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SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RYSUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RY

• PALVELUSKOIRALAJIT • PELASTUSKOIRATOIMINTA  
• LUONNETESTI & MH-KUVAUS • KOIRATANSSI  
• RALLY-TOKO • TOKO  • NUORISOTOIMINTA

LÖYDÄ OMA LAJISI!
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VUOSI 2021 NUMEROINA

13241324 
KOETTAKOETTA

529 PK-koetta
73 PEKO-koetta
193 luonnetestiä
67 MH-luonnekuvausta
209 toko-koetta
286 rally-tokokilpailua
22 koiratanssikilpailua 26
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Koetoimitsijat, koulutusohjaajat, liikkeenohjaajat, MH-toimi-
henkilöt, kilpailuavustajat, ylituomarit, pelastuskoirakurssit, 
kollegiot, lajikurssit, eettinen koulutus.
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Palveluskoiraliitto ja sen jäsenjärjestöt teke-
vät koiraharrastuksen edistämiseksi yhteis-
työtä Suomen Kennelliiton ja alueel listen 
kennelpiirien kanssa. Palvelus- ja pelastus-
koiratoiminnan lisäksi liiton toimintaan kuu-
luvat koulutus- ja kilpailulajeina tottelevai-
suuskoe (toko), rally-toko ja koira tanssi.

Erilaisia koelajeja on 18, ja ne jakaantuvat 
kansallisiin ja kansainvälisiin kokeisiin.

Liiton koetoiminnalla on neljä keskeistä ta-
voitetta: yhteiskunnallinen hyödyllisyys, ja-
lostukselliset kokeet, koiraurheilu ja mielekäs 
harrastus. Koemuotojen monimuotoisuus 
luo hyvän pohjan koiraharrastuksen aloitta-
miselle, ja liiton jäsenyhdistysten kautta on 
vaivatonta edetä vaikka kansainvälisille koe- 
ja kilpakentille tai pelastuskoiratoimintaan.

Toivotan kaikki uudet harrastajat tervetul- 
leiksi mielekkään ja sisällöllisesti rikkaan har-
rastuksen pariin!

Mika Laaksonen
puheenjohtaja

Suomen Palveluskoiraliitto ry

Kannnen kuva: Hanna-Mari Laitala 
Liitteen ulkoasu: Mainostoimisto Trombi

MIKÄ SPKL?
TERVETULOA MUKAAN  
TOIMINTAAN!

Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) on pe- 
rustettu 1935.

Palveluskoiraliitto on palvelus- ja pelastus- 
koiratoiminnan keskusjärjestö, joka toimii 
yhteistyössä muiden koirajärjestöjen sekä 
koiria käyttävien viranomaisten (mm. po- 
liisi, tulli, rajavartiolaitos) kanssa. Jäseninä 
Palveluskoiraliitossa ovat palveluskoira- 
toimintaa harrastavat koirayhdistykset ja 
rotujärjestöt.

Palveluskoiraliitto toteuttaa myös muuta 
koiran koulutukseen liittyvää valistus-, har- 
rastus- ja kurssitoimintaa. Liitto järjestää 
eri koiraharrastuslajien kokeita ja kilpailuja 
sekä luonteen arviointiin tarkoitettuja tes-
tejä.

Liitto toimii myös rotujärjestönä roduille, 
joilla ei ole omaan rotujärjestöön riittävää 
jäsenmäärää tai koirarekisteröintejä. Näitä 
rotuja ovat australian töpöhäntäinen pai- 
menkoira, australiankarjakoira, beaucen- 
paimenkoira, hollanninpaimenkoirat, 
itäeuroopanpaimenkoira, venäjänmusta- 
terrieri, kaukasiankoira, keskiaasiankoira, 
etelävenäjänkoira, picardienpaimenkoira, 
sarplaninac ja tsekinpaimenkoira.

Palveluskoiraliiton toimistolla työskentelee 
neljä henkilöä. Liiton toiminnasta vastaa- 
vat hallitus ja toimikunnat sekä kymme- 
net vapaaehtoiset, jotka edustavat hyvin 
laaja-alaista koiraharrastusosaamista.

Lisätietoa meistä: palveluskoiraliitto.fi
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PALVELUSKOIRALAJIT
Teksti: Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailutoimikunta

Palveluskoiriksi on perinteisesti kou-
lutettu keskikokoisia, voimakkaita ja 
liikkuvia rotuja. Nykyään palveluskoi-
riksi luokitellaan rodut, joilla on oi-
keus osallistua palveluskoirakokeisiin. 
Koeoikeudet on 65 rodulla. Listan ro-
duista löydät seuraavalta aukeamalta.

Palveluskoirakokeet on kehitetty 
palveluskoirarotujen käyttökokeiksi, 
joissa tarkistetaan koiran luontaiset 
taipumukset suoriutua erilaisista teh-
tävistä ja kyky omaksua sille annettu 

koulutus. Palveluskoirakoelajeja ovat jälkikokeet, hakukoe, viestikoe, etsintä-
koe, suojelukokeet, valjakkohiihto ja opastuskoe.

Ennen varsinaisia palvelus- tai pelastuskoirakokeita koiran pitää suorittaa 
käyttäytymiskoe hyväksytysti, mistä saa FCI-BH-koulutustunnuksen. Vaatimus 
ei koske valjakkohiihtoa eikä opastuskoetta. Käyttäytymiskoe ja pelastuskoi-
rakokeet ovat avoimet kaikille roduille sekä roduttomille koirille. 

Kokeet sisältävät tottelevaisuus- ja maasto-osuudet, lukuun ottamatta eri-
koisjälkikoetta ja valjakkohiihtoa, joissa on vain maasto-osuus. Maasto-osuuk-
sien erilaisissa etsintätehtävissä hyödynnetään koiran erinomaista hajuaistia.

Jäljestämiskokeissa koiran tehtävänä on ihmisen kulkeman jäljen seuraa-
minen eli jäljestäminen. Hakukokeessa koira etsii piiloutuneita ihmisiä. Viesti-
kokeessa koira juoksee maastotaipaleella kahden ohjaajan välillä. Etsintäko-
keessa on jälki- ja hakuosuus sekä erilaisia esineiden etsintätehtäviä, yhtenä 
näistä muihinkin kansallisiin lajeihin kuuluva esine-etsintä, jossa koira etsii 
maastoon rajatulle alueelle pudotettuja esineitä. Suojelukokeissa koiran tulee 
puolustaa itseään ja ohjaajaansa uhkaavasti käyttäytyvää vierasta vastaan, ja 
lisäksi kokeessa on jäljestämisosuus.

Koelajin valintaan vaikuttavat koiran fyysiset ominaisuudet, luonne sekä 
ohjaajan mieltymykset. Koiran kouluttamisen alkuun pääsee parhaiten mene-
mällä mukaan paikallisen palveluskoirayhdistyksen tai rotujärjestön alaosas-
ton järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Yhdistykset järjestävät myös ns. pentu-
koulutuksia, joihin voi osallistua pennun kanssa heti, kun sen rokotussuoja on 
riittävä ehkäisemään mahdolliset koirien tartuntataudit. 

Eksyneen ihmisen etsinnöissä koira on erinomainen apu. Koiran hyödyllisyys 
etsinnöissä johtuu sen ylivoimaisesta hajuaistista ja koiran kyvystä liikkua no-
peasti vaikeassakin maastossa.

Hyvin koulutettu koira osaa etsiä ihmisen joko maavainuisesti jäljestämäl-
lä tai ilmavainuisesti etsimällä ihmisen hajua ilmasta. Koskaan ei tiedä, tuleeko 
haju koiran nenään ensin maasta vai ilmasta, siksi koiran on hallittava molem-
mat etsintätavat.

Pelastuskoirakokeet valmentavat sekä koiraa että ohjaajaa erilaisiin etsin-
tätehtäviin. Suomessa kadonneiden henkilöiden etsintä on määrätty poliisille. 
Poliiseja ja poliisikoiria on kuitenkin rajallinen määrä. Poliisilla on mahdolli-
suus käyttää vapaaehtoisia tilanteissa, joissa poliisin omat resurssit eivät riitä.

Pelastuskoiratoiminnan historia juontaa juurensa viranomaisilta lähte-
neeseen avustamispyyntöön. Ensimmäisiä pelastuskoiria käytettiin jo Pal-
veluskoiraliiton perustamisen aikoihin vuonna 1935 paikallisviranomaisten 
pyynnöstä. Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoiminta saa avustusta STEA:lta eli 
sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta. Vuodesta 1980 on ollut käy-
tössä pelastuskoiraohjaajien koulutusjärjestelmä, jota jatkuvasti päivitetään 
yhdessä viranomaisten kanssa vastaamaan nykypäivän etsintätyöskentelyn 

vaatimuksiin. Pelastuskoiraharrastuk-
seen on vuosien kuluessa tullut uusia 
toimijoita, minkä vuoksi yhteistyötä 
vapaaehtoisten ja viranomaisten vä-
lillä on pyritty tehostamaan ja yhden-
mukaistamaan. Vuoden 2014 alusta 
otettiin käyttöön yhteisesti hyväksytty 
pelastuskoirien käyttöönottotarkastus 
(VIRTA).

Vaikka kyse onkin harrastustoimin-
nasta, täytyy muistaa siihen sisältyvä 
vastuu: avustavissa pelastusetsinnöis-
sä, olipa kyse sitten poliisin tai pelastuslaitoksen toiminnan tukemisesta, pe-
lissä on aina jonkun henki. 

Kaikkea Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoimintaa valvoo ja toteuttaa lii-
ton hallituksen asettama pelastuskoiratoimikunta.

Lisätietoja: peko@palveluskoiraliitto.fi

PELASTUSKOIRALAJIT
Teksti: Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoimikunta

LUONTEEN ARVIOINTI
Teksti: Palveluskoiraliiton luonnetoimikunta

Suomessa on kaksi Kennelliiton hyväk-
symää luonteiden ja käyttäytymisen ar-
viointimenetelmää, jotka kumpikin on 
kehitetty alun perin Ruotsissa.

Luonnetesti on meillä otettu viralli-
sesti käyttöön vuonna 1977 ja MH-luon-
nekuvaus vuonna 2010. Vuoden 2017 
alusta kummankin lajin hallinnointi 
siirtyi Suomen Palveluskoiraliiton alai-
suuteen. Rotuyhdistyksillä on erilaisia 
testien hyödyntämistapoja, osalla ro-
duista testi on muotovalioitumisen 

ehtona, toisilla testi vaaditaan ennen jalostuskäyttöä, monella rodulla testien 
avulla seurataan rodun luonteiden kehittymistä. Luonnetestin tarkoituksena on 
arvioida koiran käyttäytymistä tilanteissa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuk-
si. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittelemisessä, jalos-
tuskelpoisuuden arvioinnissa, ja osin sen avulla voidaan myös arvioida koiran 
kouIutuskelpoisuutta.

Koira saa osallistua luonnetestiin 2–6 vuoden ikäisenä. Testitulos muodos-
tuu kymmenestä osakokeesta, joista koiran saama pistemäärä on +300:n ja -300 

pisteen välissä. Suurimmalla osalla roduista testiä ei määritellä hyväksytyksi tai 
hylätyksi. Pistemäärä on merkityksellinen vain, jos se jää alle +75 pisteen, jolloin 
koiralla on mahdollisuus uusia testi yhden kerran.

Hiukan erilainen käytäntö on roduilla, joilla hyväksytty testi on muotova-
lioarvon ehtona, hyväksytty tulos edellyttää silloin vähintään +75 pistettä ja 
arvosa naa vähintään +1 terävyydestä, hermorakenteesta, luoksepäästävyy-
destä sekä plus-arvosanaa laukauspelottomuudesta. Testin arvioi aina kaksi 
luonnetestituomaria, joiden yhteisestä näkemyksestä lopputulos muodostuu. 
Vuonna 2021 luonnetestattiin 1849 koiraa. 

MH-luonnekuvaus on kehitetty 1980-luvulla ruotsalaisten luonnetestien 
pohjalta tavoitteena nuorten koirien reagointi- ja toimintatavan kartoittaminen 
erilaisissa tilanteissa. MH-kuvauksessa on 10 eri osiota, joissa kuvataan koiran 
31:tä eri käyttäytymisreaktiota voimakkuusasteikolla 1–5. Tarkoituksena on 
kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Ku-
vaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luon-
teesta. Näin ollen yksittäisen koiran MH kuvaa koiran luonteen ominaisuuksia 
sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ihannekuvaan verrattuna.

Osallistumisoikeus MH-luonnekuvaukseen on 18 kk täyttäneillä koirilla, ku-
vauksella ei ole yläikärajaa. Koira saa osallistua kuvaukseen yhden kerran. Vuon-
na 2021 MH-luonnekuvattujen koirien määrä oli 653.
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AVOIMET LAJIT

LUONTEEN ARVIOINTI
Teksti: Palveluskoiraliiton luonnetoimikunta

TOTTELEVAISUUSKOE (TOKO)
Teksti: Pipa Pärssinen

Tottelevaisuuskokeessa eli tuttavalli-
semmin TOKO:ssa tai TOKO-kokeessa 
mitataan koiran koulutuksen tasoa 
sekä koiran ja ohjaajan välistä yhteis-
työtä. Kokeeseen saavat osallistua 
kaikki rekisteröidyt koirat 10 kuu-
kauden iän saavuttamisen jälkeen. 
Rotuvalikoima on etenkin alemmissa 
luokissa monipuolinen, ja TOKO-sään-
nöissä sanotaankin, että esimerkiksi 
nopeutta arvosteltaessa tulee koiran 
rotu ottaa huomioon eikä ihanne ole 

kaikille roduille sama. Laji sopiikin monenlaisille koirille. Suomalaiset koirat 
ovat menestyneet erittäin hyvin PM- ja MM-kilpailuissa tuoden Suomeen lu-
kuisia arvokilpailumitaleja.

Kokeessa on neljä luokka, joista alimman luokan eli alokasluokan säännöt 
ovat kansalliset (Suomen omat). Muiden luokkien eli avoimen, voittaja- ja 

erikoisvoittajaluokan säännöt ovat kansainväliset (samat kaikkien FCI-mai-
den kanssa). Alokasluokassa tehdään paikallamakuu 3–5 koiran ryhmässä 
minuutin ajan ohjaajan ollessa 15 metrin päässä. Yksilöliikkeissä koira tekee 
seuraamista eri askellajeissa ja nopeuksissa, liikkeestä maahanmenon, luokse-
tulon, kaukokäskyjä, noutoesineen pitämisen ja hypyn. Tarkemmat kuvaukset 
liikkeistä löytyvät TOKO-säännöistä.

Ylemmissä luokissa koirakolta aletaan edellyttää pitempikestoisia suori-
tuksia muun muassa seuraamisessa ja paikallaoloissa. Mukaan tulee erilaisia 
noutoja (esim. hyppynouto, ohjattu nouto ja tunnistusnouto). TOKO:n liikkeet 
on suunniteltu niin, että alemmissa luokissa tehdään pieniä paloja niistä liik-
keistä, joista ylempien luokkien liikkeet koostuvat. Täten koiraa pystyy kou-
luttamaan heti alusta asti siten, että sille opetetut asiat auttavat koirakkoa 
siirtymään seuraavaan luokkaan.

Koirien työskentelyssä arvostetaan iloisuutta ja koiran halukkuutta totella 
ohjaajan käskyjä. Suorituksissa tavoitellaan hyvää teknistä osaamista ja rei-
pasta suorittamista.

Lisätietoja: toko@palveluskoiraliitto.fi

KOIRATANSSI
Teksti: Johanna Saariluoma

Koiratanssi on lajina usein vaikeasti määriteltävä, koska se on koiraharrastus-
lajeistamme monipuolisimpia. Koiratanssi ei nimestään huolimatta ole vain 
yksi kilpailulaji, vaan sateenkaarikäsite, jonka alle piiloutuvat freestyle (suo-
meksi vapaatanssi) ja heelwork to music (seuraaminen musiikin tahdissa) eli 
HTM. Myös nämä kaksi lajia ovat luonteeltaan erilaisia ja eri koirilla ja ohjaajille 
sopivia.

HTM on laji, jonka moni koiran täsmällisestä työskentelystä nauttiva tai 
esimerkiksi TOKO:a harrastanut koirakko on löytänyt omakseen. Tarkoitukse-
na on esitellä musiikin tahdissa koiran kaunista seuraamista. Musiikin tehtävä 
on korostaa koiran liikkeitä ja täsmällisyyttä eri seuraamisasentojen vaihdos-
sa. Kuka tahansa koiralleen kaunista seuraamista rakentanut tietää, että sen 
harjoittelu vie aikaa – koiratanssi on laji, jossa näitä taitoja saa esitellä moni-
puolisesti. HTM:ssa lisävaikeutta tuo musiikin asettama ajallisen täsmällisyy-
den vaatimus.

Freestyle puolestaan on mielikuvitusrikkaan ohjaajan ja monipuoliseen 
fyysiseen työskentelyyn kykenevän koiran laji. Freestylessä ohjelma koostuu 
mistä tahansa ohjaajan koiralleen opettamista liikkeistä. Säännöissä on kiel-
letty ainoastaan koiralle vahingollisten liikkeiden esittäminen sekä liiallinen 

seuraaminen (maksimi 25 %). Free-
style-koira saattaakin esittää kymme-
nittäin erilaisia liikkeitä päätähuimaa-
vassa tahdissa 1,5–4 minuuttia pitkän 
ohjelmansa aikana. Koirankoulutuk-
sellisesti onkin suuri haaste näiden 
kaikkien liikkeiden osaamistason pitä-
minen riittävän vahvana yhtäaikaisesti.

Koirankoulutuksesta innostunutta 
ihmistä koiratanssissa usein kiinnostaa 
sen vapaus ja mahdollisuudet, mutta 
toisaalta laji tarjoaa kokeneellekin har-
rastajalle aina uusia haasteita, kun vain mielikuvitus on rajana. Moni jännit-
tää aloittamista omien tanssitaitojensa vuoksi, mutta askelluksia tärkeämpää 
on uskallus heittäytyä ja toimia hyvänä tukena shown päätähdelle – omalle 
koiralleen. Ohjaajan tärkein tehtävä koiratanssissa onkin ohjauksellaan antaa 
koiralle parhaat edellytykset ehjään ja rentoon suoritukseen.

Lisätietoja: koiratanssi@palveluskoiraliitto.fi

RALLY-TOKO
Teksti: Tytti Lintenhofer

Rally-toko on alun perin tavallisille 
koiranomistajille kehitetty laji, joka 
on saavuttanut lyhyessä ajassa suu-
ren suosion. Yhdysvalloissa 2000-lu-
vun alkupuolella syntyneessä lajissa 
yhdistyy elementtejä TOKO:sta, agili-
tystä ja koiratanssista. Rally-tokossa 
suoritetaan rata, joka koostuu erilai-
sista tehtävistä. Luokasta riippuen 
tehtäviä on radalla lähdön ja maalin 
lisäksi 10–20 kappaletta. Koirakko 
etenee radalla luokasta riippuen joko 

ohjaajan vasemmalla tai oikealla puolella ja suorittaa tehtävät tuomarin 
ennalta määräämässä järjestyksessä. Tehtävät ovat esimerkiksi erilaisia 
suunnan ja vauhdin muutoksia, pujottelua, pyörähdyksiä, peruuttamista, 
puolenvaihtoja, erilaisia asentoja ja niiden vaihtoja. Radan pituus ja liikkei-
den vaativuus kasvavat luokasta toiseen siirryttäessä.

Rally-tokossa on neljä luokkaa: alokas- (ALO), avoin (AVO), voittaja- 
(VOI) ja mestariluokka (MES). Koirakon saavutettua luokassaan kolme 
vähintään 70 pisteen hyväksyttyä tulosta, se siirtyy seuraavaan tasoluok-

kaan. Kolmesta hyväksytystä tuloksesta luokassaan koirakolle myönne-
tään koulutustunnus RTK 1–4. Hyväksytty tulos on vähintään 70 pistettä, ja 
maksimipisteet kaikissa luokissa 100. Kehuminen ja koiran kannustaminen 
on sallittua koko suorituksen ajan.

Rally-toko on iloinen ja sosiaalinen laji, joka sopii kaikille ihmisille ja 
koirille. Lajin kilpailukynnys on matala. Alokasluokka suoritetaan hihnassa, 
koiraa saa ohjata suurin elein ja tehtävät ovat helppoja. Ylemmissä luokis-
sa koirakko suorittaa radan vapaana ja arvostelun taso tiukkenee. Kaikissa 
luokissa hyvän menestymisen edellytys on koiran hyvä kontakti ohjaa-
jaan, keskittyminen yhteistyöhön hänen kanssaan sekä mahdollisimman 
virheetön suoritus. Koiran suoritusta arvioitaessa otetaan aina huomioon 
koiran yksilöllinen temperamentti.

Rally-toko sopii mainiosti yhteistyön ja kontaktin parantamiseen, 
temppujen opettamiseen ja aktivointiin. Sitä on helppo harjoitella it-
sekseen myös kotona ja lenkkien ohessa. Rally-toko tarjoaa hyvää fysiik-
katreeniä etenkin ylemmissä luokissa, kun koira tekee pyörähdyksiä eri 
suuntiin, erilaisia peruutustehtäviä ja hyvää takapään käyttöä vaativia 
käännöksiä sekä seuraamista myös ohjaajan oikealla puolella.

Lisätietoa: rally-toko@palveluskoiraliitto.fi

Kaikkien lajien säännöt ja lajiohjeet löydät osoitteesta virkku.net
Katso myös lajiesittelyvideomme: palveluskoiraliitto.fi/lajit
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Laji Lajitunnus Luokkamäärä Luokat Koulutustunnus Valionarvo

Käyttäytymiskoe FCI-PAKK 1 FCI-BH

Hakukoe PAHA 3 1, 2, 3 HK KVA-PKH

Jälkikoe PAJÄ 3 1, 2, 3 JK KVA-PKJ

Viestikoe PAVI 3 1, 2, 3 VK KVA-PKV

Etsintäkoe PAEK 3 1, 2, 3 EK KVA-PKE

Opastuskoe PAOP 2 1, 2 ei koulutustunnusta

Pelastuskoirakoe PEKO 1 PEKO-T

Pelastusrauniokoe PERA 2 A, B

IPO-R-hakukoe FCI-IPO-R PEHA 2 A, B FCI-RH-FL KVA-RH-FL

IPO-R-jälkikoe FCI-IPO-R PEJÄ 2 A, B FCI-RH-F KVA-RH-T

IPO-R-rauniokoe FCI-IPO-R PERA 2 A, B FCI-RH-T KVA-RH-T

Suojelukoe (IGP) FCI-PASU 3 1, 2, 3 FCI-IGP KVA-IGP

Mondioring-koe FCI-PAMR 3 1, 2, 3 FCI-MR KVA

Erikoisjälkikoe FCI-PAEJ 2 1, 2 FCI-IFH KVA

IGP-FH-koe FCI-IGP-FH 1 FCI-IGP-FH KVA-IGP-FH

Valjakkohiihtokoe PAVH 3 A, B, C ei koulutustunnusta VVA

Tottelevaisuuskoe TOKO 4 ALO, AVO, VOI, EVL TK TVA

Rally-tokokilpailu RT 4 ALO, AVO, VOI, MES RTK RTVA

Koiratanssikilpailut:

• Heelwork to Music HTM 3 ALO, AVO, VOI HTM KTVA-HTM

• Freestyle FS 3 ALO, AVO, VOI FS KTVA-FS

• Ryhmäkilpailu TTM

SUOMEN PALVELUSKOIRALIITON KOE- JA KILPAILULAJIT JA LYHENTEET

RODUT, JOILLA ON PALVELUSKOIRAKOEOIKEUS, ROTULYHENTEET JA -KOODIT
7 at airedalenterrieri
286 amst amerikanstaffordshirenterrieri
46 app appenzellinpaimenkoira
287 akk australiankarjakoira
293 ak australiankelpie
342 apk australianpaimenkoira
44 be beauceron
15.1 bpg belgianpaimenkoira, groenendael
15.2 bpl belgianpaimenkoira, laekenois
15.3 bpm belgianpaimenkoira, malinois
15.4 bpt belgianpaimenkoira, tervueren
45 brp berninpaimenkoira
144 b bokseri
297 bc bordercollie
191 bv bouvier
171 bvda bouvier des ardennes
113 br briardi
343 cc cane corso
332 cv ceskoslovensky vlcak
263 cln chesapeakelahdennoutaja
296 csk collie, sileäkarvainen
156 cpk collie, pitkäkarvainen
153 dk dalmatiankoira
143 d dobermanni
292 da dogo argentino
47 epk entlebuchinpaimenkoira
336 esv espanjanvesikoira
223.1 hkk hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen
223.2 hlk hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen
223.3 hpk hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen
190 hw hovawart
289 il islanninlammaskoira
915 iep itäeuroopanpaimenkoira

87 kat katalonianpaimenkoira
110 kkn kiharakarvainennoutaja
111 kn kultainennoutaja
122 lb labradorinnoutaja
298 lr lagotto romagnolo
226 lands landseer
284 lpk lapinporokoira
238 m mudi
312 nsn novascotiannoutaja
271 pc partacollie
176 pp picardienpaimenkoira
251 pon polski owczarek nizinny
37 pv portugalinvesikoira
56 pm pumi
138 pypl pyreneittenpaimenkoira, lyhytkarvainen
141 pypp pyreneittenpaimenkoira, pitkäkarvainen
146 rh rhodesiankoira
147 rw rottweiler
135 rlk ruotsinlapinkoira
166 sp saksanpaimenkoira
166.1 sp saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen
93 serra serra de airesinpaimenkoira
121 skn sileäkarvainennoutaja
182.1 sn snautseri, musta
182.2 sn snautseri, pippuri & suola
189 slk suomenlapinkoira
181.1 ss suursnautseri, musta
181.2 ss suursnautseri, pippuri & suola
901 tp tsekinpaimenkoira
347 vp valkoinen paimenkoira
40 vehter vehnäterrieri
327 vmt venäjänmustaterrieri
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Palveluskoirat-lehti 
pitää sinut ajan 
tasalla koiramaailman 
käänteistä. Perehdy 
palveluskoiralajeihin, 
lue luonnetesteistä, 
innostu avoimista 
lajeista, koukutu 
koulutusjuttuihin 
ja tutustu 
terveysartikkeleihin.

Tilauksen teet 
kätevimmin 
osoitteessa virkku.net

TILAA PALVELUSKOIRAT-LEHTI!

NUORISOTOIMINTA PALVELUSKOIRALIITOSSA
Palveluskoiraliitossa järjestetään toimintaa monipuolisesti myös nuo-
rille koiraharrastajille. Nuorten tokon ja rally-tokon valmennusryhmät 
ovat vuonna 2022 siirtyneet Kennelliitolta Palveluskoiraliiton hallin-
noimiksi. Valmennusryhmien tavoitteena on edistää toko- ja rally- 
tokoharrastusta Suomessa valmentamalla eteenpäin pyrkiviä nuoria 
ohjaajia. Valmennustoimintaa pyritään järjestämään myös palveluskoi-
ralajeja harrastaville nuorille ohjaajille. 
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Koulukuja 1
04200 Kerava

toimisto@palveluskoiraliitto.fi
Puh. 050 554 9222

Liiton toimisto on avoinna  
arkisin klo 9–16
Soittoajat:
maanantaisin klo 9–16
tiistai–torstai klo 9–14

www.palveluskoiraliitto.fi
www.virkku.net
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Jäsenyhdistykset ja niiden yhteystie-
dot löydät Palveluskoiraliiton verkko- 
sivuilta https://www.palveluskoira- 
liitto.fi/spkl-ry/jasenyhdistykset.html

Google Maps


