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POIMINTOJA TOIMIKUNNAN KOKOUKSISTA  

 

Kesä on ollut hiljaista aikaa, mutta koronataukojen jälkeen on PEKO-toiminnassakin kovasti kiritty 

umpeen väliin jääneitä koulutuksia ja muita tapahtumia.  

 

PEKO-T 

- Toimikunta on toteuttanut videoinnin osasta hallintaosion liikkeitä: https://youtu.be/O1BTpX5Z6uw  

sekä henkilöetsinnän partiointiosuudesta: https://youtu.be/99e35RZ5Ymo  

 

KURSSIT JA KOULUTUKSET - YLEISTÄ 

- Ajankohtainen tieto kurssitoiminnasta löytyy Virkusta. Yhdistykset voivat anoa sekä 

valtakunnallisia- että paikalliskoulutuksia. Tällä hetkellä kurssejakin voi anoa kahta viikkoa 

aikaisemmin. Huomioikaa kuitenkin, että mikäli kyseessä on koulutus, johon toimikunta valitsee 

kouluttajan sekä osallistujat, kuten Etsintä B-kurssi, on anomisaika käytännön syistä pidempi. 

Samoin on, mikäli kurssille haetaan liitolta tukea.  

- Uusia C-tason koulutuksia suunnitteilla vuodelle -22, mm. taajamaetsintään liittyen. 

 

PETO / SORTUMAETSINTÄ 

- PETO-yhteistyöryhmän (SPKL, SPeKL, PeO ja PELA) sortumaetsintäprojekti alkaa olla 

loppusuoralla. Molemmat liitot järjestävät tarkastuksen pilotointeja syksyllä 2021 (SPKL Lohjalla 

10.10 ja Kuopiossa 16.-17.10) sekä yhteisen koulutusviikonlopun Jyväskylässä 23.–24.10. 

Lisätietoa virallisesta aloituksesta tulee vuodenvaihteen jälkeen. 

 

MEPE 

- MePe-arviointiohje on hyväksytty liiton hallituksessa 5.8. Lisätietoa meri- tai järvipelastuksessa 

aluksessa tapahtuvasta ilmavainuisesta etsinnästä löydät täältä: 

https://www.palveluskoiraliitto.fi/pelastuskoiratoiminta/meri-tai-jarvipelastus.html  

 

RYHMÄNJOHTAJAT 

- RJ-päivät järjestetään Jyväskylän Laajavuoressa 20.–21.11. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 

17.10. Ryhmänjohtajille on lähetetty aiheesta postia, mutta mikäli se ei ole löytänyt perille, niin ota 

yhteyttä peko@palveluskoiraliitto.fi. 

https://youtu.be/O1BTpX5Z6uw
https://youtu.be/99e35RZ5Ymo
https://www.palveluskoiraliitto.fi/pelastuskoiratoiminta/meri-tai-jarvipelastus.html


- Ryhmänjohtajille on avattu oma fb-ryhmä yhteydenpitoa ja yleistä keskustelua varten. 

- RJ2 -kurssi järjestetään Helsingissä 26.-27.3.2022 (ks. Virkku) 

 

PALVELUS- JA PELASTUSKOIRATUOMAREIDEN PERUSKURSSI 1-OSA 

- Keravan Koiraharrastajat järjestävät tuomareiden peruskurssin 27.-28.11 / 4.12. Lisätietoja 

Virkussa. 

 

ALUEELLISET TAPAAMISET 

- Toimikunta on suunnitellut alueellisia tapaamisia vielä kuluvalle vuodelle. Tarkempaa lisäinfoa 

lähetetään, kun ajankohdat varmistuvat. 

 

PEKO-PANEELI 

- Toimikunta toteuttaa PEKO-paneelin Teamsissa 1.12 klo 18.00 alkaen. Panelisteina toimikunnan 

jäsenet, jotka kertovat ajankohtaisista asioista sekä vastaavat etukäteen lähetettyihin kysymyksiin. 

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille pelastuskoiratoiminnasta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset 

seuraavan linkin kautta 6.10–25.11: https://www.lyyti.in/PEKOpaneeli_4372  

Ilmoittautuneille lähetetään erillinen linkki, jonne on helppo lähettää mahdolliset 

etukäteiskysymykset. Paneeli tallennetaan ja sen voi katsoa myös jälkikäteen. 

 

Mukavaa syksynjatkoa! 

T. Pelastuskoiratoiminnan suunnittelija Kirsi / toimisto 

 

peko@palveluskoiraliitto.fi 

kirsi.liikanen@palveluskoiraliitto.fi  
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