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Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat 
Valmiuskouluttajat ja Vapepan maakuntatoimikuntien edustajat 

 
 

PELASTUSKOIRATOIMINNAN KOULUTUSANOMUKSET 
Jäsenyhdistykset voivat anoa liitolta paikallisia ja maakunnallisia pelastuskoirien 
koulutuskursseja, leirejä ja seminaareja. 
Yhdistysten olisi hyvä kartoittaa mm. pekoetsintä A-kurssien alueellista tarvetta. Loppusyksylle 

ehtii vielä anoa kursseja. 
 
Koulutusanomukset tulee hakea koulutuskorimallin mukaisille tasovaatimuksille. Koulutukset 
tulee anoa 4 kk ennen kurssia. Poikkeuksena pelastuskoiratoiminnan perusteet ja 
apuohjaajakoulutus, joita voi anoa viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia. 

 
Ohjeet koulutusten anomiseksi löytyvät Palveluskoiraliiton Pelastuskoirat –sivuilta (säännöt ja 

ohjeet  OHJE: koulutusten anominen). 

 
PALVELUSKOIRALIITON VALTAKUNNALLISET KOULUTUKSET 

Pekoetsintä B-kurssi 6.-7.9.2014 VÄHIKKÄLÄ 
Pekoetsintä B –kurssi on käyttöönottotarkastukseen ja etsintätehtäviin valmentava käytännön 

kurssi. 
 

Osallistumisvaatimukset: pekoetsintä A-kurssi suoritettu sekä itse kouluttamallaan koiralla 
hyväksytysti suoritettu pelastuskoirakokeen B-luokka tai PAHA/PAJÄ/PAEK 3-luokan 
koulutustunnus. 

 

Ilmoittautumiset: 15.8.2014 mennessä palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta 

Palveluskoiraliiton toimistolle: Suomen Palveluskoiraliitto, Koulukuja 1, 04200 Kerava tai 

sähköpostilla katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi. Ilmoittautumislomake osoitteessa: 

www.palveluskoiraliitto.fi/pekoilmoittautumislomake.pdf 
Osallistujille maksetaan kulukorvauksena oman auton käytöstä 0,10 €/km tai matkustuskulut 

julkisilla kulkuvälineillä kuittien mukaan. Päivärahaa ei makseta. 
 

TULOSSA Ryhmänjohtajakoulutus 1-osa 11.-12.10.2014 MÄNTSÄLÄ 
Ryhmänjohtajakoulutus jakaantuu kahteen lähiopetusjaksoon ja niiden välissä suoritettavaan 

käytännönharjoittelujaksoon. 
 
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia pelastuskoiraryhmän ryhmänjohtaja. 
 
Osallistumisvaatimukset: Osallistujalla tulee olla yhdistyksen puolto koulutukseen, käytännön 

kokemusta hälytysryhmässä, EA1, pekoetsintä A- ja B-kurssit suoritettuna (tai etsintäkurssi 1 ja 
2), sekä itse kouluttamallaan koiralla saavutettu hyväksytty tulos pelastuskoirakokeen B-

luokassa. Viimeksi saavutettu hyväksytty pelastuskoirakoetulos ei saa olla 5 vuotta vanhempi. 
 
Lisätietoja koulutuksesta julkaistaan myöhemmin. 
 

TULOSSA Koulutusohjaajien koulutuspäivä 13.12.2014 

Koulutus on tarkoitettu kaikille Palveluskoiraliiton pätevöimille koulutusohjaajille. 
Koulutusohjaajien koulutuspäivässä päivitetään koulutusohjaajien pelastuskoiratietoutta ja –
tuntemusta. 

 
Lisätietoja koulutuksesta julkaistaan myöhemmin. 

 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/paikalliskoulutus.html


RYHMÄNJOHTAJIEN KOULUTTAJAVERKOSTO 
Palveluskoiraliiton toimisto kerää tietoja niistä ryhmänjohtajista, jotka ovat käytettävissä eri 
koulutustilaisuuksissa kouluttajina. Uudistetun koulutusjärjestelmän mukaisesti ryhmänjohtajat 
voivat toimia kouluttajina Pelastuskoiratoiminnan perusteet- sekä Apuohjaajakoulutuksissa. 

Ilmoittaudu kouluttajaverkostoon lähettämällä vapaamuotoinen ilmoitus ja CV Palveluskoiraliiton 

toimistolle sähköpostilla katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi. CV:ssä tulee mainita oma ammatti, 

käytännön kokemus, kokemus koiranohjaajana, itse kouluttamat koirat, aikaisempi toiminta 
koulutusohjaajana ja ryhmänjohtaja sekä oma osaamisalue (lajikohtainen). Liitä mukaan 
maininta siitä, saako tiedot julkaista Palveluskoiraliiton www-sivuilla. 

 
HÄLYTYSKOIRAKKOTIEDOT PALVELUSKOIRALIITON WWW-SIVUILLE 

Hälytysryhmien ryhmänjohtajille lähetetään viikolla 25 sähköpostilla ohjeistus kerätä tiedot niistä 
hälytysryhmän jäsenistä, jotka antavat luvan julkaista koirakkotietonsa Palveluskoiraliiton 
pelastuskoiratoiminnan www-sivuilla. Tarkkaile sähköpostiasi! 

 

PALVELUSKOIRALIITON KUVAPANKKI 
Palveluskoiraliitto kerää kuva-aineistoa Palveluskoiraliiton kuvapankkiin. Pyydämme henkilöitä 
kameroiden takana ilmoittautumaan. Mikäli kuvagalleriastasi löytyy koiratoiminnan kuvia ja 

haluaisit nähdä niitä Palveluskoiraliiton julkaisuissa, lähetä kuvat/kuvagallerian osoite 

Palveluskoiraliiton toimistolle. Kuvapankkiin kerättäviin kuviin tulee olla julkaisulupa 

Palveluskoiraliiton julkaisuissa. 
 

MAINOSLAUSEITA HAKUSESSA 

Pelastuskoiratoiminnan Matti Nykäsiä kaivataan nyt luovaan työhön. Muhiiko mielessäsi palvelus- 

tai pelastuskoiratoimintaa kuvaavia aforismeja? 
Palveluskoiraliitto on valmistelemassa palvelus- ja pelastuskoiratoiminnasta esittelyvideoita. Nyt 

kaivataan mainoslauseita kuvaamaan toimintaa. Ideat ja ehdotukset voi lähettää 
Palveluskoiraliiton toimistolle sähköpostilla toimisto@palveluskoiraliitto.fi. 

 

VIRTA – KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 
VIRTA – käyttöönottotarkastus on astunut voimaan 1.1.2014. 

Pelastuskoirat –sivujen alle on avattu oma VIRTA –sivu, josta löytyy ohjeet 

käyttöönottotarkastusten järjestämiseen, ilmoittautumiseen ja tulosten julkaisemiseen. 
http://www.palveluskoiraliitto.fi/virta.html. Sivuilta löytyy myös luettelo hyväksytysti VIRTA –
käyttöönottotarkastuksen suorittaneista koirakoista. 

Ruotsinkielinen VIRTA – käyttöönottotarkastuksen ohje julkaistaan viikolla 26. 
VIRTA – räddningsekipage ibrutagningskontroll för myndighetsbruk skall publiceras under 
veckan 26. 

 
IRO MM-KILPAILU 

IRO MM-yksilökilpailu järjestetään 24.-28.9.2014 Sloveniassa. 
 

IRO MM-kilpailun Suomen joukkueeseen halukkaiden IPOR raunio- ja jälkikokeen koiranohjaajien 
tulee lähettää Palveluskoiraliiton toimistolle hakemus 2.7.2014 mennessä. Hakemuksessa tulee 

olla koiran ja ohjaajan tiedot, sekä kopio koiran kilpailukirjasta. 

IRO on päivittänyt kilpailun järjestämisohjeen 23.3.2014. Jokainen IRO:n jäsenyhdistys voi 

ilmoittaa kilpailuun ilmoittautumisen 1.vaiheessa yhden osallistujan/laji. 
Palveluskoiraliiton hallitus valitsee edustajat. 

 
FCI IPOR-MM JOUKKUEKILPAILU 
 Kansainvälinen pelastuskoirien joukkuekilpailu järjestetään 21.-24.8.2014 Italiassa. 
 Palveluskoiraliitto lähettää joukkuekilpailuun joukkueen hakukokeeseen. 
 Joukkueenjohtajaksi ja joukkueen ryhmänjohtajaksi on nimetty Harri Kuusisto. 

Palveluskoiraliiton hallitus on nimennyt FCI IPOR MM-joukkueeseen seuraavat koirakot: 
bpmn Mecberger Hertta ohj. Johanna Franzén, nsnu Siipiveikon Hanhenhoukuttelija ohj. Hanna 
Laasanen, knu Vassruggens Yngwie Frej ohj. Heidi Levander ja ssu Black Widow’s Jack Nicholson 
ohj. Mari Kaislasuo. 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/virta.html


 

TAPAHTUMAKALENTERI 2014 

21.-24.8. FCI IPOR-MM joukkuekilpailu, Italia 
6.-7.9. Pekoetsintä B-kurssi, Vähikkälä 

19.-21.9. PEKO-joukkuekatselmus, Joensuu 

24.-28.9. IRO MM 2014, Slovenia 

11.-12.10. Ryhmänjohtajakurssi 1-osa, Mäntsälä 
29.11. Valmiuskouluttajien koulutuspäivä 
13.12. Koulutusohjaajien koulutuspäivä 

 
Suomen Palveluskoiraliitto 
Pelastuskoiratoimikunta 


