
                                                                 

 

PEKO-TIEDOTE JA KUULUMISIA PEKO-TOIMIKUNNAN KOKOUKSESTA 

2/21 

 

POIMINTOJA TOIMIKUNNAN KOKOUKSESTA 25.2.21 (2/21) 

 

 

KOULUTUSASIAA 

- Pelastusetsintä A-kurssi suunnitteilla verkkokurssina toukokuussa 

- Tarvittaessa A-kurssi voidaan anoa järjestettäväksi ruotsinkielisenä Teamsin kautta 

- Pekokouluttajakoulutus (HUOM: tämä ei ole koulutusohjaajakoulutus) helatorstaina 13.5 

Keravalla 

- Pelastusetsintä B-kurssia suositellaan anottavaksi niissä yhdistyksissä, missä tarvetta ilmenee 

- C-tason koulutuksia kehitetään, mm. taajamakoulutusta 

- PEKO-koulutusohjaajakoulutuksesta on kentälle lähtenyt kysely jonka avulla kartoitettu tarvetta 

koulutukselle. Palaute on ollut runsasta ja sen perusteella voidaan todeta, että 

koulutusohjaajakoulutukselle on tarvetta. Toimikunta on aloittanut koulutusrungon rakentamisen 

jossa kentältä saatu palaute ja monet hyvät havainnot otetaan huomioon. 

- PEKO-info on startannut ensimmäistä kertaa verkkokurssina 1.3 

 

JOUKKUEKATSELMUS 

- Kuopiossa 27.-29.8.21 

 

PEKO-T 

- PEKO-T -tuomareiden jatkokoulutus pidetty Teamsissa 21.2 

- Arvostelulomakkeeseen tehdään tarvittavat muutokset 

- Koostetaan mallivideot tuomareille ja harrastajille hakuosuuden suorittamisesta partioimalla sekä 

hallintaosion irtaantumisliikkeestä. 

 

VAPEPA 

- Pilotointi Punaisen Ristin kanssa koskien uutta Vapepan RJ-kurssia. Mukana Hepeko ja PPK. 

 

VIRTA 

- Virta-tarkastuksia ei saa järjestää 1.3-31.3.21 välisenä aikana 

 



HÄLY-VIRKKU 

- Lähetetään ryhmänjohtajille ja ryhmien vastaaville ohjeistusta Häly-Virkun käyttöön (ks. liite) 
 

KV-PELASTUSKOIRAPÄIVÄ 24.4 

- Kehitellään tapahtumaa tai muuta aktiviteettia, joka pandemiasta johtuen todennäköisesti 

tapahtuu verkossa 
 

Huom: viestiä toimikunnalle voit lähettää osoitteeseen peko@palveluskoiraliitto.fi otsikolla ”viestiä 

toimikunnalle” tai ottamalla yhteyttä keneen tahansa toimikunnan jäsenistä. 

 

TOIMISTO TIEDOTTAA: 

PEKO-T  

- Kansallisen pelastuskoirakokeen (PEKO-T) järjestämisohje löytyy Virkusta 

- Palveluskoirat-lehteen nro 2/21 tulossa Tapio Toivolan artikkeli PEKO-T-kokeen uudistuksista. 

- Kilpailukirjan täyttöohje PEKO T-kokeen osalta löytyy Virkusta. 

PELASTUSKOIRA TUTUKSI -PROJEKTI SIIRTYY 

- Palveluskoiraliiton, Pelastuskoiraliiton ja Poliisihallituksen Pelastuskoira tutuksi -projekti siirtyy 

vuoden 2022 alkuun. Päätös on tehty muuttuneen koronatilanteen vuoksi. Yhdistyksiä tiedotetaan 

uudesta päivämäärästä lähempänä ajankohtaa. 

 

LIITE: 

Ohjeistus Virkun Häly -toimintoon -21 
 

Mitä kirjataan? 
 

Mitkä kaikki harjoitukset?  

Periaatteessa kaikki pelastuskoiraryhmän harjoitukset ja tapahtumat, jotka liittyvät pelastuskoiratoimintaan 

ja jotka suoritetaan kyseisen pekoryhmän toimesta. Näin saamme kokonaiskuvaa toiminnan 

monipuolisuudesta.  

Esimerkkejä harjoituksista / tapahtumista, jotka voi kirjata:  

- hälytreenit 

- lajiharjoittelu (haku/jälki /  raunio / taajama / rakennus/vesistö jne.) 

- ohjaajan oma kouluttautuminen (ryhmän järjestämä suunnistusharjoitus, maastoensiapu tms.) 

- pekoryhmän / hälyryhmän sisäiset palaverit 

- PEKO-T => kokeen järjestely / koepäivä 

- Virta => järjestelyt/tarkastus 

- tottis niiltä osin, kun pekoryhmä järjestää 

- ryhmän leirit tai osallistuminen muun pelastuskoiraryhmän leirille 

- muut pelastuskoiratoimintaa tukevat harjoitukset (käsittely-, sosiaalistamis-, alusta jne. harjoitukset, joita 

kyseiset koirakot tarvitsevat kehittyäkseen) 

Esimerkkejä harjoituksista, joita ei tule kirjata: 

- pekoryhmään kuuluvan koirakon osallistuminen muun lajin viikkotreeniin (agility, rally-toko tms. vaikka 

sinällään kaikki toiminta ja treeni varmasti vahvistaakin myös pelastuskoiran valmiuksia) 

mailto:peko@palveluskoiraliitto.fi
https://www.virkku.net/files/jarjestamisohjeet/PEKO-T_jarjestamisohje_2021.pdf
https://www.virkku.net/files/peko%20ja%20ipo-r/peko-t_kilpailukirjan_t%E4ytt%F6%5b857%5d.pdf


- yksittäisen jäsenen omat, ryhmästä riippumattomat ”pihatottikset”  

- koirankoulutusseminaarit / webinaarit / koulutuspäivät jne. jotka eivät kuulu suoraan 

pelastuskoiratoiminnan alle 

 

Kuinka tarkka selostus harjoituksesta / hälytyksestä? 

Sana on vapaa. Tilastoja ajatellen on tietysti kiinnostavaa, jos lisätiedoissa mainitaan minkä tyyppisestä 

harjoituksesta oli kyse. Esim. ”Virtaan valmentava alueen tarkastus 15 ha / 3 h vanha jälki + 1 mm” tai 

”Tottista BH-kokeeseen tähtääville” tai ”Ilmaisuharjoitus kentällä”. Kaikki erilaisia, mutta informatiivisia. 

 

Kirjataanko löytö aina, jos etsintä kokonaisuudessaan on johtanut löytöön, vai ainoastaan mikäli 

kyseinen ryhmä on tehnyt löydön? 

Kirjaa lisätietoihin, esim. ”Poliisi löysi”, ”Ohikulkija löysi”, ”Vapepan etsintäpartio löysi” ja tietysti myös 

tarkennuksena, mikäli ryhmän koirapartio on tehnyt löydön. 

 

Laitetaanko kellonajat aloitus - lopetus? 

Hälytykset – kyllä. 

Harjoitukset – ei välttämätöntä mutta suositeltavaa. Mitä tarkempaa tietoa pystymme raportoimaan, sen 

parempi. 

 

Kirjataanko kaikki osallistujat nimeltä kaikkiin harjoituksiin? Entä he, jotka eivät ole Virkussa? 

Harjoitusten kohdalla nimiä ei ole tarpeen mainita, henkilöiden lukumäärä riittää. Hälytysten suhteen niihin 

osallistuneet henkilöt / koirat on suositeltavaa mainita, mutta se ei ole pakollista. 

Mikä on oikea tapa merkata osallistujat (muu maalihenkilö / muu vapaaehtoinen jne.)? 

”Harjoitukseen osallistuneet hälytysryhmän mukana treenaavat koirakot” = tarkoittaa kaikkia 

pelastuskoiratoimintaan kuuluvia ja perustreeneihin säännöllisesti osallistuvia. 

”Maalimies / jäljentekijä” = tarkoittaa muita harjoituksiin, kokeisiin, Virta-tarkastuksiin epäsäännöllisesti tai 

kertaluonteisesti apuna osallistuvia, ei varsinaisia pekoryhmän jäseniä.  

”Muu vapaaehtoinen” = tarkoittaa avustavia / osallistuvia henkilöitä jotka toimivat muissa tehtävissä kuin 

maalihenkilönä / jäljentekijöinä kyseisessä tapahtumassa / harjoituksessa. 

HUOM: tärkeintä on, että henkilömäärä täsmää, ei niinkään se mihin kategoriaan heidät on merkattu. 

Useinhan harjoituksissa samalla henkilöllä voi olla useampikin eri rooli. 

 

Kirjataanko vuoden vaihtuessa seuraavan vuoden treenit saman listan jatkoksi kuin edellisen? 

Kyllä. Toimintoa kehittäessä pyrimme lisäämään tähän väliotsikon selvyyden vuoksi. 

 

Milloin kirjataan? 
 

Kuinka nopeasti harjoituksen jälkeen? 

Hälytykset 

Viikon sisällä 

Hälyharjoitus 

- Halutessasi voit merkata harjoitukset jo ennakkoon, jolloin koiranohjaajat sekä apuohjaajat voivat 

ilmoittautua Virkussa mukaan treeniin. 

- Muussa tapauksessa kuten viikkoharjoitukset 

Viikkotreenit 

- Jokainen ryhmä voi muodostaa itselleen sopivan rytmin harjoitusten merkitsemiseen. Sopiva väli on heti 



harjoituksen jälkeen – kerran kuukaudessa. Jokainen harjoitus kirjataan kuitenkin omana tapahtumanaan. 

 

Kuka kirjaa? 
 

Kuka saa tehdä kirjaukset (harjoitus / hälytys)? 

Tällä hetkellä kirjauksia tekevät ryhmänjohtajat. Ellei ryhmässä ole virallista ryhmänjohtajaa, voi liiton 

toimistoa pyytää lisäämään oikeudet ryhmän vetäjälle. Toimintoa kuitenkin tullaan kehittämään niin, että 

ryhmistä voidaan nimetä muitakin vastuuhenkilöitä, joilla on perustreenien kirjaamisoikeus. Lähetämme 

tästä lisätietoa heti kun toiminto on valmis otettavaksi käyttöön. 

 

Kuinka uusi käyttäjä (esim. ryhmänvetäjä, joka ei ole ryhmänjohtaja) lisätään? 

Ottamalla yhteyttä Palveluskoiraliiton toimistoon peko@palveluskoiraliitto.fi  

mailto:peko@palveluskoiraliitto.fi

