
                                                                
 

PEKO-TIEDOTE 1/2022  

 

HUOM: sisältää tärkeää ilmoitusasiaa!  

 

MUUTOS LIITON SAAMAAN AVUSTUKSEEN KOSKIEN PELASTUSKOIRATOIMINTAA 

Palveluskoiraliiton STEA:lta vuodelle 2022 saama avustus pelastuskoiratoimintaan on edellisiä 

vuosia huomattavasti pienempi. Avustusta haettiin 90 000 € ja saatiin 65 000 €. Tämä tarkoittaa 

sitä, että toimikunta joutuu uudelleen arvioimaan kuluvan vuoden budjettia ja toimintasuunnitelmaa 

sekä suorittamaan erinäisiä säästötoimia. Perustoiminnan (kuten kokeet, Virta-tarkastukset ja 

kurssitoiminta) ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota, mutta tietyiltä osin säästötoimet 

kohdistuvat myös niihin.  

 

MATKUSTUSOHJE KOSKIEN PEKO-T-TUOMAROINTIA JA VIRTA-TARKASTUKSIA 

Liiton hallitus on kokouksessaan 10.2.2022 päättänyt vuoden 2022 matkustusohjeista:  

Pelastuskoirakokeen (PEKO-T) tuomareille ja Virta-tarkastajille maksetaan kokeeseen tai 

tarkastukseen liittyvästä matkasta liiton yleisen matkaohjeen mukaan sillä edellytyksellä, että 

tuomarin yhdensuuntaisen matkan maksimipituus on enintään 200 km. Tästä ylimenevältä 

osuudelta km-korvaukset jäävät tapahtuman järjestäjän korvattaviksi. Päivärahat maksetaan liiton 

yleisen ohjeen mukaan. 

- Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liitto korvaa edestakaisen, eli maksimissaan 2 x 200 km:n 

pituisen matkan. Yhdistysten on tärkeää huomioida tämä anoessa kokeita.  

- Matkustusohje 2022 päivitetään kokonaisuudessaan liiton verkkosivuille: 

https://www.palveluskoiraliitto.fi/materiaalisalkku/ohjeet-ja-lomakkeet.html 

 

SUUNNITELTU KOE- JA KURSSITOIMINTA YHDISTYKSISSÄ 2022 

- Tarkennetun PEKO-budjetin vuoksi pyydämme arviota kuluvan vuoden tulevasta toiminnasta 

yhdistyksissä koskien A- ja B-kursseja, PEKO-T-kokeita sekä VIRTA-tarkastuksia.  

Linkki kyselyyn: https://www.lyyti.fi/questions/b1bf08d060  

 

HAETAAN JOUKKUEKATSELMUKSEN JÄRJESTÄJÄÄ 

Joukkuekatselmukselle 2022 haetaan järjestäjää! Olisiko yhdistyksesi kiinnostunut tarttumaan 

toimeen? Lisätietoja saa toimistosta peko@palveluskoiraliitto.fi. 

 

ALUEELLISET POLIISITAPAAMISET 

Koronarajoitusten vuoksi on alueellisiin poliisitapaamisiin tullut runsaasti muutoksia. Päivitykset 

https://www.palveluskoiraliitto.fi/materiaalisalkku/ohjeet-ja-lomakkeet.html
https://www.lyyti.fi/questions/b1bf08d060


löytyvät Palveluskoiraliiton verkkosivuilta osiosta ”Ajankohtaista”. Suora linkki päivittyvään 

tiedotteeseen: https://www.palveluskoiraliitto.fi/suomen-palveluskoiraliitto-

ry/ajankohtaista/muok.1.2.2022-muutos-alueellisten-poliisitapaamisten-aikoihin.html?p19=2 

 

ALUEELLISET TAPAAMISET 

Turun ja Tampereen alueelliset tapaamiset on peruttu alkuvuoden nopeasti vaihtuvien 

koronarajoitusten vuoksi. Ne tullaan korvaamaan Teamsissa järjestettävällä online-tapahtumalla. 

Lisätietoa tulossa, kun päivämäärä varmistuu. 

 

RYHMÄNJOHTAJAT 

Korvaava ryhmänjohtajapäivä heille, ketkä eivät pystyneet osallistumaan marraskuussa 2021 

järjestettyyn tapahtumaan, järjestetään Teamsissa 12.3.2022. Ilmoittautuminen Virkussa on auki. 

Erillinen viesti ryhmänjohtajille on lähetetty ryhmänjohtajapäivien siirtymisestä verkkoon. 

 

AJANKOHTAISET PEKO-KURSSIT 

Muistathan seurata Virkun kurssiosiota. Tällä hetkellä listalta löytyy mm. PEKO-info, 2 kpl A-

kursseja, RJ 2, ryhmänjohtajapäivä sekä tuomarikoulutusta, monipuolista tarjontaa koulutuspolun 

eri vaiheessa oleville harrastajille       

 

 

 

 

Kiitokset kaikille moninaisiin kyselyihin 

vastanneille, sekä yhdistysten 

vastuuhenkilöille HÄLY-Virkun 

ahkerasta täytöstä! Kyselyt voivat olla 

välillä raskaita, mutta antavat liiton ja 

toimikunnan suuntaan tärkeää tietoa 

siitä mihin suuntaan kentällä toimivat 

vapaaehtoiset toivovat toimintaa 

kehitettävän. Palaute luetaan, kootaan 

ja otetaan huomioon, vaikka isossa 

organisaatiossa yksittäistä, 

erinomaistakaan muutosideaa ei aina 

voida ketterästi toteuttaa. Jokainen 

palaute on kuitenkin arvokas! 

Mukavaa ja tuloksellista 

alkanutta PEKO-vuotta! 
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