
   

 
PEKO-tiedote 1/2019 

 
Jakelu:  
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat 
Valmiuskouluttajat ja Vapepan maakuntatoimikuntien edustajat 

 
 PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA 2019 
 
Pj.   Eija Rytkönen   p. 050 431 0143 eija.rytkonen@palveluskoiraliitto.fi 
Siht.  Jenni Sairanen  p. 050 301 1945 peko@palveluskoiraliitto.fi 
  Harri Kuusisto  p. 050 527 7495 harri.kuusisto@caverion.com 
  Pekka Malminen p. 045 617 4933 pekka.malminen@gmail.com 

Michaela Grönlund p. 040 515 9896 michaela.gronlund@pohjanmaanvapepa.fi 
Heli Herna  p. 050 522 0150 heli.herna@gmail.com 

 
 
JOUKKUEKATSELMUS 2019 
Pirkanmaan Pelastuskoirat järjestää Joukkuekatselmuksen 13.-15.9.2019 pirkanmaalla. Joukkuekatselmukseen 
otetaan mukaan 10 joukkuetta. Joukkuekatselmuksen ylituomarina toimii Mikael Kallio. Lisätietoja antaa 
Pirkanmaan Pelastuskoirat osoitteesta: joukkue2019@gmail.com 

Päivitetty joukkuekatselmuksen järjestämisohje löytyy Virkusta Järjestäjälle-osiosta sekä Palveluskoiraliiton 
www-sivuilta kohdasta Peko-ohjeet ja lomakkeet. 

 
PEKO-T TUOMARIEN LAJIKURSSI 
Pelastuskoirakoetuomareiden lajikurssi järjestetään maalis-huhtikuun aikana tampereen seudulla. Kurssipäivät: 
30.-31.3.2019 ja 13.-14.4.2019. Kurssilla kouluttajina toimivat Tapio Toivola ja Pekka Malminen. 

Hallituksen kokouksessa 1/2019 päivitetyt kriteerit PEKO-T tuomarikoulutukseen: 

Kurssin järjestelyistä vastaa pelastuskoiratoimikunta, joka nimeää myös kurssin kouluttajat.  
 

Kansallisen pelastuskoirakokeen tuomarikurssille pääsyvaatimuksena on hyväksytysti suoritettu tuomareiden 
peruskurssin osa 1 sekä itse kouluttamallaan koiralla hyväksytysti suoritettu Kennelliiton hyväksymä 
pelastuskoirakoe. 

 
Kansallisten pelastuskoirakokeiden tuomarikurssi sisältää teoriaosuuden sekä käytännön harjoituksia. 
Ennen loppukoetta kokelaan tulee suorittaa hyväksytysti koearvostelukertoja niin, että hän arvostelee 
vähintään 10 koiran koesuorituksen kansallisessa pelastuskoirakokeessa (PEKO-T). 
  
IRO-ASIAT 
IRO on päivittänyt käytäntöjään sekä edustusten että rokotusten ilmoittamisen osalta: 
 
IRO jäsenyhdistys / edustus 2019: koiranohjaaja voi pyytää IRO:n hallitukselta edustamansa jäsenyhdistyksen 
vaihtamista perustellusti. Viime vuonna IRO ohjeisti, että koiranohjaajan tulee edustaa samaa yhdistystä koko 
vuoden ajan. 



Rokotusten vahvistaminen helpottuu. IRO on laatinut rokotusten todistamista varten erillisen dokumentin, jonka 
eläinlääkäri voi vahvistaa. Dokumentti täytyy toimittaa ilmoittautumisvaiheessa (IRO MM-kisat, IRO kurssit ym.). 
Dokumentti löytyy myös Suomen Palveluskoiraliiton www-sivuilta kohdasta Peko-ohjeet ja lomakkeet. 

 
UUDISTETTU IPO-R KOEOHJE 
Uusi koeohje on tullut voimaan 1.1.2019 

Tutustu koeohjeeseen Virkussa www.virkku.net 

Muutokset pähkinänkuoressa: 
Suomessa Kennelliiton alaisissa kokeissa (SPKL/FCI) ovat edelleen käytössä ainoastaan IPO-R F, FL ja T (jälki-, 
haku- ja rauniokoe). 

Myös osakokeen suorittaminen on jatkossa mahdollista: pelkkä vainutyöskentely tai pelkkä 
tottelevaisuus/ketteryys. Osakokeesta ei saa koulutustunnusta. 

- Tottelevaisuudessa ja ketteryydessä aikaisempaan nähden isompia eroja A- ja B-luokan välillä. 
- Uutena suorituksena kokeissa on ilmaisutesti (F: V-kokeessa, FL/T: A-luokassa). 
- B-luokkaan on tullut uusi teline: Keinu 
- Osallistumisoikeus:  

o Esikoe korvaa aikaisemman soveltuvuuskokeen.  
o Vuonna 2019 IPO-R kokeeseen ensimmäistä kertaa osallistuvan tulee suorittaa BH sekä esikoe ko. 

lajissa päästäkseen osallistumaan A-kokeeseen.  
o A-kokeesta on saatava kaksi tulosta vähintään arvosanalla H ennen kuin voi osallistua B-luokkaan. 

 
PELASTUSKOIRATOIMINNAN ESITTEET 
Pelastuskoiratoiminnan esitteestä on tehty uusi versio, lisäksi on tehty uusi esite nimeltä Pelastuskoirakoulutus 
Suomen Palveluskoiraliitossa. Yhdistykset voivat tilata esitteitä liitosta jaettavaksi esimerkiksi omissa Peko info 
tilaisuuksissaan. Jos haluatte tilata esitteitä, laita viestiä osoitteeseen peko@palveluskoiraliitto.fi ja kerro montako 
esitettä tilaat ja postiosoite mihin esitteet postitetaan. 
 

  
iPO-R-TUOMAREIDEN JATKOKOULUTUS 
IPO-R-tuomareiden jatkokoulutus järjestetään 4.5.2019 Tampereella.  

Kouluttajina toimivat Tapio Toivola ja Eija Koistinen. Jatkokoulutus on suunnattu IPO-R tuomarioikeuden 
omaaville tuomareille. IPO-R 2019 koeohjetta koskeva tuomarikoulutus on pakollinen IPO-R-koeohjeen mukaisia 
lajeja arvosteleville tuomareille. 

 
A-KURSSI 16.2.2019 TAMPERE 
Järjestäjä: Pirkanmaan Pelastuskoirat ry 
Kouluttajat: Eija Rytkönen ja Timo Metso 
Ilmoittautuminen 8.1.-3.2.2019 Tuula Annola, tuula.annola@gmail.com p. 0405310452 

Kurssivaatimukset: 
- BH-koe tulee olla suoritettuna 
- Ryhmän puolto (sähköinen puolto Virkussa ilmoittautumisen yhteydessä) 
Kurssille osallistuvien kriteerien täyttymisen tarkistaa ja valinnat kurssille tekee PEKO-toimikunta. 

  
 
 
 

 


