
PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA

TIEDOTE 4/2011
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja peko-vastaavat

PELASTUSKOIRAKOKEIDEN KANSALLISET SÄÄNNÖT MUUTTUVAT 1.1.2012
Pelastuskoirakokeiden kansalliset koeohjeet ja säännöt muuttuvat 1.1.2012 alkaen.
Palveluskoiraliitto järjestää jäsenyhdistyksille, koulutusohjaajille ja koiranohjaajille 
tiedotustilaisuuden uusista palvelus- ja pelastuskoirakoeohjeista lauantaina 19.11.2011 klo 10-
12, Sokos Hotel Vantaalla. Lisätietoja tiedotustilaisuudesta Palveluskoiraliiton www-sivuilla.

PALVELUSKOIRALIITON VALTAKUNNALLISET PELASTUSKOIRAKOULUTUKSET
LUENTOPÄIVÄT PELASTUSKOIRAOHJAAJILLE
10.-11.12.2011 VANTAA
Lauantaina tottelevaisuusluento
Luennoitsijana Auli Kiminki
Sunnuntaina luento: raunioetsintä- ja harjoittelu ja uudet IPORin säännöt
Luennoitsijana Detlef Kühn, Saksa (luennolla on tulkki)
Ilmoittautumiset Palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta (peko-ilmoittautumislomakkeella) 
23.11. mennessä Palveluskoiraliiton toimistolle. Ilmoittautumisessa mainittava luennot joille 
ilmoittautuu. Rajoitus 70 henkilöä (max. 4 / yhdistys). Pelastuskoiratoimikunta valitsee 
osallistujat.
Palveluskoiraliitto maksaa osallistujien matkat (yleinen kulkuneuvo tai useampi osallistuja 
samalla autolla) ja ruokailut sekä pitkämatkalaisille tarvittaessa majoituksen (pe-la-su).

AULI KIMINKI:
- Koiranomistaja vuodesta 1972
- Tuloksia hakukokeesta ja raunioilta bouvierin, 
saksanpaimenkoiran ja dobermannien kanssa. JK1 
espanjanvesikoiran kanssa, IPO3 malinoisin kanssa, 
NOM-edustus 2009.
- PK ja TOKO-koulutusohjaaja ja koetoimitsija sekä 
kehätoimitsija
- Luonnetestituomari vuodesta 2008
- Kasvattanut vuosien varrella muutaman pentueen 
(snautseri, dobermann, espanjanvesikoira, lancashiren 
karjakoira)
- Ajokoirakokeen palkintuomarikortti 80-luvun puolessa 
(ei aktiivinen tällä hetkellä)
- Yhdistystoiminnassa aktiivisesti mukana harrastuksen 
alusta alkaen. Tällä hetkellä Uudenmaan kennelpiirin 
vpj. ja nuorisovastaava, Kennelliiton valtuustoedustaja 
sekä tulevaisuustoimikunnan jäsen.
- 5 lapsen äiti, ammatilta osastonhoitaja ja 
perheterapeutti

DETLEF KÜHN:
- Syntynyt 1953 Berliininssä
- Kouluttaa ammatikseen eläimiä filmiteollisuuteen
-  Pelastuskoirien KV-koetuomari IRO:n perustamisesta 
alkaen (1993)
- FCI:n palveluskoirakoetuomari
- Saksan Kennelliiton (VDH) etsintä- ja 
pelastuskoiratoiminnan puhemies
- Toiminut IRO kouluttajana useissa 
koulutustapahtumissa

 

VUODEN 2012 SM-KILPAILUT, MM-KARSINTAKOKEET JA JOUKKUEKATSELMUS
Haemme ensi vuoden SM-kilpailuille, MM-karsintakokeille ja joukkuekatselmukselle järjestäjiä.
Tapahtumien järjestämisestä kiinnostuneita yhdistyksiä pyydetään ottamaan yhteyttä 
Palveluskoiraliiton toimistoon sähköpostilla toimisto@palveluskoiraliitto.fi 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/ilmoittautumislomake.doc


KANSAINVÄLISIÄ TAPAHTUMAPÄIVÄMÄÄRIÄ
FCI JOUKKUE MM-KILPAILU 20.-23.9.2012 Tsekki, Zatec
FCI:n pelastuskoiratoimikunta on päättänyt, että pelastuskoirien joukkue MM-kilpailu järjestetään 
yleensä syyskuun 3. viikonloppu. Ensi vuonna kilpailu järjestetään IPO MM-kilpailun 
päällekkäisyyden vuoksi syyskuun 4. viikonloppu.

IRO MM-kILPAILUT 26.-30.9.2012 Ukraina, Romny

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 30.11. mennessä.

PELASTUSKOIRATUNNUKSELLA VARUSTETUT HIHAMERKIT, TARRAT JA PINSSIT
Yhdistys tai ryhmänjohtaja voi anoa Palveluskoiraliitosta merkkiä hälytyskorttikriteerit täyttävälle 
koirakolle, ryhmänjohtajalle tai apuohjaajalle.
Pelastuskoiratunnuksella varustetun hihamerkin, pinssin ja tarran saa kahden lajin koirakko sekä 
ryhmänjohtajat. Apuohjaajille myönnetään ryhmänjohtajan anomuksesta peko-pinssi.

KOIRIEN VAKUUTUKSET
Haluamme muistuttaa, että koiran omistaja vastaa kaikista koiralle aiheutuneista sekä koiran 
aiheuttamista vahingoista niin kokeissa, koulutuksissa kuin kursseilla. Suosittelemme koirille 
vakuutuksia.

HÄLYTYSKORTTIEN PALAUTTAMINEN
RAY:lle ja VAPEPA:lle tehtäviin ilmoituksiin sekä tilastoja ja tiedotusta varten tarvitsemme koko 
maan alueelta kattavat tiedot pelastuskoiratoiminnasta ja pelastuskoiraryhmistä.
Huomioittehan, että hälytyskorttiin merkitään vain koiran ohjaajien ja koirien tiedot (koiralla 
pitää olla koetulokset voimassa), EI apuohjaajia tms.

Välittäkää lomakkeet yhdistyksenne ryhmänjohtajille tai/ja PEKO toiminnasta vastaavalle ja 
pyytäkää heitä toimittamaan lomakkeet 31.1.2012 mennessä Palveluskoiraliiton toimistoon joko 
sähköisesti osoitteella toimisto@palveluskoiraliitto.fi tai osoitteella Suomen Palveluskoiraliitto, 
Koulukuja 1, 04200 Kerava.

PELASTUSKOIRAKOKEIDEN JÄRJESTÄMISAVUSTUS JA PELASTUSKOIRIEN KOEMAKSUT
Suomen Palveluskoiraliitto maksaa pelastuskoirakokeiden järjestämisestä yhdistykselle 30 
€/maasto-osuuteen osallistunut koira. Maksu suoritetaan seuraavista pelastuskoirakokeista: 
pelastusjälki, pelastushaku, raunio A- ja B-luokat.
Lisäksi Palveluskoiraliitto maksaa pk-kokeiden osallistumismaksun 30 €/koe, palautuksena niille 
pelastuskoirien ohjaajille, jotka ovat suorittaneet pelastuskoirakoetta vastaavan kokeen 
palveluskoira- tai IPOR-kokeessa vuonna 2011.

Tarkemmat ohjeet ja täytettävät lomakkeet löytyvät Palveluskoiraliiton pelastuskoirat –sivuilta 
(säännöt ja ohjeet  pelastuskoirakokeiden järjestämisavustus ja pelastuskoirien koemaksut).

RAIKASTA SYKSYÄ!
Pelastuskoiratoimikunta


