatut yhdistysten yhteyshenkilöille, jotka 
toimittavat lippahatut jäsenille.

PELASTUSKOIRATUNNUKSELLA VARUSTETUT HIHAMERKIT, TARRAT JA PINSSIT
Pelastuskoiratunnuksella varustetun hihamerkin, pinssin ja tarran saa kahden lajin koirakko. 
Yhdistys tai ryhmänjohtaja voi anoa Palveluskoiraliitosta merkkiä hälytyskorttikriteerit täyttävälle 
koirakolle.

Hyvää kesää!

Suomen Palveluskoiraliitto
Pelastuskoiratoimikunta

mailto:toimisto@palveluskoiraliitto.fi

