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Palveluskoiraliiton jäsentiedote sisältää Palveluskoiraliiton terveiset ja ohjeet toimintakaudelle 2015
tiedotettavaksi jäsenyhdistyksen hallitukselle ja toimihenkilöille.
Pyydettäessä lähetämme tämän kirjeen myös paperilla. Tämä tiedote on luettavissa myös
Palveluskoiraliiton www-sivuilla (www.palveluskoiraliitto.fi SPKL  Säännöt ja ohjeet  Yleiset)

TOIMINTAILMOITUSLOMAKE
Pyydämme täyttämään ja toimittamaan oheisen toimintailmoituslomakkeen liitolle mahdollisimman pian tai
viimeistään, kun yhdistyksenne vuosikokous, jossa tehdään toimihenkilövalintoja tälle vuodelle, on pidetty.
Huomioikaa, että yhdistyksen postin vastaanottajaksi nimetään henkilö, joka huolehtii postin välittämisestä
hallitukselle ja/tai asianomaisille henkilöille.
Ilmoittakaa myös sähköpostiosoite, josta yhdistyksenne hyväksymät anomukset tänä vuonna lähetetään.
Vuoden aikana tapahtuvat toimihenkilömuutokset ja yhteystietomuutokset tulee ilmoittaa liitolle joko em.
sähköpostiosoitteesta tai kirjallisesti yhdistyksen allekirjoittamana.
Sähköpostilla ei voi tehdä sellaisia anomuksia tai esityksiä, joissa edellytetään yhdistysten virallista allekirjoitusta
(esim. esitys/lausunto liiton hallitukselle). Sähköpostin liitteenä lähetetty, allekirjoitetun asiakirjan skannattu kopio
kelpaa sellaisenaan.
Toimintailmoituksen voi palauttaa myös sähköpostilla yhdistyksen sähköpostiosoitteesta.
JÄSENMAKSUT 2015
Liiton jäsenmaksu peritään kaikilta jäsenyhdistyksiltä samoin maksuperustein.
Vuoden 2015 jäsenmaksu määräytyy seuraavasti: 3,00 € / yhdistyksenne varsinainen jäsen, kuitenkin
vähintään 60 € ja enintään 600 €. Kannatusjäsen 50 €. Kaikkien liiton jäsenyhdistysten tulee suorittaa
jäsenmaksu kaikista yhdistyksen varsinaisista jäsenistä 31.12.2014 olleen jäsenmääränsä mukaisesti, maksun
enimmäismäärään asti.
Jäsenmaksu tulee maksaa SPKL:n tilille FI41 8000 1800 2309 80, 31.3.2015 mennessä.
Mikäli yhdistys on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kaksi kuukautta eräpäivästä, voi liiton hallitus katsoa
yhdistyksen eronneeksi liitosta.
Jäsenmaksusta ei lähetetä erillistä laskua, joten tiedottakaa nämä maksuohjeet yhdistyksenne
rahastonhoitajalle.
PALVELUSKOIRAT-LEHTI
Yhdistyksellenne postitetaan Palveluskoirat-lehti vapaakappaleena. Merkitkää toimintailmoitukseen kenelle
vapaakappale postitetaan. Valitkaa lehden vastaanottajaksi henkilö, joka lukee huolellisesti lehdessä olevat liiton
päätökset ja tiedotteet, sekä tiedottaa niistä yhdistyksessänne edelleen. Palveluskoirat-lehdet on hyvä säilyttää ja se
käy kätevästi lehtikansioissa, joita voi tilata liiton toimistosta.
Tarkistakaa lehdestä erityisesti koe- ja kurssi-ilmoitusten tietojen oikeellisuus. Huomautukset virheellisistä
tiedoista tulee tehdä viipymättä Palveluskoiraliiton toimistolle.
Rotujärjestöjen tulee tiedottaa koetoimintaa koskevista asioista alaosastoilleen, jotta myös alaosastojen
koejärjestelyt tiedetään hoitaa ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
KOEANOMUKSET JA KOEKALENTERI
Kokeet tulee ensisijaisesti anoa KOPA-koetietojärjestelmän kautta. Anomiseen yhdistys tarvitsee tunnukset. Mikäli
yhdistyksellänne ei vielä ole KOPA-tunnuksia, ottakaa yhteyttä liiton toimistoon.

SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RY
Koulukuja 1
04200 Kerava

puh. 050 554 9222
fax. (09) 8055 799

toimisto@palveluskoiraliitto.fi
www.palveluskoiraliitto.fi

SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO RY

JÄSENTIEDOTE 11.2.2015

Palveluskoirakokeiden tiedot julkaistaan Palveluskoirat-lehdessä. Tarkistakaa lehdestä tai KOPA:sta anomienne
kokeiden tietojen oikeellisuus ja ilmoittakaa virheistä ja muutoksista viipymättä kirjallisesti (sähköpostilla) liiton
toimistolle.
KOEMAKSUT 2015
Palveluskoira- ja IPOR -kokeiden anomusmaksu on 4,00 €/koe ja ns. häntäraha on 3,00 €/osallistunut koira. Esim.
koemaksu 10 koiran kokeesta 4,00 € + 10 x 3,00 € = 34,00 €.
Luonnetestin ja MH-luonnekuvauksen anomismaksu on 25 €/testi (ei häntärahaa).
Peruuntuneista kokeista ja testeistä ei tarvitse maksaa anomismaksuja, mutta kokeen peruuntumisesta on tehtävä
kirjallinen ilmoitus liiton toimistolle.
IPO-kokeen osakokeisiin osallistuneista koirista tulee maksaa myös ns. häntäraha. Kansallisista
pelastuskoirakokeista ei peritä koemaksuja.
Koemaksut tulee suorittaa heti kokeen jälkeen liiton tilille FI41 8000 1800 2309 80. Laskutetuista koemaksuista
peritään laskutuspalkkio.
KIRJA-, LOMAKE- JA TARVIKETILAUKSET
Tilaukset tulee tehdä keskitetysti sähköisellä yhdistyksen tilauslomakkeella. Tilauslomake löytyy liiton www-sivuilta,
myyntituotteet sivustolta. Yhdistysten on hyvä palvella jäsenistöään pitämällä pientä myyntivarastoa sääntö- ja
koulutuskirjoista, PK-tunnusvaljaista sekä muista SPKL:n myyntitarvikkeista. Kirjoja voitte tilata haluamanne
määrät.
Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden arvostelulomakkeet saa kätevimmin KOPA-koetietojärjestelmästä. Kansallisten
pelastuskoirakokeiden arvostelulomakkeet on tulostettavissa liiton internetsivuilta. Palveluskoirakokeiden
arvostelulomakkeet ovat kopioitavissa myös liiton internetsivuilta www.palveluskoiraliitto.fi.
KURSSIT
Kaikki liiton jäsenyhdistykset ja niiden alaosastot ovat oikeutettuja järjestämään seuraavia Palveluskoiraliitolta
anottavia kursseja:
- Koirankouluttaja-kurssi, kesto n. 6 tuntia
- Koetoimitsijakurssi – palveluskoirakokeet/luonnetesti, kesto n. 4–6 tuntia
- Koetoimitsijoiden ja kilpailusihteerien täydennyskoulutus, kesto n. 3–4 tuntia
- Tuomariperuskurssi, kesto 3 x 12 tuntia
- Tuomareiden lajikurssit, kesto lajista riippuen 7–36 tuntia
- Koulutusohjaajakurssiin tulossa kurssiuudistus
Kurssit tulee anoa Palveluskoiraliitolta liiton www-sivuilla ja lehdessä julkaistun anomisaikataulun mukaisesti.
Kurssianomuksessa tulee olla yhdistyksen virallinen allekirjoitus tai sen voi anoa myös sähköpostin liitteellä siitä
sähköpostiosoitteesta, joka on Palveluskoiraliitolle ilmoitettu. Huomioikaa, että kurssien pitäjänä saavat toimia
ylituomarit, tuomarikurssin pitäjä tulee sopia liiton koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa.
KURSSIEN JÄRJESTÄMINEN
PK-koetoimitsijakurssien sekä koirankouluttajakurssien kurssimateriaali maksavat 8,50 €/oppilas ja luonnetestin
koetoimitsijakurssimateriaali maksaa 10 €/oppilas, sisältäen luonnetestin sääntökirjan. Kurssin järjestävä yhdistys
vastaa kaikista kurssin kuluista, joten huomioikaa tämä kurssimaksusta päättäessänne.
KOULUTUSOHJAAJA- SEKÄ KOETOIMITSIJAKORTIT
Koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakurssin käyneille kirjoitetaan viisi (5) vuotta voimassa olevat toimitsijakortit
Palveluskoiraliiton toimistossa. Vanhentuneet toimitsijakortit uusitaan Palveluskoiraliiton toimistolla,
jäsenyhdistysten suosituksesta. Vanha toimitsijakortti tulee lähettää yhdessä yhdistyksen puollon kanssa liiton
toimistoon. Uusi toimitsijakortti lähetetään kortin haltijalle.
Suosittelemme, että yhdistykset järjestävät aikaisemmin pätevöidyille koetoimitsijoille ja kilpailusihteereille
täydennyskoulutuskurssin. Kurssin kesto on n. 3–4 tuntia ja sen saavat pitää kaikki ylituomarit. Kurssimateriaalina
jaetaan osallistujille kokeiden järjestämisohje. Liitto perii kurssimateriaalista maksun 5 €/osallistuja.
ROTUJÄRJESTÖT
Kun annatte rotunne mestaruuskilpailun järjestettäväksi jollekin paikalliselle palveluskoirayhdistykselle, tulee
rotujärjestön tehdä koeanomus.
Lähettäkää tämä kirje kokeita ja kursseja järjestäville rekisteröimättömille alaosastoillenne tai tiedottakaa niille yllä
olevista koeanomuksia, koetoimitsijakortteja ja tarviketilauksia koskevista ohjeista.
Suosittelemme, että alaosastot tilaavat koetoiminnasta vastaavalle Palveluskoirat-lehden, jotta hän saa tiedon
uusista kokeita ja kilpailuja koskevista ohjeista ja määräyksistä.
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Rotujärjestöjen esitykset liiton yleiskokouksiin tulee tehdä Palveluskoiraliiton toimistolle sääntöjen edellyttämien
määräaikojen mukaisesti: kevätkokoukselle tehtävät esitykset ennen maaliskuun 1. päivää ja syyskokoukselle
ennen syyskuun 1. päivää.
VAKUUTUKSET, LÄHITAPIOLA
Palveluskoiraliitto on vakuuttanut LähiTapiolassa kaikki liiton jäsenyhdistysten jäsenet tapaturman varalta. Vakuutus
on voimassa kaikissa jäsenyhdistysten järjestämissä virallisissa palveluskoiratoimintaan liittyvissä tilaisuuksissa;
palvelus- ja pelastuskoirakokeet, harjoitukset, lastenvedot jne. Vakuutus on voimassa jäsenyhdistyksen jäsenen
osallistuessa koiran kanssa koe- tai viralliseen harjoitustilaisuuteen, tai toimiessa liiton tai sen jäsenyhdistyksen
järjestämässä palvelus- tai pelastuskoirakokeessa tai muussa tilaisuudessa toimihenkilönä. Vakuutus kattaa
tapaturman hoitokulut n. 5500 euroon asti.
Palveluskoiraliitto on vakuuttanut myös jäsenyhdistysten järjestämät tilaisuudet, ns. vastuuvakuutuksella, joka
korvaa yhdistyksen mahdollisen laiminlyönnin tai huolimattomuuden aiheuttaman vahingon kolmannelle
osapuolelle. Vakuutus on voimassa kaikissa liiton jäsenyhdistysten järjestämissä virallisissa tilaisuuksissa, palvelusja pelastuskoirakokeissa, harjoituksissa jne.
Tapaturma- tai vahinkoilmoitusta varten jäsenyhdistyksen tulee lähettää Palveluskoiraliitolle lyhyt selvitys
tapaturma- tai vahinkotilanteesta sekä vahvistus henkilön jäsenyydestä. Liiton toimisto lähettää selvityksen jälkeen
jäsenyhdistykselle vakuutusnumeron vakuutusyhtiölle tehtävää tapaturma- tai vahinkoilmoitusta varten.
LAJIESITTEET ja PELASTUSKOIRAESITTEET
Yhdistyksenne voi tilata liiton toimistosta ilmaisia esitteitä harrastajille jaettavaksi. Lajiesite on saatavilla myös
englanninkielisenä, ja pelastuskoiraesitteitä saa ruotsin- ja englanninkielisinä.
LIITON INTERNETSIVUT
Liiton internetsivuilla www.palveluskoiraliitto.fi on julkaistu kopioitavaksi suurin osa liiton julkaisemista lomakkeista.
Sivuilla ovat myös jäsenyhdistysten yhteystiedot. Tarkistakaa oman yhdistyksenne tiedot ja linkkiyhteys
yhdistyksenne internetsivuille. Ilmoittakaa yhteys- ja linkkitietojen muutokset ja korjaukset suoraan liiton toimistoon
osoitteella toimisto@palveluskoiraliitto.fi.
PELASTUSKOIRATOIMINTA
Yhdistykset voivat anoa pelastuskoiraohjaajien koulutustilaisuuksia liitolta. Koulutustilaisuudet tulee anoa 4 kk
ennen tilaisuutta. Pelastuskoiratoiminnan perusteet sekä apuohjaajakoulutuksia voi anoa vähintään 2 viikkoa ennen
koulutusta. Liitto maksaa pelastuskoiraohjaajien koulutuksista kulukorvauksia erikseen hyväksyttävien
kulukorvausten mukaisesti. Kulukorvaukset ilmoitetaan koulutustiedoissa. Anomuksissa tulee aina olla mukana
tilaisuuden kustannusarvio, joka sitoo tilaisuuden järjestäjää. Tilaisuuksien hyväksyminen edellyttää, että yhdistys
on toimittanut liitolle kaikki sen pyytämät tiedot paikallisesta pelastuskoiratoiminnasta, kuten tiedot
pelastuskoiraryhmiin sijoitetuista koirakoista ja tilastot paikallisesta ja alueellisesta pelastuskoiratoiminnasta.

Palveluskoiraterveisin
SUOMEN PALVELUSKOIRALIITTO (SPKL) RY
Katja Laitila
toimistonhoitaja
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