
PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA

TIEDOTE 3/2011
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja peko-vastaavat

UUDET IPOR-SÄÄNNÖT JA FCI:N JOUKKUEKILPAILUN SÄÄNNÖT ASTUVAT VOIMAAN 1.1.2012
Uudet IPOR-säännöt on julkaistu IROn kotisivuilla (http://iro-
dogs.org/fileadmin/user_upload/pdf/Regelwerke/IPO-R_2012_E.pdf)

PELASTUSKOIRAKOKEIDEN KANSALLISET SÄÄNNÖT MUUTTUVAT 1.1.2012
Pelastuskoirakokeiden kansalliset koeohjeet ja säännöt muuttuvat 1.1.2012 alkaen.
Pelastuskoiratoimikunta ja Palveluskoiraliiton hallitus työstävät uusia sääntöjä ja lopulliset 
säännöt vahvistetaan myöhemmin.
Tottelevaisuus ja ketteryysosuudet säilyvät ennallaan. Pelastus jälki- ja hakukokeisiin on 
suunnitteilla laatia A-kokeen koeohje ja hakukokeen B-koeohjeeseen lisättäväksi kaksi 
etsintälinjaa.
Hälytyskorttitason koevaatimuksena sääntöuudistuksen jälkeen on hyväksytty B-koe.
Vuoden 2012 alusta erillisten tottelevaisuus ja ketteryys kokeiden järjestämisestä luovutaan.

PALVELUSKOIRALIITON VALTAKUNNALLISET PELASTUSKOIRAKOULUTUKSET
MERIPELASTUSKOIRAKURSSI
7.-9.10.2011 LOVIISA
Kurssi on tarkoitettu pidemmälle koulutetuille koirille ja niiden ohjaajille.
Vaatimustaso: Kansimieskoulutus/kansimieskoulutuksessa tai useita tehtyjä 
meripelastuskoiraharjoitteita ja taito lukea koiraansa.
Kurssilla harjoitellaan vesistöetsintää päivällä ja pimeällä. Kurssilla ei tehdä perusharjoitteita.
Koulutukseen otetaan 9 koirakkoa.
Ilmoittautumiset Palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta (peko-ilmoittautumislomakkeella) 
15.9. mennessä Palveluskoiraliiton toimistoon.
Ilmoittautumislomakkeessa tulee mainita koirakon koulutustaso.
Palveluskoiraliitto maksaa jäsenyhdistystensä kurssilaisten matkakulut.
Pelastuskoiratoimikunta valitsee osallistujat.

RYHMÄNJOHTAJAPÄIVÄT (jatkokoulutus)
5.-6.11.2010 TAMPERE
Lisätietoja myöhemmin

TOTTELEVAISUUS LUENTO
10.12.2011 VANTAA
Luennoitsijana Auli Kiminki
Ilmoittautumiset Palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta (peko-ilmoittautumislomakkeella) 
23.11. mennessä Palveluskoiraliiton toimistoon.
Rajoitus 70 henkilöä (max. 4 / yhdistys).

JOUKKUEKATSELMUS 2012
Haemme ensi vuoden joukkuekatselmukselle järjestäjää.
Joukkuekatselmuksen järjestämisestä kiinnostuneita yhdistyksiä pyydetään ottamaan yhteyttä 
Palveluskoiraliiton toimistoon sähköpostilla toimisto@palveluskoiraliitto.fi 
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HÄLYTYSRYHMIEN NIMIKORTIT
Palveluskoiraliitto painaa hälytysryhmien koiranohjaajille ja ryhmänjohtajille nimikortit 
Palveluskoiraliiton logolla.
Korttien painamista varten keräämme yhdistyksiltä nimilistat hälytysryhmien koiranohjaajista ja 
ryhmänjohtajista. Täytettävä nimilista on tämän jäsenkirjeen liitteenä.
Nimilistat tulee palauttaa Palveluskoiraliiton toimistolle 30.9. mennessä.

PAIKALLISKOULUTUSANOMUKSET
Yhdistykset voivat anoa paikalliskoulutuksia loka-, marras- ja joulukuulle vielä 20.9. saakka.

YHDISTYKSEN VASTUU TOIMIHENKILÖKOULUTUKSESSA
Haluamme muistuttaa ja korostaa yhdistyksen vastuuta nimettäessä jäseniä valtakunnallisiin 
pelastuskoiratoiminnan koulutuksiin ja kursseille.
On tärkeää, että yhdistyksen puoltamat henkilöt ovat aktiivisesti mukana 
pelastuskoiratoiminnassa ja puoltavassa yhdistyksessä. Koulutustilaisuuksien osallistujamäärän 
ollessa rajallinen tulisi koulutukseen nimetä henkilöitä, jotka sitoutuvat osallistumaan 
koulutukseen niin koirakkona kuin kuunteluoppilaana ja jakamaan koulutuksessa saatua tietoa 
eteenpäin omassa yhdistyksessään.
Yhdistykseltä voidaan periä perusteettomasti perutusta osallistumisesta tai saapumatta 
jättäneestä kurssilaisesta liitolle aiheutuneita kuluja.

LIPPAHATUT PALVELUSKOIRALIITON PELASTUSKOIRA TUNNUKSELLA
Etsintätehtävissä mukana oleville Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten jäsenille on myytävänä 
lippahattuja Palveluskoiraliiton logolla ja tunnustekstillä Pelastuskoira.
Lippahattujen hinta on 6 €/kpl.
Lippahattujen malli on ”army” ja väri musta.
Yhdistykset voivat ilmoittaa tilauksensa Palveluskoiraliiton toimistolle sähköpostilla 
toimisto@palveluskoiraliitto.fi. Postitamme lippahatut yhdistysten yhteyshenkilöille, jotka 
toimittavat lippahatut jäsenille.

PELASTUSKOIRATUNNUKSELLA VARUSTETUT HIHAMERKIT, TARRAT JA PINSSIT
Pelastuskoiratunnuksella varustetun hihamerkin/pinssin ja tarran saa kahden lajin koirakko. 
Yhdistys tai ryhmänjohtaja voi anoa Palveluskoiraliitosta merkkiä hälytyskorttikriteerit täyttävälle 
koirakolle.

RAIKASTA SYKSYÄ!
Pelastuskoiratoimikunta
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