Lohjan Palvelus- ja Pelastuskoirayhdistys r.y. toimintaa vuodesta 1986

Pelastuskoiratoiminta
Tarkoituksenamme on kouluttaa koirakoita viranomaisten avuksi, lähinnä etsintätehtäville.
Kattojärjestönämme toimii Suomen Palveluskoiraliitto, joten noudatamme sen sääntöjä, ja ohjeita
toiminnassamme. Lisätietoa. http://www.palveluskoiraliitto.fi/pelastuskoiratoiminta.html
Toimimme osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa) ja osallistumme yhdessä muiden Vapepa
toimijoiden kanssa, koulutuksiin, esittelytilaisuuksiin, sekä viranomaisten pyynnöstä erilaisille
avustustehtäville, kuten etsintöihin.

Lisätietoa Vapepasta https://vapepa.fi/

Mitä edellytetään
Koiralta
Rodulla ei ole väliä, kunhan se on soveltuva
tehtävään. Myös x rekisterissä olevat ovat tervetulleita. (edellytetään, että on Kennelliiton rekisterissä). Koira
tulee olla hyvärakenteinen, terve, sosiaalinen ihmisiä ja muita koiria kohtaan, ja koulutettavissa tehtävään

.

Ohjaajalta
Tulee olla hyväkuntoinen omata stressinsietokykyä eikä saa pelätä hankaliakaan olosuhteita. Ennen kaikkea
hänen tulee sitoutua toimintaan käymällä säännöllisesti harjoituksissa ja oltava valmis jatkuvasti
kouluttamaan, sekä itseään, että koiraansa.

Mukaan toimintaan
Koira
Ensimmäinen koe on BH koe (käyttäytymiskoe). Tämän avulla voidaan todeta
koiran yhteiskunta kelpoisuus ja koulutettavuus. Hyvä lähtökohta olisi, että BH
olisi suoritettu, kun koira aloittaa ryhmässä harjoittelun.

Ohjaaja
Päästäkseen mukaan pelastuskoirientreeniryhmään tulee ohjaajan käydä apuohjaaja / koiranohjaajakurssi.
Kurssilla käydään läpi niitä asioita jotka pelastuskoiran ohjaajalta ja apuohjaajalta edellytetään. Kurssin voi
pitää ryhmänjohtaja ja näitä pyritään pitämään aina tarpeen mukaan, myös pienille ryhmille. Viimeistään
etsintään osallistuvilta edellytetään, myös Vapepan etsintäkurssi, EA-, suunnistus- ja viestintä- taidot.
Apuohjaaja kurssin jälkeen pääsee ohjaaja mukaan peko treeniryhmään. Jossa hän voi osallistua
koulutuksiin ja harjoituksiin, joko koiran kanssa tai ilman koiraa, ohjaajan / koiran koulutus tason mukaan.
Toiminta on yhteistyötä sekä oman koiran, että ryhmän kanssa. Joten jokaiselta edellytetään myös
avustamista toisten koirien harjoituksien järjestelyissä, maalimiehenä, jäljentekijänä jne. Myös kokeiden
järjestelyissä tulee jokaisen kantaa kortensa kekoon ja olla mukana avustamassa.

Hälytysryhmänharjoituksissa
Keskitytään kouluttamaan koiralle kokeissa tarvittavia taitoja.
Koulutus sisältää hallittavuuden lisäksi henkilöetsinnän maastossa sekä ilma-, että maavainu työskentelynä.
Järjestämme myös kokeita. Erilaisia koulutus-, ja harjoitustilaisuuksia, joissa koulutetaan sekä koiraa, että
koiranohjaajaa etsintätehtäviin. Harjoitusryhmän jäsenet sitoutuvat avustamaan kokeiden, koulutuksien ja
edustustehtävien järjestelyissä.

Uudet
koeohjeet
Vuodesta 2018 alkaen
tulee voimaan uusi
pelastuskoirakoeohje.
Kokeessa tehdään kaikki osiot
(hallinta, jälki ja haku) perä
jälkeen. Ohjaaja valitsee, ja
ilmoittaa ennakkoon, kumman
lajin tekee A:na (helpompi) ja
kumman B:nä (vaativampi).
Kokeessa ensin on hallinta osuus, sen läpäistyä siirrytään jälki osuuteen ja viimeisenä haku osuus.
Edellytys osiosta toiseen siirtymiselle on aina edellisen suorittaminen hyväksytysti.
Koirakon suoritettua pelastuskoirakoe hyväksytysti sen tulee suorittaa vielä Virta (pelastuskoirakon
käyttöönottotarkastus) hyväksytysti, jotta sitä voidaan käyttää etsintätehtävillä. Testissä tarkkaillaan sekä
koiraa että ohjaajaa ja niiden yhteistyökykyä.
Koe tulee uusia 2 vuoden välein säilyttääkseen hälytysoikeutensa. Sekä pelastuskoirakoe, että Virta ovat
koirakkokohtaisia.
Ohjaajan tulee sitoutua ylläpitämään koiran ja omaa koulutustasoaan, osallistumalla ryhmän harjoituksiin,
huolehtia koe tulosten voimassaolosta ja osallistua tarvittaessa etsintätehtäviin, tai muuhun viranomaisia
tukevaan toimintaan.
Ryhmänjohtajalla on velvollisuus seurata ja huolehtia että ohjaajan ja koiran koulutus- ja koe tasot ovat
riittävät. Tarvittaessa ryhmän johtajan tulee poistaa hälytysvalmiudesta koirakot jotka eivät täytä
minimivaatimustasoa. Ohjaaja voi jäädä ryhmään vaikka koira koetulokset vanhenevat.

Yhteistyössä

Hälytysryhmään nimeäminen ja siinä toimiminen

Apuohjaajana voi toimia henkilö joka
on suorittanut Vapepan etsintäkurssin,
sekä SPKL:n apuohjaajakoulutuksen.
Sekä omaavat riittävät maastossa
liikkumisen-, suunnistuksen, viestinnän -, ja ensiaputaidot. Ryhmänjohtaja vastuulla on selvittää, että
henkilön tietotaidot ja kunto ovat riittävät, ennen kun nimeää henkilön hälytysryhmään.

Hälytysryhmässä toimivan koirakon ja ohjaajan tulee täyttää Suomen Palveluskoiraliiton kulloinkin
voimassa olevat edellytykset. Yllä mainittujen lisäksi tulee koiran ohjaajalla olla, peko etsintä A ja B kurssit
tai vastaavat taidot. Koiralta edellytetään (ohjaajan kanssa suoritetut) voimassa olevat koetulokset ja Virta
tarkastus hyväksytysti suoritettuna. Ryhmänjohtajan vastuulla on selvittää ennen ryhmään nimeämistä. Että
henkilön ja koiran tietotaidot täyttävät hälytysryhmään edellyttävän minimi vaatimustason. Ennen kun hän
nimeää koirakon ryhmään. Tarvittaessa ryhmänjohtajan tulee poistaa hälytysvalmiudesta ne koirakot jotka
eivät täytä minimivaatimustasoja.

Yhdistys oli mukana Lohjan Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun aluetoimikunnan perustamiskokouksessa v.
1989, josta lähtien on yhdistyksessä toiminut hälytysryhmä.
Lisää tietoa toiminnasta treeneistä ja mahdollisista tulevista kursseista ja koulutuksista antaa
yhdistyksemme PEKO ryhmänjohtajat. Yhteystiedot löytyvät nettisivujemme Koulutukset osiosta

Rauniotoiminta
Raunio eli ”Peto”
Peto toiminta sai alkunsa ”PELASTUSOPISTON
PELASTUSKOIRAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN
KEHITTÄMISHANKKEEN 2013–2015” Peto/ VSS
koirakoita koulutetaan sillä ajatuksella, että niitä
voidaan tulevaisuudessa käyttää pelastustoimen
alaisissa tehtävissä. Kuten
onnettomuustilanteissa, sortumissa,
metsätuhoissa, tulvissa jne. Peto toiminnassa on
yhteistyökumppaninamme Pelastusopisto.

Peto ryhmän on tarkoitus kouluttaa Peto/ VSS- koirakoita, joiden osaamisalue on lähinnä pelastustoimen
alaiset tehtävät. Tämä toiminta edellyttää, että myös ohjaaja sitoutuu kouluttautumaan näille erikoistehtäville.
Peto treeneihin pääse suorittamalla alkutestin. Testi on ensimmäinen soveltuvuustesti, jonka tarkoituksena
oli selvittää ovatko koira ja ohjaaja lähtökohtaisesti soveltuvia koulutettavaksi Peto/VSS- tehtäville. Tehtävät
ovat todella vaativia sekä koiralle, että ohjaajalle.

Valmiuden mittaavan testin mittaristo on vielä sopimatta. Peto koirakoiden koulutus tapahtuu yhdistyksien
toimesta, sekä mahdollisesti alueellisia yhteisharjoituksia pitämällä. Henkilökoulutuksen osalta pelastustoimi
ja Pelastusopisto antavat tukea, resurssiensa mukaan.
Tällä hetkellä ei alueellamme ole omaa peto ryhmälle, joten rauniokoulutus on pääsääntöisesti
erikoiskoulutusta hälytysryhmään sijoitetuille koirakoille.
Raunioilla harjoitellessa tulee käyttää suojavarustusta (kypärä, hanskat, tukevat jalkineet )
Raunioradan kunnostus ja ylläpito hoidetaan yhteistoimin sen käyttäjäkunnan kanssa.

Yhteistyössä

