
   

 
PEKO-kuulumisia kokouksesta 6/2020 

 
 
PEKO-kursseista yleisesti 
Kaikki Suomen Palveluskoiraliiton tapahtumat ennen 31.5.2020 on joko siirretty tai peruttu. Tapahtumien uusista 
ajankohdista ilmoitetaan myöhemmin. Mahdollisista verkkokursseista tiedotetaan erikseen. 
 
Kaikkien myönnettyjen PEKO-kurssien osalta olisi toivottavaa, että niitä ei peruta, vaan siirretään myöhemmin 
pidettäväksi. Mikäli kurssille löytyy uusi päivämäärä, uuden päivämäärän ja muut mahdolliset päivittyvät tiedot voi 
ilmoittaa PEKO-sähköpostiin.  
 
A-kurssille on tarvetta ja toimikunta päätti käynnistää sen verkkokurssina heti kun mahdollista. 
 
Ryhmänjohtajakurssi 3.4.-5.4.2020, Helsinki, Hepeko, kouluttajina Pekka Malminen ja Sami Vertanen. Kurssille on 
valittu 14 henkilöä. Kurssi pyritään siirtämään. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia järjestää se joko osittain tai 
kokonaan verkkokurssina.  
 
Apuohjaaja ja koiranohjaajan perustaidot Pohjois-Karjalan Pelastuskoirat kurssi 22.4. ja 25.4.2020 on esitetty 
pidettäväksi 2.9. ja 5.9.2020. Kurssin siirto on hyväksytty. 
 
PEKO-T-tuomarikollegiot 
Lappeenrannassa pidettäväksi suunniteltu PEKO-T-tuomarikollegio siirretään myöhemmin ilmoitettavaan 
ajankohtaan. 
PEKO-T-tuomarikollegio 27.-28.6.2020 Tampereella pidetään, jos tilanne sen suinkin sallii. Muussa tapauksessa se 
siirretään. 
 
Joukkuekatselmus 
PEKO-toimikunta on käsitellyt joukkuekatselmuksen budjetin. Joukkuekatselmuksen budjetti hyväksyttiin ja sitä 
esitetään Palveluskoiraliiton hallitukselle hyväksyttäväksi. 
 
Työryhmät 
MEPE  
Koulutus siirretään vuodelle 2021. 
 
VIRTA  
Selvitetään VIRTA Virkussa -uudistusten tilanne ja tiedotetaan se VIRTA-työryhmälle ja -tarkastajille. 
 
RAUNIO 
24.3. Rauniotyöryhmän kokous on siirretty myöhemmin järjestettäväksi. 
 
VAPEPA 
VAPEPA-kokoukset siirretty pääsääntöisesti myöhempään ajankohtaan tai verkkokokouksiksi. 
 
VERKKO- JA MAASTOKOULUTUS  
Koulutuksien puoltojärjestelmän ja kurssivaatimuksien / -edellytyksien selkeyttäminen on työn alla. 
 



Toimintakertomus 
Toimintakertomus 2019 PEKO-toimikunnan osalta on tehty ja toimitettu eteenpäin Palveluskoiraliiton hallitukselle. 
 
Vastauksia kyselyihin 

Kysymys: 
Uusien IPOR-sääntöjen myötä tuli ilmoitus ”vanhoilla säännöillä tehty E-soveltuvuuskoe missä vain lajissa oikeuttaa 
jatkamaan kaikissa lajeissa suoraan A-kokeessa v. 2019 alkaen”. Koskeeko tämä myös SPKL:n kokeita silloin, kun 
soveltuvuuskokeen järjestävä taho on ollut FRF K9, eivätkä koetulokset näy Kennelliiton järjestelmässä? 
 

Vastaus: 
Tulos ei ole virallinen Kennelliiton silmissä, koska se ei ole tehty SKL:n jäsenyhdistyksen, eikä sen valtuuttaman 
koemuodon haltijan kokeessa. SKL hyväksyy ainoastaan SPKL:n kokeet omiin järjestelmiinsä. Kaikissa Kennelliiton 
koemuodoissa voi kussakin olla vain yksi koemuodon haltija, palvelus- ja pelastuskoirakokeissa se on SPKL. Sama 
järjestelmä on rotuyhdistysten kohdalla, yhtä rotua voi edustaa vain yksi rotujärjestö. 
 

Kysymys: 
Voiko muu kuin palveluskoirarotuinen koira saavuttaa PEKO-T-kokeessa valion arvon? 
 
Vastaus: 
Kansallisen pelastuskoirakokeeseen voivat osallistua kaiken rotuiset ja myös monirotuiset koirat, jos ne on 
tunnistusmerkitty ja ne ovat Kennelliiton omistajarekisterissä. Valionarvoa voidaan hakea koirille, jotka ovat 
Kennelliiton FI-, ER- tai EJ-rekisterissä, ja muilta osin täyttävät Kennelliiton valionarvosäännön edellyttämät 
vaatimukset. FIX- rekisterissä oleva koira ei voi valioitua, koska sille ei ole mahdollisuutta saada vaadittua 
näyttelytulosta.  
 
Kysymys:  
Onko apuohjaajakurssi nykyisin pakollinen hälytysryhmään pääsemiseksi ja edellytetäänkö ko. kurssille Vapepan 
etsintäkurssin suorittamista?  
 
Vastaus: 
Apuohjaajakurssi ei ole pakollinen hälytysryhmään pääsemiseksi. Vapepan etsintäkurssi ei ole edellytys 
apuohjaajakurssille osallistumiselle. Etsintätehtäviin ei sen sijaan voi osallistua ennen kuin etsintäkurssi on 
suoritettuna.  
 
Kysymys: 
Tarvitseeko hälytyskelpoisuuden säilyttämistä tulosten vanhenemiseen liittyen tehdä poikkeustilanteen vuoksi 
erillinen päätös? Jos tulos on vanhenemassa nyt keväällä, eikä ole mahdollista osallistua PEKO-T kokeeseen 
peruuntuneiden kokeiden vuoksi ennen tuloksen vanhenemista noudatetaanko voimassa olevaa ohjetta vai 
vaikuttaako tämä poikkeuksellinen tilanne voimassaoloon? Koronavirus aiheuttaa ongelmia hälytysoikeuden 
ylläpitämisessä niiden koirien osalta, joilla koetulokset vanhenevat vuoden 2020 aikana. Samalla tämä jarruttaa 
uusien hälykoirakoiden valmistumista kokeiden mahdollisesti ruuhkautuessa. 
 

Vastaus: 
Tästä PEKO-toimikunta tehnyt esityksen Palveluskoiraliiton hallitukselle. Kun hallitus on käsitellyt esityksen, PEKO-
toimikunta julkaisee päätöksen Palveluskoiraliiton viestintäkanavien kautta. 
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