
PELASTUSKOIRATOIMIKUNTA 

TIEDOTE 5/2013 
Yhdistysten puheenjohtajat, ryhmänjohtajat ja pelastuskoiravastaavat 
 

 

PALVELUSKOIRALIITON VALTAKUNNALLISET TAPAHTUMAT  
ALUEELLISET TAPAAMISET MARRASKUUSSA 
Alueelliset tapaamiset järjestettiin marraskuun aikana onnistuneesti neljässä kaupungissa. 
Pohjois-Suomen tapaaminen valitettavasti peruuntui mutta pyrimme kuitenkin tiedottamaan ja 
saamaan tietoa myös Pohjois-Suomen pelastuskoiratoiminnasta. Toivottavasti 

pelastuskoiraharrastajat saivat tapaamisista tarkoituksenmukaisesti ajantasaista tietoa ja luotua 
uusia verkostoja muihin alueen pelastuskoiratoimijoihin. Kiitos osallistumisesta ja saaduista 
palautteista. 
Alueellisten tapaamisten materiaalit päivitetään viikon 51 aikana Palveluskoiraliiton sivuille 
osoitteessa www.palveluskoiraliitto.fi/pekomateriaali.html 

 
PEKOETSINTÄ A-KURSSI 

25.-26.1.2014 AHVENANMAA (kurssi ensisijaisesti Ahvenanmaalaisille) 
 

 Kurssinpitäjä: Harri Kuusisto 
 

Ilmoittautumiset: 13.1. mennessä palvelus- ja pelastuskoirayhdistysten kautta/ryhmänjohtajan 
suosituksella Palveluskoiraliiton toimistolle Suomen Palveluskoiraliitto, Koulukuja 1, 04200 

Kerava tai sähköpostilla katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi. Ilmoittautumislomake osoitteessa: 
www.palveluskoiraliitto.fi/pekoilmoittautumislomake.pdf. Lisätiedoissa mainittava ruoka-
aineallergiat. 

 
LUMIETSINTÄKOULUTUS 

21.-23.3.2014 KUOPIO 

 

Kouluttajat: 
Vesa Hiltunen, Lapin poliisilaitos 
Jarmo Happo, Poliisikoiralaitos 

 
Seminaariin otetaan 12 koirakkoa ja 8 kuunteluoppilasta. 

Osallistumisvaatimukset: itse kouluttamallaan koiralla hyväksytysti suoritettu PEHA-A koe 
(vähintään). 
 

Ilmoittautumiset: 3.3. 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. 
 

PEKOETSINTÄ-B KURSSI 
3.-4.5.2014 KUOPIO 

 

TUOMARIKOULUTUSTA 
29.3.2014 TAMPERE PEKO-tuomareiden jatkokoulutus 
12.-13.4.2014 OULU Palveluskoirakoe tuomariperuskurssi 
12.-13.4.2014 HELSINKI Tuomarilajikurssi kansallinen ja ipor rauniokoe 
TOUKOKUU, KUOPIO Tuomarilajikurssi kansallinen ja ipor hakukoe 
 
Tuomarikoulutusjärjestelmä ja koulutusohjelma: 

www.palveluskoiraliitto.fi/pdf/Tuomarikoulutus.pdf 

www.palveluskoiraliitto.fi/pekomateriaali.html
mailto:katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi
http://www.palveluskoiraliitto.fi/pekoilmoittautumislomake.pdf
mailto:katja.laitila@palveluskoiraliitto.fi
http://www.palveluskoiraliitto.fi/pekoilmoittautumislomake.pdf
http://www.palveluskoiraliitto.fi/pdf/Tuomarikoulutus.pdf


 

 

PELASTUSKOIRASTA PARAS PALVELUSKOIRA 2013 
Palveluskoiraliiton hallitus nimesi vuoden 2013 Parhaaksi palveluskoiraksi knu Vassruggens 

Yngwie Frej:n, omistaja Heidi Levander. Lämpimät onnittelut! 

 
SM-KILPAILUT 2014 – RAUNIOKOE JA JÄLKIKOE ETSII KOTIA 

Pelastushakukoirien parhaimmisto kohtaa toukokuussa Turussa. 

Olisiko raunio- ja/tai jälkikokeiden SM-mittelöt Sinun kotikaupungissasi? 
Yhteydenotot SM-kilpailujen järjestämisestä kiinnostuneilta yhdistyksiltä Palveluskoiraliiton 
toimistolle. 

 

VIRTA – KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 
VIRTA – käyttöönottotarkastus astuu voimaan 1.1.2014. Järjestely- ja arviointiohjetta on 
hienosäädetty vuoden 2013 ajan yhteistyössä käyttöönottotarkastajien, Suomen 

Pelastuskoiraliiton ja Poliisin kanssa. Hyväksytty järjestely- ja arviointiohje julkaistaan 
Palveluskoiraliiton www-sivuilla viikolla 51 (www.palveluskoiraliitto.fi/pdf/VIRTA.pdf). 

 

TARKASTAJIEN YHDISTYSKÄYNNIT 
Käyttöönottotarkastajat käyvät yhdistyksissä tiedottamassa VIRTA – käyttöönottotarkastuksesta 
ja siihen liittyvistä asioista. Jos alueellanne ei ole vielä järjestetty infotilaisuutta ja haluatte sopia 
tilaisuudesta, ottakaa yhteyttä Palveluskoiraliiton toimistolle niin saatte tarkastajien 

yhteystiedot. 

 
KOULUTUSANOMUKSET 

Jäsenyhdistykset voivat anoa liitolta paikallisia ja maakunnallisia pelastuskoirien 

koulutuskursseja, leirejä ja seminaareja. 
 

Koulutusanomukset tulee hakea koulutuskorimallin mukaisille tasovaatimuksille. 
Ohjeet koulutusten anomiseksi löytyvät Palveluskoiraliiton Pelastuskoirat –sivuilta (säännöt ja 

ohjeet  OHJE: koulutusten anominen). 
 

Pekoetsintä A- ja B-kursseille kaivataan järjestäjiä. Ehdotuksia sopivista kurssipaikoista ja 
ajankohdista voi lähettää toimistolle. 

 

TILASTOLOMAKKEET 2013 VUODEN TAPAHTUMISTA 
 Tilastolomakkeet vuodelta 2013 lähetetään pelastuskoirayhdistyksille tammikuussa. 

 
YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KUULUMISIA 
 SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ (SPEK) 

Keräsimme syksyllä yhteystietoja pelastuskoirayhdistyksissä toimivista henkilöistä SPEK:n 
tutkimushanketta varten, jossa selvitetään vapaaehtoisten saatavuutta ja käytettävyyttä 

yhteiskunnan häiriötilanteissa. Puhelinhaastattelut on saatu syksyn aikana tehtyä ja ensimmäisiä 

tuloksia tutkimushankkeesta odotetaan alkuvuodesta. Tutkimusraportti julkaistaan keväällä 

2014. 
 
VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU (Vapepa) 
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu juhlii ensi vuonna 50-vuotista taivalta. Pääjuhla järjestetään 
Tampere-talossa 29.3.2014. 
Ensi vuoden tapahtumakalenterissa on jo useita Vapepan kursseja. Kurkkaa tapahtumat Vapepan 
sivuilta http://www.vapepa.fi/tapahtumat. Vapepa Info 2013 on painossa ja sähköinen pdf-versio 
on luettavissa Vapepan sivuilla http://vapepa.fi/sites/vapepa.fi/files/Vapepa_info_1:2013.pdf. 

Paljon ajankohtaisia ja ajatuksia herättäviä asioita on infossa tuotu esille. Hyviä lukuhetkiä! 
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PELASTUSOPISTO (PeO) KEHITTÄÄ PELASTUSKOIRATOIMINTAAN LIITTYVÄÄ KOULUTUSTA 
Pelastusopiston varautumisopetusyksikkö on syksyllä 2013 aloittanut pelastuskoiratoimintaa 
koskevan koulutuksen kehittämishankkeen, joka toteutetaan vuosina 2013-2015. 
Hankkeeseen liittyen Pelastusopisto järjestää vapaaehtoistoimijoille seminaarin 4.-5.4.2014 

Pelastusopistolla. 
Seminaarin kohderyhmänä ovat liittojen edustajat, pelastuskoirayhdistysten puheenjohtajat, 

pelastuskoiravastaavat ja pelastuskoiraryhmänjohtajat (/vastaavat). 
Tavoitteena on saada mahdollisimman kattava valtakunnallinen edustus seminaariin. 
Yhdistysten tulee ilmoittaa seminaariin osallistujat Palveluskoiraliiton toimistolle 20.2. 
mennessä. Ilmoittautumistiedoissa tulee mainita osallistujan nimi, edustettava yhdistys, 
osallistujan rooli yhdistyksessä, sähköpostiosoite sekä majoitustarve. Palveluskoiraliitto valitsee 

osallistujat ilmoittautuneista valtakunnallisuuden ja toiminnan aktiivisuuden huomioiden. 
Kulukorvaukset suoritetaan myöhemmin hallituksen erikseen tekemän päätöksen mukaisesti. 
Lisätietoja seminaarista Pelastusopiston kurssikalenterista: 
http://lyhytkurssit.pelastusopisto.fi/pelastus/home.nsf/cfbyc/1A612F7880933B37C2257C3000
30FC39 

 
 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS (RAY) 

Kuluvana vuonna on tarkastelussa ollut avustuslinjaukset ja myönnetyn avustuksen 
kohdentaminen toiminnan kuluihin. Vuoden 2014 avustuspäätökset julkaistaan torstaina 

19.12.2013. RAY:n myöntämä avustus määrittelee suurelta osin ensi vuoden toiminnan 

laajuuden ja alustava pelastuskoiratoiminnan toimintasuunnitelma vahvistetaan 

avustuspäätöksen jälkeen. 
 

TAPAHTUMAKALENTERI 2014 

25.-26.1. Pekoetsintä A-kurssi, Ahvenanmaa 
8.-9.3. Ryhmänjohtajien jatkokoulutus (paikka vahvistuu myöhemmin) 

21.-23.3. Lumietsintäkoulutus, Kuopio 
29.3. Peko-tuomareiden jatkokoulutus, Tampere 

29.3. Vapepa 50-vuotisjuhlavuoden pääjuhla, Tampere 
4.-5.4. Pelastusopiston seminaari, Kuopio 

12.-13.4. Palveluskoirakoe tuomariperuskurssi, Oulu 
12.-13.4. Tuomarilajikurssi kansallinen ja ipor rauniokoe, Helsinki 

3.-4.5. Pekoetsintä B-kurssi, Kuopio 

17.-18.5. IPOR-haku SM-kilpailu, Turku 
Toukokuu Tuomarilajikurssi kansallinen pelastushakukoe, Kuopio 

24.-25.5. IRO KV-koe / ipor haku A B & ipor jälki A B, Porvoo 
2.-6.6. Pelastuskoiraohjaajien peruskurssi, Kuopio (PeO) 
19.-21.9. PEKO-joukkuekatselmus, Joensuu 

24.-28.9. IRO MM 2014, Slovenia 
 

TULOSSA Ryhmänjohtajakurssi 1-osa, Mäntsälä 
 
  

 

Kiitämme kuluneesta vuodesta ja aktiivisuudestanne ja toivotamme Hyvää Joulua 

ja menestystä Uudelle Vuodelle! 
 

 
 
Suomen Palveluskoiraliitto 
Pelastuskoiratoimikunta 
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