ETSINNÄN TOIMINTAOHJEISTUS
ETSINTÄ KOIRAPARTIOSSA
1. Etsintään lähteminen
Tarkista, että sinulla on mukana kaikki tarvittavat varusteet, evästä ja juotavaa. Selvitä
ajoreitti kokoontumispaikalle. Muista, että liikennesäännöt koskevat sinua koko etsinnän
ajan!
2. Etsintäpaikalle saapuminen
Toimi rauhallisesti. Jätä koira ja ylimääräiset varusteet autoon. Pue hälytysliivi päällesi, ota
mukaasi kynä ja paperia.
3. Etsi oma ryhmänjohtajasi tai ilmoittaudu etsinnän johtopaikalla
ilmoittautumispisteessä antamalla ilmoittautumiskorttisi.
Seuraa annettuja ohjeita.
4. Kirjaa saamasi asiatiedot ylös.
Yritä selvittää etsinnän kannalta tärkeitä tietoja:
▪ etsittävän ikä, sukupuoli, nimi, terveydentila, tuntomerkit
▪ selvitä saatko kysellä ulkopuolisilta havaintoja, ja kuinka paljon etsittävästä
saa kertoa (esim. saako mainita nimen, saako näyttää kuvaa)
▪ milloin henkilö on kadonnut ja miten etsintä on aloitettu
5. Etsinnän johto antaa sinulle tehtävän, kun heillä on sopiva tarjolla.
Odota rauhassa, kunnes sinua kutsutaan. Samalla saat ryhmäsi tiedot (koirapartiossa
koiranohjaaja ja kartturi). Tarkista, että ymmärsit tehtäväsi ja saat kartan/tiedon alueesta.
▪ selvitä saako etsinnän aikana mennä pihapiireihin/avoimiin rakennuksiin
▪ selvitä miten johtoon pidetään yhteyttä (radiopuhelin, kännykkä, oma
kutsu, ketä kutsutaan, millaiset tilanteet tai havainnot ilmoitetaan)
6. Ennen kuin lähdet alueellesi,
tutustu siihen kartan avulla ja tee alustava suunnitelma
▪ minne jätät auton?
▪ mistä aloitat etsinnän?
▪ mihin suuntaan kuljet?

▪

mitä hyviä maamerkkejä alueellasi on?

7. Saavuttuasi alueelle tarkista suunnitelmasi
(huomioi vallitsevat tuuliolosuhteet tai kartan poikkeaminen todellisuudesta). Ota koira
autosta ja anna sen rauhoittua hetki, tehdä tarpeensa yms. Tarkista mukaasi tulevat
varusteet.
▪ käytä samoja rutiineja kuin harjoituksissa, ne tuovat varmuutta sekä koiralle että
itsellesi
▪ keskustelu kartturisi kanssa! Etsintä on yhteistyötä ja on tärkeää, että partiossa
kumpikin ymmärtää suunnitelman. Sopikaa työnjaosta.
8. Ilmoita sovittuun paikkaan (viesti/johto) etsinnän aloittamisesta.
9. Tarkista alue järjestelmällisesti
▪ merkitse karttaan (ja maastoon, jos on tarvetta) mahdolliset havainnot: löytyneet
esineet, jäljet, muut selkeät reaktiot (kysy johdolta jos ei ole selvä mitä teet)
▪ lue koirasi reaktioita ja luota koiraasi
10. Jäljen, esineen tai vahvan reaktion löytyminen
Voiko esine olla etsityn henkilön?
▪ Ilmoita löydöstä etsinnän johtoon ja merkitse löytöpaikka tarkasti kartalle. Noudata
johdon mahdollisesti antamia ohjeita! Vältä sotkemasta lähimaastoa, vaan
peräänny samaa reittiä kuin tulitkin. Anna koirallesi mahdollisuus nostaa esineen
jättäneen henkilön jälki.
▪ Mikäli epäilet esineen kuuluvan kadonneelle henkilölle, johto päättää kumman
seuraavista teet
o
suoritat lähialue-etsinnän ilmahakuna ja etsit alueesi loppuun
o
jatkat tehtävän suorittamista jäljestämällä. Tässä tilanteessa kannattaa
harkita onko maasto sellainen, että jälkikoiralla on mahdollisuus onnistua
(vilkas taajama vs. koskematon metsä).
Jäljen löytyessä
▪ aja jälkeä vähän matkaa ja merkitse sitten karttaan jäljen suunta
▪ jos jälki kulkee maastossa johon on mahdollista jäädä näkyvä jälki, pyri löytämään
myös se (kengänkoko tms.)
▪ Aja jälkeä niin pitkälle kun se kulkee alueellasi
▪ Jos jälki jatkuu alueesi ulkopuolelle, ota yhteys johtoon, selitä tilanne ja odota
toimintaohjeita
▪ Jos koirasi hukkaa jäljen, palaa kohtaan jossa olitte vielä jäljellä ja yritä nostaa jälki
uudestaan. Jos jälki katoaa, merkitse katoamispaikka karttaan ja maastoon
▪ Mikäli jälki tulee tielle, anna koiran hakea tien vastapuoli rauhassa
▪ Jos jälkeä ei löydy, jatka etsintää tien molempia laitoja pitkin ainakin 200-300 metrin
matkalta
▪ Älä anna periksi heti. Jos mahdollista, laajenna etsintää
▪ Kun pääset jäljelle, vertaa jälkikuviota aiempaan (onko sama jälki edelleen?)
▪ Merkitse koko jälki mahdollisimman tarkasti karttaan
▪ ilmoita johtoon aina tilanteen muuttuessa olennaisesti

Koiralla on vahva reaktio, tai se jopa ilmaisee kohdetta jota et voi tarkistaa
▪ Ajattele ennen kuin jatkat! Minkälaista kohdetta koirasi merkkaa (rakennus, lampi,
aidattu alue, ”tyhjä kohta”, alueen ulkopuolinen paikka)
▪ Pystytkö tarkentamaan reaktiota kiertämällä kohdetta?
▪ Huuda, huhuile, koputa ovelle! Koira ei etsi yksin, ihminen on yhtä tärkeä osa
etsinnässä
▪ Ilmoita johtoon ja pyydä toimintaohjeita. Usein poliisi tulee tarkistamaan suljetut
rakennukset, alueet tms.
11. Kadonneen löytyminen
▪ Esitelkää itsenne
▪ Koiranohjaaja vie koiransa sivummalle ja laittaa sen esim. kiinni puuhun
▪ Kartturi selvittää löydetyn henkilön tilan
▪ Antakaa välitön ensiapu, 112 jos tila on kriittinen
▪ Ilmoitus johtoon tehdään aina puhelimella!
▪ Selvittäkää sijaintinne mahdollisimman tarkasti, miettikää myös mikä on
helpoin/tarkoituksenmukaisin reitti apuvoimien saapua paikalle
▪ Löydetyn tilasta riippuen rauhoittele häntä, tarjoa juotavaa/syötävää, pidä etsittävä
mahdollisimman lämpimänä, tarkkaile peruselintoimintojen säilymistä
▪ Opastakaa apujoukot paikalle
▪ Älä ikinä jätä löydettyä hetkeksikään yksin!
▪ Etsinnän jälkeen huolehdi omasta ja ryhmäsi hyvinvoinnista ja koirastasi
12. Etsinnän päättyminen tuloksettomana
Usein etsintäalueelta ei löydy mitään merkityksellistä. Ilmoita viestikeskukseen kun
poistutte alueeltanne. Palaa suoraan johtopaikalle ja käy johdossa kertomassa mahdolliset
pienet (epävarmat) havainnot. Kysy jatkatteko uudella tehtävällä vai lähdettekö kotiin.
13. Ennen kotiinlähtöä
Palauta kaikki etsintään liittyvät paperit (kartat, laput jossa tietoja etsittävästä tai omista
havainnoista, mahdolliset valokuvakopiot, tehtäväkortti, etsinnän dokumentointi) etsinnän
johtoon. Palauta radiopuhelin viestikeskukseen. Varmista, että sinut on kirjattu ulos
etsinnästä.

