
 

 
 
 
 
PEKO-kuulumisia kokouksista 7-8/2020 
 

Kurssit ja koulutukset 

Pirkanmaan anoman Pelastusetsintä B -kurssin (24.-26.6.) ajankohta on siirtynyt, uusi ajankohta on 21.-
23.8.2020. Eija Rytkönen on estynyt toimimasta kouluttajana, joten tilalle valittiin Sami Vertanen. Toisena 
kouluttajana toimii alkuperäisen suunnitelman mukaan Helena Niemi.  
 
Kursseja on tämän kevään aikana koronasta huolimatta pidetty 4 kpl, joista 3 verkossa:  

• 2 PEKO-infoa 

• 1 PEKO-A -kurssi 

• 1 apuohjaajakurssi, joka ennätettiin pitää ennen koronaa.  
 
PEKO-A -kurssin 16 osallistujasta 13 selvitti kurssin hyväksytysti. Onnittelut suoriutuneille! 
 
Kevään perutut kurssit ovat pääosin siirtyneet ja niihin on ilmoitettu uudet ajankohdat Virkussa.  
 

PEKO-tuomarikollegiot 

Tampereen tuomarikollegio 26.-27.6. on päätetty siirtää loppukesään / syksylle. Lappeenrannan kollegio 
pidetään 4.7. Kollegion vastaanottajina ovat Tapio Toivola ja Ari Kansikas (kollegio on täynnä). 
Tuomarikokelaiden tulee suorittaa ylituomarikurssin 2-osa ennen osallistumistaan tuomarikollegioon.  
 

PEKO-kokeet 

Kansallisten rauniokokeiden voimassaolo tarkistetaan vuosittain. 
Kansallisten PERA-kokeiden osalta noudatetaan vuonna 2020 samaa käytäntöä kuin vuonna 2019.  
Kokeista ei makseta häntärahaa. 
Kokeen järjestäjä maksaa koetuomarin kulut. Järjestäjä voi periä kokeesta osallistumismaksun.  
Kansallisen PERA-kokeen nykyisen koeohjeen voimassaoloa on jatkettu, ja se on voimassa toistaiseksi. 
Voimassaolo tarkistetaan vuosittain.  
 

Tulevia tapahtumia 

Pirkanmaan Erämessut järjestetään 28.-30.5.2021. PEKO-toimikunta on varannut esittelypaikan messuille.  
 
Joukkuekatselmus pidetään tänä vuonna Helsingissä 2.-4.10. HePeKon toimesta. Yhdistyksille on ilmoitettu, 
että katselmukseen otetaan vain yksi joukkue kustakin yhdistyksestä. Järjestävä yhdistys on ilmoittanut, 
ettei osallistu katselmukseen. Suunnitelmat ja järjestelyt katselmuksen osalta ovat järjestäjän mukaan 
hyvällä mallilla.  
 
Joukkuekatselmuksen osalta ohjeiden päivittäminen ja tarkentaminen tulee kysymykseen ennen ensi 
vuodelle suunniteltua joukkuekatselmusta.  
 
IRO MM-kilpailut on siirretty vuodelle 2021. IRO:n kokeita ole haettu vuodelle 2021.  
 



Vapepan uutiskirje 

Vapepalta on tullut uutiskirje 2/2020, jossa on mm. OHTO-käyttäjille asiaa. Kirje löytyy alla olevasta linkistä.   
 
http://s606355352.t.en25.com/e/es?s=606355352&e=68919&elqTrackId=37DA825409C7AC05291FCF5A39
2690B3&elq=43f5d0873d454101a5836c338f11eb2f&elqaid=2123&elqat=1 
 

Vastauksia kyselyihin 

Kysymys: 
Tuleeko EA1-kortin olla voimassa vai riittävätkö vastaavat taidot hälykelpoisuuden vaatimuksien osalta? 
 
Vastaus:  
Koulutuskorikaaviossa ovat suuntaa-antavat hälytasotavoitteet. Eri alueilla viranomaiset ovat kuitenkin 
asettaneet hieman erilaisia vaatimuksia. Kunkin alueen ryhmänjohtaja tietää, mitkä ovat kyseisen alueen 
tasovaatimukset. Jos asiasta on epätietoisuutta, ryhmänjohtaja on yhteydessä PEKO-toimikuntaan.  
 
Kysymys: 
Olisiko PEKO-info -kurssin infopakettia / materiaalia mahdollista saada "jatkuvakäyttöiseksi" siten, että sen 
voisi antaa tehtäväksi aina uudelle tulokkaalle? 
 
Vastaus: 
PEKO-info -kurssi voidaan helposti pitää verkkokurssina sopivalla alustalla (Skype, Zoom, Teams tms.).  
Uusille tulokkaille kannattaa järjestää PEKO-info -kurssi säännöllisin väliajoin.  
 
 
 
Oikein hyvää ja koerikasta kesää! 
 
PEKO-toimikunta  
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