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SUOMEN PALVELUSKOIRALIITON JÄSENTIEDOTE 2022  

 

 

Palveluskoiraliiton jäsentiedote sisältää Palveluskoiraliiton terveiset ja ohjeet toimintakaudelle 2022 

tiedotettavaksi jäsenyhdistyksen hallitukselle ja toimihenkilöille. 

 

Tämä tiedote on luettavissa myös Palveluskoiraliiton verkkosivuilla www.palveluskoiraliitto.fi, 

Palveluskoiraliitto → Jäsenyhdistykset → Jäsentiedotteet. 

 

Toimintailmoituslomake 

Toimintailmoituslomake tulee täyttää sähköisesti Virkussa (www.virkku.net) ja lähettää 31.3 

mennessä.  

 

Toimintailmoituksen voi täyttää ja lähettää yhdistyskäyttäjä. Sopikaa yhdistyksessä, kuka 

yhdistyskäyttäjistä täyttää ja lähettää toimintailmoituksen.  

 

Ohjeet toimintailmoituksen täyttämiseen: 

1. Kirjaudu järjestelmään osoitteessa www.virkku.net omalla käyttäjätunnuksella. 

2. Klikkaa Työpöytä-painiketta.  

 
Näytölle avautuvassa näkymässä näkyy yhdistyksen kokeet. 

3. Siirry sivun alalaitaan. Sivun alalaidassa on painike Yhdistyksen toimintailmoitukset ja lisäksi 

näkyy yhdistyksen nimi. 

 
4. Klikkaa Yhdistyksen toimintailmoitukset -valikon viereistä + -painiketta. 

5. Klikkaa Uusi toimintailmoitus. Voit myös kopioida vuoden 2021 toimintailmoituksen uuden 

toimintailmoituksen pohjaksi ja päivittää muutokset siihen. 

6. Täytä toimintailmoitus kaikkien tietojen osalta. 

HUOM! Täytä Peko-vastaavan tiedot vain, jos yhdistyksellä on pelastuskoiratoimintaa. Peko-

vastaavalle ja yhdistyksen puheenjohtajalle lähetetään pelastuskoiratoimintaa koskevia 

tiedotteita. 

7. Tallenna. 

 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/
http://www.virkku.net/
http://www.virkku.net/


   JÄSENTIEDOTE 28.3.2022 

Suomen Palveluskoiraliitto ry 

Koulukuja 1, 04200 Kerava 

puh 050 554 9222, www.palveluskoiraliitto.fi 

toimisto@palveluskoiraliitto.fi 

 

Jäsenmaksut 2022 

Liiton jäsenmaksu peritään kaikilta jäsenyhdistyksiltä samoin maksuperustein. 

 

Vuoden 2022 jäsenmaksu määräytyy seuraavasti: 3,00 euroa / yhdistyksen varsinainen jäsen, 

kuitenkin vähintään 60 euroa ja enintään 600 euroa.  

 

Kaikkien liiton jäsenyhdistysten tulee suorittaa jäsenmaksu kaikista yhdistyksen jäsenistä 31.12.2021 

olleen jäsenmäärän mukaisesti. Jäsenmaksu määrittyy automaattisesti Virkkuun toimintailmoituksen 

lähettämisen jälkeen. 

 

Jäsenmaksu tulee maksaa 31.3.2022 mennessä. Jäsenmaksu tulee maksaa Virkussa maksulinkin 

kautta, toimintailmoituksen lähettämisen jälkeen.  

Huom. kirjanpitoa varten kannattaa maksuvaiheessa tulostaa Virkun yhteenvetosivu jäsenmaksusta. 

 

Yhdistykset, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuaan kahden kuukauden sisällä eräpäivästä, eivät 

saa käyttää äänioikeuttaan liiton kokouksissa. Jäsenmaksun laiminlyönnin perusteella hallitus voi 

katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi liitosta. 

 

Huom. jäsenmaksusta ei lähetetä erillistä laskua. Tiedota maksuohjeet yhdistyksen 

rahastonhoitajalle. 

 

Rotujärjestöt ja alaosastot 

Rotujärjestöjen tulee tiedottaa koetoimintaa koskevista asioista alaosastojaan, jotta myös 

alaosastojen koejärjestelyt voidaan hoitaa ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Suosittelemme myös, 

että alaosastot tilaavat koetoiminnasta vastaavalle Palveluskoirat-lehden, jotta hän saa tiedon 

kokeita ja kilpailuja koskevista ohjeista ja säännöistä. 

 

Lähettäkää tämä jäsenkirje tiedoksi kokeita ja kursseja järjestäville rekisteröimättömille 

alaosastoillenne tai tiedottakaa niille yllä olevista koeanomuksia, koetoimitsijakortteja ja 

tarviketilauksia koskevista ohjeista.  

 

Rotujärjestöjen rekisteröimättömille alaosastoille on mahdollista tehdä oma alaosastotunnus 

Virkkuun. 

 

Rotumestaruuskilpailut 

Kun annatte rotunne mestaruuskilpailun järjestettäväksi jollekin paikalliselle 

palveluskoirayhdistykselle, tulee kokeen järjestäjän tehdä koeanomus Virkkuun.  

 

Rotujärjestön tulee myös ilmoittaa liiton toimistolle sähköpostilla, jos rotumestaruuskokeen 

järjestäjänä toimii joku muu yhdistys. 

 

Rotuyhdistykset ja rotukerhot, joiden rotujärjestönä Palveluskoiraliitto toimii 

Palveluskoiraliitto toimii seuraavien rotujen rotujärjestönä: australian töpöhäntäinen karjakoira, 

australiankarjakoira, beaucenpaimenkoira, hollanninpaimenkoirat, venäjänmustaterrieri, 
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kaukasiankoira, keskiaasiankoira, etelävenäjänkoira, picardienpaimenkoira, sarplaninac ja 

tsekinpaimenkoira. 

 

PEVISA-, JTO- ja MVA-esitykset liiton yleiskokouksiin tulee tehdä Palveluskoiraliiton toimistolle 

sääntöjen edellyttämien määräaikojen mukaisesti. Kevätkokoukselle tehtävät esitykset ennen 

maaliskuun 1. päivää ja syyskokoukselle ennen syyskuun 1. päivää. 

 

Palveluskoirat-lehti 

Jäsenyhdistykselle postitetaan Palveluskoirat-lehden vapaakappale. Merkitkää 

toimintailmoitukseen, kenelle vapaakappale postitetaan. Valitkaa lehden vastaanottajaksi henkilö, 

joka lukee huolellisesti lehdessä olevat liiton päätökset ja tiedotteet, sekä tiedottaa niistä 

yhdistyksenne toimihenkilöitä ja jäseniä.  

 

Palveluskoirat-lehti ilmestyy painettuna kuusi kertaa vuodessa. 

 

Koe- ja kilpailujärjestelmä Virkku.net 

www.virkku.net 

 

Kokeiden anominen, ilmoittautuminen kokeeseen, esitäytettyjen arvostelukaavakkeiden tulostus, 

tulosten syöttö sekä pöytäkirjan vahvistaminen ja häntärahan maksaminen tehdään kaikki Virkussa. 

 

Yhdistyskäyttäjät 

Kaikki käyttäjät Virkussa ovat henkilöitä ja toimivat henkilökohtaisella tunnuksella. Henkilöt liitetään 

yhdistykseen. Jos yhdistyksellä ei ole yhtään yhdistyskäyttäjää, tulee yhdistyskäyttäjäoikeus tilata 

Palveluskoiraliitosta. Tunnuksen voi tilata yhdistyksen puheenjohtaja tai hallituksen valtuuttama 

henkilö. Tarkemmat ohjeet yhdistyskäyttäjille löytyvät Virkun Ohjeet -valikosta. 

 

Järjestelmään rekisteröityminen 

Käyttäjät rekisteröityvät Virkkuun omalla sähköpostitunnuksella. Tarkemmat ohjeet 

rekisteröitymiseen ja rekisteröityneelle käyttäjälle löytyvät Virkun Ohjeet -valikosta. 

 

Koemaksut 2022 

Palveluskoira-, IPO-R-, toko-, rally-toko- ja koiratanssikokeiden ja kilpailujen sekä luonnetestin ja 

MH-luonnekuvauksen anomusmaksu on 4,00 euroa/tapahtuma + häntäraha 3,50 

euroa/osallistunut koira. Esim. koemaksu 10 koiran kokeesta 4,00 euroa + 10 x 3,50 euroa = 39,00 

euroa. Myös IGP-kokeen osakokeisiin osallistuneista tulee maksaa häntäraha.  

 

Koemaksut tulee suorittaa Virkun maksulinkin kautta. Laskutetuista koemaksuista peritään 

laskutuspalkkio. 

 

Kansallisista pelastuskoirakokeista ei peritä koemaksuja. Peruuntuneista kokeista ja testeistä ei 

makseta koemaksua. Peruuntumisesta on tehtävä ilmoitus liiton toimistolle kirjallisesti (sähköposti). 

Ilmoituksen kokeen peruuntumisesta voi tehdä kokeen ylituomari tai vastaava koetoimitsija. 

 

  

http://www.virkku.net/
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Virkku.net-tulospalvelu 

Virkku.net-tulospalvelu on maksuton. 

 

Yhdistykset voivat ottaa käyttöön Virkun tulospalvelun, joka näyttää koirakoiden tulokset 

reaaliajassa sen mukaisesti, kun tuloksia syötetään Virkkuun. Tulospalvelu on kaikkien kokeita, 

kilpailuja, luonnetestejä ja MH-luonnekuvauksia järjestävien yhdistysten käytössä. 

 

Tulospalvelu tulee aktivoida kokeen anomisen yhteydessä. 

Ohjeet tulospalvelun aktivointiin ja käyttöön löytyvät Virkun osiosta Ohjeet →  Tulospalvelu → 

Tulospalvelun käyttöönotto ja käyttö. 

 

Kirja-, lomake- ja tarviketilaukset, ShowlinkShop.fi 

Kilpailukirjat, sääntökirjat- ja lajiohjeet, koulutusoppaat, lomakkeet, koulutustunnukset ja PK-

tunnusvaljaat ovat tilattavissa ShowlinkShop.fi-verkkokaupasta. Tuotevalikosta löytyy oma osio 

nimellä Suomen Palveluskoiraliitto. 

 

Kokeita ja kilpailuja varten on koepaikalle hyvä varata kilpailukirjoja, koulutustunnuksia ja 

palveluskoirakokeisiin PK-tunnusvaljaita. 

 

SPKL-tuotteista löytyy myös SPKL-logolla varustettuja tekstiilejä sekä kilpailukansioita ja sääntö- ja 

lajiohjekirjojen suojakansia. 

 

Kurssit 

Palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien toimihenkilökoulutus- ja kurssikalenterit ovat Virkussa. 

 

Palveluskoiraliiton jäsenyhdistykset voivat anoa ja järjestää palveluskoirakoulutukseen ja -

koetoimintaan, koiratanssiin, rally-tokoon, tokoon, luonnetestiin ja MH-luonnekuvauksiin liittyviä 

kursseja. 

 

Palveluskoiraliitolta anottavat kurssit: 

− koetoimitsijakurssit (palvelus- ja pelastuskoirakokeet, luonnetesti, MH, koiratanssi, rally-

toko ja toko) 

− koulutusohjaajakurssit (arkitottelevaisuus-, kilpatottelevaisuus-, rally-toko-, koiratanssi- ja 

PK-koulutusohjaajakurssi) 

− liikkeenohjaajakurssi 

− koirankouluttajakurssi 

− lajikohtaiset tuomarikurssit 

− pelastuskoiratoiminnan kurssit. 

 

Kurssit anotaan Virkun kautta. Kurssit on anottava viimeistään kaksi kuukautta ennen kurssin 

alkamista, lukuun ottamatta pelastuskoiratoiminnan kursseja, joissa noudatetaan erillistä ohjetta. 

 

Pelastuskoiratoiminnan kurssien ohjeet ja anomisajat löytyvät Palveluskoiraliiton verkkosivuilta 

kohdasta Pelastuskoiratoiminta → Pelastuskoiratoiminta-koulutus. 
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Kurssien kouluttajat: 

- Palveluskoirakoelajeissa koirankouluttaja- ja koulutusohjaajakurssin (palveluskoirakoelajit) 

kouluttajana toimivat palveluskoirakokeiden ylituomarit.  

- Palvelus- ja pelastuskoirakokeiden koetoimitsijakurssien kouluttajilta edellytettävät 

vaatimukset 6.3.2020 alkaen: 

o PK-koetoimitsijakurssin kouluttajina saavat toimia ylituomarit, jotka ovat 

osallistuneet Palveluskoiraliiton palvelus- ja pelastuskoirakokeiden 

tuomarikoulutuksiin. 

o Kouluttajilla tulee olla vähintään kolmen eri palveluskoirakoelajin arvosteluoikeus, 

joista vähintään yhden tulee olla kansallinen koelaji. 

o Tarvittaessa kurssille voi nimetä useamman kouluttajan. 

- Luonnetestin koetoimitsijakurssin kouluttajina toimivat luonnetestituomarit. 

- Rally-tokon ja tokon koetoimitsija-, koulutusohjaaja- ja liikkeenohjaajakurssien kouluttajina 

toimivat ko. lajien ylituomarit, jotka ovat suorittaneen kurssinjohtajakoulutuksen. 

o Kurssinjohtajakoulutuksen suorittaneet ylituomarit löytyvät Virkku.net 

toimihenkilöhaulla, valitsemalla toimihenkilötyypiksi kurssinjohtaja toko TAI 

kurssinjohtaja rally-toko 

- Koiratanssin koetoimitsija- ja koulutusohjaajakurssien kouluttajina toimivat ko. lajin 

ylituomarit. 

- Pelastuskoiraetsintäkurssien kouluttajina toimivat liiton nimeämät pelastuskoiratoiminnan 

valmiuskouluttajat sekä ryhmänjohtajat. 

- Tuomarikurssien pitäjänä toimivat liiton kouluttajat ja/tai lajivastaava. Tuomarikurssien 

kouluttajat valitsee Palveluskoiraliiton hallitus. Kurssia anoessa anomukseen merkitään 

kurssinjohtajaksi koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja. 

 

Tarkemmat ohjeet kurssien ja koulutusten järjestämiseen ja kaikkien kurssien kurssivaatimukset 

löytyvät Palveluskoiraliiton verkkosivuilta valikosta Kurssit ja koulutukset. 

 

Kurssien osallistumismaksut ja kulut 

Kurssien osallistumismaksun määrää ja perii järjestävä yhdistys. Yhdistys maksaa myös kaikki 

kurssin kulut, mukaan lukien Palveluskoiraliiton perimän, kurssin osallistujamäärään perustuvan 

kurssimaksun (10 €/osallistuja). Kurssin järjestäjä voi rajoittaa osallistujamäärän esim. kurssipaikan 

koon mukaan.  

Tuomarikurssien kurssimaksun määrää ja perii Palveluskoiraliitto, joka myös maksaa kurssipaikan 

vuokran sekä kouluttajien kulut. 

 

Toimitsija- ja koulutusohjaajapätevyydet ja Virkku-kortti 

Virkku-kortti korvaa pahviset toimitsijakortit. Pahviset toimitsijakortit ovat voimassa viisi vuotta 

siihen merkitystä päivämäärästä alkaen ja kelpaavat siis edelleen. 

 

Virkku-kortti näyttää tuomari-, koetoimitsija-, kilpailuavustaja-, liikkeenohjaaja- sekä 

koulutusohjaajatiedot. Virkku-kortti on tarkoitettu ainoastaan mobiilikäyttöön (puhelimet ja 

tabletit). 
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Toimitsijakortti-sivua näyttämällä saat saman sisäänpääsyedun kaikkiin pohjoismaisiin näyttelyihin 

ja käyttökokeisiin kuin pahvisellakin kortilla. 

 

Palveluskoiraliitto noudattaa Kennelliiton hyväksymiä koetoimitsijoiden koulutus- ja 

pätevöintiohjeita. Kennelliitto on päivittänyt ohjetta 1.1.2020 alkaen. Jatkossa koetoimitsijan 

pätevyys on voimassa toistaiseksi. Mikäli jatkokoulutusta järjestetään, on vastaavan koetoimitsijan 

osallistuttava hänelle suunnattuun jatkokoulutukseen säilyttääkseen pätevyytensä. Lisäksi on 

muutamia lajikohtaisia lisävaatimuksia MH-toimihenkilöille, MH-testinohjaajille sekä TOKO-

liikkeenohjaajille. 

 

Lajikohtaiset vaatimukset pätevyyden säilyttämiseksi/uusimiseksi löytyvät Palveluskoiraliiton 

verkkosivuilta valikosta Kurssit ja koulutukset, ja valittaessa lajikohtaiset kurssivaatimukset. 

 

Ohjeet koulutusohjaajapätevyyden uusimiseksi (puoltopyyntö jäsenyhdistykselle) sekä sähköisen 

puollon käsittelyyn yhdistykselle löytyvät Virkusta kohdasta Ohjeet. 

 

VAKUUTUKSET 

Vakuutus toimihenkilöille 

Suomen Palveluskoiraliitto ry on vakuuttanut Ifissä toimihenkilöt tapaturmien varalta. Vakuutus 

kattaa vakuutuksenottajan hallinnoimissa lajeissa koe-, kilpailu-, koulutus- ja yleisötilaisuuksissa 

palkatonta työtä tekevät toimihenkilöt sekä lisäksi vakuutuksenottajan jäsenyhdistysten 

järjestämissä harjoitustilaisuuksissa palkatonta työtä tekevät toimihenkilöt. 

 

Toimihenkilöitä ovat koetoimihenkilöt, kuten tuomarit, kilpailuavustajat, koetoimitsijat, sihteerit, 

liikkeenohjaajat ja tunnistusmerkinnän tarkastajat, lisäksi henkilöavustajat maastosuorituksissa ja 

kenttäolosuhteissa. 

 

Tapaturmavakuutuksen sisältö: 

 

- Pysyvä haitta, tapaturma: vakuutusmäärä 20 000 EUR 

- Kuolemantapausturva, tapaturma: vakuutusmäärä: 5 000 EUR 

- Hoitokulut, tapaturma: vakuutusmäärä: 5 000 EUR 

- Omavastuu/tapaturma: 0 EUR 

- Hoitokulun korvausaika: Kolme vuotta. Tapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan 

enintään kolmen vuoden ajan tapaturman sattumispäivästä. Vakuutuksen tulee olla 

voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. 

 

Vahingosta tulee tehdä ilmoitus Palveluskoiraliiton toimistoon, josta annetaan lisäohjeet 

vahinkoilmoituksen tekoon. 

 

SPKL:n jäsenyhdistysten vastuuvakuutus 

Suomen Palveluskoiraliitto on vakuuttanut jäsenyhdistystensä järjestämät tapahtumat. Vakuutus 

kattaa SPKL:n jäsenyhdistysten korvausvastuun vahingon sattuessa yhdistysten järjestämissä 

tapahtumissa. Vakuutuksen omavastuu on 1000 euroa/vahinko. 
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Vahingosta tulee tehdä ilmoitus Palveluskoiraliiton toimistoon, jossa varmennetaan yhdistyksen 

jäsenyys SPKL:ssa ja josta annetaan lisäohjeet vahinkoilmoituksen tekoon. 

 

Vakuutus kilpailijoille 

Suomen Palveluskoiraliitto ry on vakuuttanut Ifissä lisenssin omaavat koiranohjaajat tapaturmien 

varalta. Vakuutus kattaa kilpailuihin ja kokeisiin osallistuvat henkilöt kilpailujen ja kokeiden aikana. 

Vakuutus on voimassa kilpailuissa ja kokeissa, ja kilpailujen virallisissa harjoituksissa. Lisäksi 

vakuutus kattaa pelastuskoirakokeisiin, -tapahtumiin sekä viranomaisten kanssa yhteistyössä 

tehtäviin VIRTA-tarkastuksiin osallistuvat koiranohjaajat. 

 

Kyseessä on ryhmävakuutus, joka ei rajoita yksilön vapautta tai oikeutta ottaa tai käyttää muita 

vakuutusyhtiöitä tai vakuutuksia. Vakuutusta ei ole sidottu yksittäisen henkilön tietoihin, eikä 

kenenkään tietoja ole luovutettu tai luovuteta eteenpäin. 

 

Tapaturmavakuutuksen sisältö: 

 

- Hoitokulut, tapaturma: vakuutusmäärä 5 000 EUR 

- Omavastuu/tapaturma: 0 EUR 

- Hoitokulun korvausaika: Kolme vuotta. Tapaturman aiheuttamia hoitokuluja korvataan 

enintään kolmen vuoden ajan tapaturman sattumispäivästä. Vakuutuksen tulee olla 

voimassa vakuutustapahtuman sattuessa. 

- Kuolemantapausturva, tapaturma: vakuutusmäärä 5 000 EUR 

- Pysyvä haitta, tapaturma: vakuutusmäärä: 20 000 EUR 

 

Vahingosta tulee tehdä ilmoitus Palveluskoiraliiton toimistoon, josta annetaan lisäohjeet 

vahinkoilmoituksen tekoon. 

 

Vakuutusten tiedot ovat luettavissa myös Palveluskoiraliiton verkkosivuilla osiossa 

Palveluskoiraliitto → Vakuutukset. 

 

Palveluskoiraliiton verkkosivut, virkku ja facebook 

Palveluskoiraliiton verkkosivut löytyvät osoitteesta www.palveluskoiraliitto.fi. Sivuilta löytyy mm. 

Palveluskoiraliiton toimintaa koskevat säännöt, yhteystiedot, kurssien ja koulutusten ohjeet sekä 

jäsenyhdistysten yhteystiedot.  

 

Valikosta Ohjeet ja lomakkeet löytyvät asiakirjat ja lomakkeet. 

 

Etusivulla näkyy aina neljä uusinta Ajankohtaista -päivitystä. Lisää päivityksiä löytyy valikosta SPKL 

ry → Ajankohtaista. 

 

Pelastuskoiratoiminnan tiedotteita on koottu tämän lisäksi omalle sivulleen valikkoon 

Pelastuskoiratoiminta → PEKO-tiedotteet. 

 

Koetoiminnan säännöt, ohjeet ja lomakkeet löytyvät kootusti Virkusta osoitteesta www.virkku.net.  

 

http://www.palveluskoiraliitto.fi/
http://www.virkku.net/
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Palveluskoiraliitto löytyy myös Facebookista. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan Palveluskoiraliiton 

verkkosivuilla sekä Palveluskoirat-lehdessä ja tiedotusta vahvistetaan Facebookin ja Virkusta 

lähetettävien uutiskirjeiden avulla. 

 

Palveluskoiraliiton pelastuskoiratoiminnalla on oma facebook ryhmä: SPKL – pelastuskoiratoimintaa 

taidolla ja sydämellä 

Facebookista löytyy myös oma ryhmä kansallisten lajien harrastajille: Palveluskoirien kansalliset lajit 

nousuun. 

 

Yhdistyksen tiedot 

Palveluskoiraliitto lähettää yhdistyksen toimihenkilöille tarvittaessa tiedotteita Virkun kautta. 

Jäsenyhdistysten tulee ylläpitää yhdistyksen toimihenkilöiden yhteystietoja Virkussa, että tiedotteet 

tavoittavat oikeat henkilöt.  

 

Yhdistyskäyttäjät voivat tehdä yhteystietojen muutokset ja korjaukset Virkussa, työpöydällä Oman 

yhdistyksen tiedot-valikossa. 

 

Keräämme jäsenyhdistysten laji- ja koulutustarjonnasta tietoa jäsenyhdistyssivulle. Vastaa kyselyyn 

Lyytissä 3.4.2022 mennessä https://www.lyyti.fi/questions/6f8f2895f0  

 

Palveluskoiraliiton lajiesitteet ja Metsään! -esite 

Palveluskoiraliiton lajiesite on julkaistu sähköisenä. Lajiesitteessä on esitelty kaikki 

Palveluskoiraliiton hallinnoimat lajit. Lajiesitettä voi jakaa sähköisessä muodossa linkkinä tai pdf-

tiedostona. Lajiesite löytyy Palveluskoiraliiton verkkosivuilta valikosta Lajit → LAJIESITE 

 

Metsään!-esitteessä kerrotaan mitä koirien maastoharjoituksissa tapahtuu ja miksi lupien saaminen 

harjoittelu- ja koemaastoille on tärkeää. ”Metsään!”-esitettä voi jakaa maanomistajille 

maastoharjoittelulupia pyydettäessä. Esite löytyy myös sähköisenä 

https://www.esitteemme.fi/palveluskoiraliitto/WebView 

Jäsenyhdistykset voivat tilata liiton toimistolta esitteitä jaettavaksi yhdistyksenne alueen 

maanomistajille maastoharjoittelulupia pyytäessänne.  

Palveluskoiraliiton lajiesittelyvideo 

Palveluskoiraliiton verkkosivuilla, Facebookissa ja YouTubessa on julkaistu lajiesittelyvideo 

Palveluskoiraliiton hallinnoimista lajeista. Video on vapaasti jäsenyhdistysten käytettävissä. 

 

Uutiskirje Onni 

Palveluskoiraliitto julkaisee sähköisenä 4-6 kertaa vuodessa Uutiskirje Onnin. Uutiskirjeessä 

kerrotaan kootusti ajankohtaisista asioista. 

 

Huomionosoitukset 

Jäsenyhdistykset voivat anoa yhdistyksensä jäsenille Palveluskoiraliiton harrastus- ja ansiomerkkejä 

sekä kunniaviirejä. 

 

https://www.lyyti.fi/questions/6f8f2895f0
https://www.esitteemme.fi/palveluskoiraliitto/WebView


   JÄSENTIEDOTE 28.3.2022 

Suomen Palveluskoiraliitto ry 

Koulukuja 1, 04200 Kerava 

puh 050 554 9222, www.palveluskoiraliitto.fi 

toimisto@palveluskoiraliitto.fi 

 

Harrastusmerkkien tarkoitus on innostaa harrastajia palveluskoirakoe- ja kilpailutoimintaan ja 

osoittaa kiitollisuutta henkilöille heidän työstään palveluskoiraharrastusta kohtaan. 

 

Ansiomerkit ja kunniaviirit myöntää hallitus joko jäsenyhdistyksen esityksestä tai omasta aloitteesta. 

Ansiomerkki ja kunniaviiri on huomionosoitus ja tunnustus palveluskoiratoiminnan edistämiseksi 

tehdystä työstä. 

 

TULEVAT TAPAHTUMAT 2022 

 

1.-3.4.2022 Rally-toko ja toko-nuorten valmennusviikonloppu, Ylöjärvi 

21.-24.4.2022 FCI koiratanssin MM-kilpailu, Ranska 

23.4.2022 Palveluskoiraliiton kevätkokous, Kerava 

20.-22.5.2022 Kansallisten palveluskoiralajien kouluttajakoulutusviikonloppu, Lapua 

26.5.2022 Palveluskoirien erikoisnäyttely, Palveluskoiratapahtuma, Helsinki 

23.-26.6.2022 FCI TOKO MM-kilpailut, Tanska 

1.-3.7.2022 Palveluskoirien SM-kilpailut, Iittala 

1.-3.7.2022 IGP SM-kilpailut, Kirkkonummi 

23.-29.7.2022 Maalimiesten kesäleiri 

6.-7.8.2022 TOKO SM-kilpailut, Nivala 

18.-21.8.2022 FCI pelastuskoirien yksilökilpailu, Italia 

20.-21.8.2022 Rally-tokon SM-kilpailut, Ylöjärvi 

6.-11.9.2022 FCI IGP MM-kilpailut, Tsekki 

9.-11.9.2022 Palveluskoirien pohjoismaiden mestaruuskilpailu NOM, Tanska 

14.-18.9.2022 IRO MM-kilpailut, Romania 

17.9.2022 Koiratanssin SM-kilpailut, Oulu 

1.10.2022 Nuorten rally-toko ja toko SM-kilpailut, Vantaa 

5.-9.10.2022 FCI Mondioring MM-kilpailut, Espanja 

11.-16.10.2022 FCI IGP-FH MM-kilpailut, Puola 

12.11.2022 Palveluskoiraliiton syyskokous, Kerava 

12.-13.11.2022 Koiratanssin PM-kilpailut, Tanska 

25.-27.11.2022 TOKO PM-kilpailut, Norja 

26.-27.11.2022 Rally-tokon PM-kilpailut, Turku 

2.-4.12.2022 Koiramessut 2022 

 

Seuraavien tapahtumien ajankohta on toistaiseksi avoin 

  Nuorten PK SM-kilpailut 

  Pelastuskoirien joukkuekatselmus 

 

Palveluskoiratapahtuma 2022 

Palveluskoirien erikoisnäyttely, Palveluskoiratapahtuma, järjestetään helatorstaina 26.5.2022 

Helsingissä, Tuomarinkylän vinttikoirakeskuksessa. 

 

Kansallisten palveluskoiralajien kouluttajakoulutusviikonloppu 

Kansallisten palveluskoirakoelajien toimikunta ja kansalliset lajit nousuun -työryhmä järjestää 

palveluskoiralajien kouluttajakoulutusviikonlopun 20.-22.5.2022 Lapualla. 

 

Lisätietoja tapahtumista ja ilmoittautumistiedot Palveluskoiraliiton verkkosivuilla 

tapahtumakalenterissa. 


