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VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 2008 
 

 

1. YLEISTÄ 

 

Koulutettu pelastuskoira voi pelastaa ihmishenkiä 

 

Suomen Pelastuskoiraliitto ry - Finlands Räddningshundförbund rf. (myöh. liitto) on 

pelastuskoirayhdistysten kattojärjestö. Liiton toiminnan tavoite on tuottaa koulutettuja ja toimintaan 

testattuja pelastuskoiria ja pelastuskoiraohjaajia käytettäväksi kadonneiden henkilöiden etsinnöissä 

viranomaisten apuna. Liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön; 

pyyteettömään, koulutettuun ja motivoituneeseen auttamistyöhön. Vapaaehtoiset etsintäryhmät ovat 

korvaamaton resurssi. Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistysten hälytysryhmät ovat valmiudessa 24 h 

vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. 

 

Tavoitteiden toteuttamiseksi järjestetään ympärivuotista, monipuolista koulutusta. Koulutuksen tasoa 

mitataan pelastuskoirakokeilla ja vuosittain järjestettävällä ryhmäkatselmuksella. Liitolla on 

koetoimintaa varten Pelastuskoirien koeohje ja etsintätyöskentelyyn osallistuville ohjaajille ja koirille 

laaditut kriteerit, jotka kaikki etsintäryhmien jäsenet täyttävät.  

 

Pelastuskoiria koulutetaan pääasiassa kotimaan viranomaisten tarpeisiin. Kansainvälisen pelastustyön 

tarve on kuitenkin viime vuosina selvästi lisääntynyt ja suomalainen kansainväliseen avustustoimintaan 

tähtäävä Finn Rescue Finland -järjestelmä on toiminut ja kouluttanut pelastushenkilöstöä jo vuosia. 

Pelastuskoiraliitto osallistuu aktiivisesti FRF-toimintaan ja kouluttaa pelastuskoiria ohjaajineen myös 

kansainväliseen pelastustyöhön. 

 

Vuonna 2008 liitto pystyi saamansa taloudellisen tuen turvin tuntuvasti kehittämään toimintaansa ja 

organisaation rakennetta. Liitto vuokrasi toimistotilat ja palkkasi toimeen osa-aikaisen toimistosihteerin. 

Tässä tehtävässä toimi alkuvuonna Sirpa Malmström ja syyskuusta eteenpäin Katja Åkerblom.  

 

 

2. JÄRJESTÖ JA ORGANISAATIO 

 

2.1. Jäsenyhdistykset 

 

Suomen Pelastuskoiraliittoon kuului vuonna 2008 kolmetoista (13) pelastuskoirayhdistystä: 

 

Espoon seudun Pelastusalan yhdistys ry. / Pelastuskoiraosasto (myöhempänä ESPY) 

Itä-Uudenmaan Pelastusalanyhdistys ry – Pelastuskoirajaosto (myöh. ITU-PE) 

Kotkan Pelastuskoirayhdistys ry. (myöh. KPK)  

Kymenlaakson Etsintäkoirat ry. (myöh. KEK) 

Länsirannikon Pelastuskoirat ry. – Västkustens Räddningshundar rf. (myöh. LRPK)  

Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys ry. - Västra Nylands Räddningshundförening rf. (myöh. LUP)  

Oulun Seudun Etsintäkoirat ry. (myöh. OSE) 

Pohjanmaan Etsintäkoirat ry. – Österbottens Sökhundar rf. (myöh. PETS) 

Päijät-Hämeen Pelastuskoirat ry. (myöh. PHPK) 

Tampereen Seudun Etsintäkoirat TSE ry. (myöh. TSE) 

Uudenmaan Pelastuskoirat ry. (myöh. UPK)  

Varsinais-Suomen Pelastuskoirat ry. (myöh.VSPK) 

Ålands Räddningshundklubb rf. (myöh. ÅRHK) 
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Yhdistysten jäsenmäärä vuoden 2008 lopussa oli 596 (kasvua edellisvuodesta 112 henkilöä), joka 

jakautui yhdistyksittäin seuraavasti: 

  

 ESPY  ITU-PE  KEK  KPK    LRPK  LUP PETS    PHPK OSE TSE UPK    VSPK ÅRHK 

 153 12 26 44 23 26 10 55 53 65 23  71 35 

   

 

 

   

 Liiton jäsenmäärä on muutamassa vuodessa moninkertaistunut ja liiton tavoitteekseen aiemmin 

 asettama pelastuskoiratyön laajentaminen Suomessa on tämän myötä toteutunut. Jäsenmäärän kasvu 

 kertoo myös luottamuksesta liiton toimintaan ja vapaaehtoistyöhön sekä antoisaan harrastukseen 

 pyrkivien halusta kuulua toimivaan kattojärjestöön. 

 

2.2. Liiton organisaatio 

 

Liiton toimintaa johtaa jäsenkokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 10 hallituksen 

jäsentä. Puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja saivat kokouspalkkiota 20 euroa/kokous, muut 

hallituksen jäsenet 10 euroa/kokous sekä korvauksen matkakustannuksista. Yhteensä hallituksen 

kokousten matka- ja järjestelykuluihin vuonna 2008 käytettiin n. 4.947 euroa. 

 

Liiton hallituksen työn tukena toimii eri tarkoitusta varten nimettyjä toimikuntia. Vuonna 2008 toimi 

kolme toimikuntaa, jatkuvaluonteinen tiedostustoimikunta ja projektiluonteiset esite- ja kotisivujen 

kehittämistoimikunta sekä hankintatyöryhmä. Lisäksi SPEK-ratatoimikunta työsti alkuvuodesta vielä 

uuden esityksen edellisvuotisen lisäksi Padasjoen ratahankkeeseen. Liitto vastasi toimikuntien menoista 

matkakorvausten ja muonitusten osalta.  
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Saamansa taloudellisen tuen avulla liiton oli mahdollista palkata määräaikainen toimistosihteeri osa-

aikaisena työntekijänä. Työntekijän palkkaamiseen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin liitto käytti vuonna 

2008 yhteensä 19.812 euroa. Toimisto- ja toimitilakuluja kertyi yhteensä n. 6.473 euroa. 

Toimistosihteerin toimenkuvaan kuuluivat toimistotyöt, palkanlaskenta, raportointi, valmistelu- ja 

selvittelytyö hallitukselle, kotisivujen päivittäminen, tiedottaminen ja muut hallituksen antamat 

työtehtävät. Toimistosihteerin työaika oli 17,5 tuntia viikossa. Hallitus määritteli kokouksissaan 

työtehtävät eri tilaisuuksiin osallistumisen osalta. 

 

2.3. Liiton kokoukset ja hallitus 

 

Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin liiton toimistolla Lintulahdenkadulla Helsingissä 

16.3.2008. Läsnä oli 28 henkilöä, joista 23 vuosikokousedustajaa ja liiton puheenjohtaja sekä 4 muuta 

läsnäolijaa. Hallitus on vuoden 2008 aikana kokoontunut 7 kertaa. 

 

2.3.1  Hallituksen kokoonpano ja kokoustyöskentely: 

 

Alkuvuosi (16.3.08 asti) 

Minna Löfman, puheenjohtaja  (1/1) 

Stina Törnblom, varapuheenjohtaja VSPK (1/1) 

Irmeli Jalkanen, sihteeri                      OSE (1/1) 

Jenni Punttila  ESPY (1/1) 

Sandra Green  LUP (0/1) 

Maria Ahlskog                                   LRPK (0/1) 

Sari Koivunen                       VSPK (1/1) 

Juha Saarinen  PHPK (0/1) 

Eeva Huhtasalo                        TSE (1/1) 

Emilia Toivonen  ESPY (1/1) 

Elin Nilsson  PETS (1/1) 

 

Loppuvuosi (16.3.08 lähtien) 

Minna Löfman, puheenjohtaja  (6/6) 

Stina Törnblom, varapuheenjohtaja VSPK (1/6) 4.4. asti  

Kati Mykkänen  VSPK (1/6) 4.4. asti  

Juha Saarinen , varapuh.joht. 17.5.läht. PHPK (4/6) 

Sari Koivunen  VSPK (6/6) 

Santeri Saarikko  LUP (5/6) 

Miia Halonen   OSE (6/6) 

Mia Mikkola   PHPK (4/6)  

Eeva Huhtasalo  TSE  (5/6) 

Katja Ruostila  TSE (4/6) 

Elin Nilsson   PETS (1/6) 

 

ja varajäseninä  

Kirsi Kajander  LUP (0/6) 

Veli-Matti Hämäläinen  VSPK (3/6) 

Hilkka Rossi-Sjöqvist  PETS (1/6) 

Marko Mikkola   PHPK (3/6) 

John Wedde   PHPK (1/6) 

Taina Rinne   TSE (0/6) 

Sanna Suhonen   TSE (0/6) 

Robin Lundell   ESPY (0/6) 

Marja Lehtimäki   LRPK (1/6) 

Pälvi Salo   VSPK (0/6) 
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2.3.2  Hallituksen tehtävät ja vastuualueet 

 

Hallituksen tehtävänä on mm. johtaa ja valvoa liiton toimintaa, edustaa liittoa ja kehittää 

yhteistoimintaa, kutsua kokoon ja valmistella kokousten ohjelmat sekä toimeenpanna päätökset, kehittää 

toimintaa ja koulutusta sekä muuten koordinoida pelastuskoiratoimintaa. 

 

Vastuualueet oli vuonna 2008 jaettu hallituksessa seuraavasti: 

 

Varapuheenjohtajana toimi Stina Törnblom 4.4. asti ja siitä eteenpäin Juha Saarinen, sihteerinä Santeri 

Saarikko ja rahastonhoitajana Sari Koivunen. Puheenjohtaja Minna Löfman toimi Raha-

automaattiyhdistyksen tuella projektipäällikön tehtävissä 15.3.2008 asti, jonka ajan varapuheenjohtaja 

hoiti hallituksen puheenjohtajan tehtäviä. Kansainvälisistä asioista vastasivat Minna Löfman ja Stina 

Törnblom, FRF-toiminnasta Törnblom ja Hämäläinen. Testaajien yhteyshenkilönä toimi Katja Ruostila, 

hälytysryhmien yhteyshenkilönä Eeva Huhtasalo ja tiedotustoimikunnan yhteyshenkilönä Miia Halonen. 

Tilastoinnista vastasi Mia Mikkola. 

 

Tilintarkastajina toimivat Ilkka Haarlaa ja Price Water House Coopers Oy KHT yhteisö.  

 

SPEK:n valtuustoon nimettiin jäseneksi Minna Löfman ja varavaltuutetuksi Stina Törnblom (3-

vuotiskausi). 

 

Liiton Vapepa-edustajana toimi hallituksen ulkopuolelta Mari Vilkki. 

 

 

2.4. Toimikuntatyöskentely 

 

2.4.1     Tiedotustoimikunta 

 

Toimikunnan pääasiallisena toimeksiantona oli perinteisen Pelastuskoirakalenterin suunnittelu ja 

toteutus. Toimikunnan vetäjänä toimi Miia Halonen. Muut jäsenet olivat Heli Viertokangas (LUP), 

Jenni Härönoja (OSE), Hermanni Koli (PHPK), Hanna Foudila (PETS) ja Riitta Pauhu-Pohjalainen 

(TSE). Tiedotustoimikunta piti yhteyttä sähköisen postituslistan kautta.  

 

2.4.2 SPEK-ratatoimikunta 

 

Toimikunta jatkoi työtään vielä alkuvuodesta ja laati SPEK:n pyynnöstä myös toisen, vaihtoehtoisen 

suunnitelman Padasjoen harjoitusalueen kehittämisestä ja pelastusradan rakentamisesta, joulukuussa 

2007 toimitetun suunnitelman lisäksi. Ryhmän vetäjänä ja yhteyshenkilönä hallitukseen toimi 

projektipäällikkö Minna Löfman. Muut jäsenet olivat: Marjut Nieminen (LUP); Sari Parjanen, Marko 

Mikkola ja John Wedde (PHPK); Miika Rutanen (ESPY) ja Veikko Niikkanoff (KPK). Työryhmä 

toimitti ratasuunnitelman SPEKille joulukuussa. 

 

2.4.3 Hankintatyöryhmä 

 

Liiton materiaalihankintoja alettiin kartoittaa ja suunnitella tuotteita. Hankintatyöryhmää veti Elin 

Nilsson ja keskusteluun osallistui hallituksen lisäksi yhdistysten edustajia. Vuoden lopussa päätettiin 

muutamien logo-tuotteiden hankinnasta vuoden 2009 alussa. 

 

 

2.4.4 Kotisivujen ja liiton esitteen suunnitteluryhmä 

 

Mittava projekti vuonna 2008 oli liiton kotisivujen uudistaminen sekä uuden esitteen suunnittelutyö. 

Kotisivuja ja esitettä työstettiin samanaikaisesti yhtenäisen yleisilmeen luomiseksi. Uuden ilmeen 

suunnittelusta vastasivat Miia Halonen työryhmän vetäjänä ja hallituksen yhteyshenkilönä, Kirsi 

Maansaari ja Marjatta Savolainen. Projekti saadaan päätökseen vuoden 2009 alkupuoliskolla. 
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2.4.5 Liiton koetestaajat 

 

Koetestaajat käsittelevät useita kokeisiin ja koeohjeeseen sekä testaajatoimintaan liittyviä asioita 

testaajapalaverien yhteydessä ja näin osaltaan valmistelevat hallituksen päätöksiä. 

 

 

3.  KOULUTUSTOIMINTA 

 
Testaajatapaaminen ja testaajien jatkokoulutustilaisuudet järjestettiin 26.1.2008 Espoossa ja 2.-3.8.2008 

Lahdessa. Testaajat keskustelivat tapaamisessa ajankohtaisista asioista ja loivat koeohjeen tulkintaan 

yhtenäisiä käytäntöjä sekä testasivat yhteisesti kokeita. 

 

Uusien testaajien koulutus ja testaajakurssi järjestettiin tammi-huhtikuussa 2008. Koulutus toteutettiin 

lähi- ja etäopiskeluna; lisäksi testaajat suorittavat testaajaharjoittelut pelastuskoirakokeissa ennen 

pätevöitymistään. Verkko-opiskelujakso alkoi 1.1. ja testaajakurssi järjestettiin Lapualla 19.-20.4. 

Kouluttajina toimivat Jaana Haarni (vastaava kouluttaja), Irmeli Jalkanen ja Marko Mikkola. 

Testaajakoulutukseen osallistui 18 kokelasta, joista 14 jatkoi koulutuksen loppuun.  

 

Kouluttajaksi –kurssi järjestettiin Helsingissä 23.2.2008 ja kurssille osallistui 18 henkilöä 

jäsenyhdistyksistä. Kurssin suunnittelusta ja järjestelyistä vastasivat Mari-Anna Grönholm, Minna 

Löfman ja Marjut Nieminen. Vapepan edustajana koulutusosuuden piti Mari Vilkki ja pelastuslaitoksen 

puheenvuoron Markku Savolainen Uudenmaan pelastusliitosta.  

 

Koetoimitsijakoulutus järjestettiin Oulussa 29.3.2008 ja koulutukseen osallistui 10 henkilöä. 

 

Kouluttajaseminaari järjestettiin Lempäälässä 14. - 15.6.2008. Kaksipäiväisessä seminaarissa kouluttajat 

keskustelivat koulutukseen liittyvistä aiheista ja harjoittelivat käytännössä molempina päivinä erilaisissa 

paikoissa, pääteemana rakennusetsintä. Ensimmäisenä päivänä Jarmo Happo Poliisikoirakoululta piti 

teorialuennon rakennusetsinnästä ja Jaana Haarni veti samasta aiheesta ryhmätehtävän. 

Ryhmätyöskentelyn tavoitteena oli pohtia yhdessä koulutuksissa mahdollisesti esiin tulevia ongelmia ja 

niiden ratkaisemista sekä koulutettavien ohjaamista nimenomaan rakennusetsinnässä. 

Kouluttajaseminaariin osallistui 23 kouluttajaa liiton jäsenyhdistyksistä.  

 

Kuopion Pelastusopiston pelastuskoiraohjaajien jatko- ja täydennyskurssille osallistui seitsemän (7) ja 

valmiuskurssille kolme (3) ohjaajaa koirineen. 

 

Jäsenyhdistykset ovat järjestäneet toiminta-alueillaan säännöllistä raunio- ja maastokoulutusta ympäri 

vuoden sekä järjestäneet luento-, koulutus- ja jäsentilaisuuksia. Lisäksi yhdistykset ovat järjestäneet 

yhteisharjoituksia eri jäsenyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhdistysten jäsenet ovat 

osallistuneet Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja sen jäsenjärjestöjen sekä viranomaisten tarjoamaan 

koulutukseen ja yhteisharjoituksiin. 

 

Liiton varoista koulutustoimintaan käytettiin vuonna 2008 n. 6.387 euroa. 
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4.  KOETOIMINTA JA -TULOKSET 

 

Pelastuskoirien koeohjeen uudistaminen jatkui vielä vuoden 2008 alussa. Uusi koeohje otettiin käyttöön 

1.8.2008. Koeohjeen ruotsinkielinen versio valmistui kuukautta myöhemmin ja julkaistiin kotisivuilla. 

Aiemmin koeohjeesta ei ole ollut kuin suomenkielinen versio. 

 
Koesuorituksia vuonna 2008 oli yhteensä 419 kpl (346 v. 2007). Hyväksyttyjä tuloksia on saatu 

yhteensä 246 kpl (194 v.2007), joista rauniokokeita 57 kpl (62 v. 2007) ja maastokokeita 189 kpl (132 

v. 2007). 

  
Hyväksyttyjä koesuorituksia yht. 246 kpl  

 

 

Pelastuskoirakokeiden järjestämiseen eli testaajien matkakulujen korvaamiseen kului vuonna 2008 n. 

1.878 euroa. 

 

 

5.  HÄLYTYKSET JA ETSINNÄT 

 

Jäsenyhdistysten hälytysryhmät ovat saaneet vuonna 2008 yhteensä 114 hälytystä ja osallistuneet 

yhteensä 73 kadonneen henkilön etsintään. Alla on esitetty hälytysten määrä yhdistyksittäin; suluissa on 

peruuntuneiden etsintöjen lukumäärä. 

 

ESPY  22 (5)  PETS 0 (0) 

KEK  5 (1)  PHPK 7 (0) 

KPK 2 (0)  TSE 21 (6) 

LRPK 3 (0)  VSPK 5 (4) 

LUP 18 (9)  UPK 7 (3) 

OSE 14 (7)  ÅRHK 10 (3) 

Koesuorituksia yht. 419 kpl  
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Pelastuskoiraliiton jäsenyhdistyksissä on 12 hälytysryhmää ja näissä yhteensä 159 jäsentä. 

 

 

6. VSS-SIJOITETUT KOIRAKOT eli POIKKEUSOLOIHIN KOULUTETUT KOIRAKOT 

 

 

Suomen Pelastuskoiraliiton kolmestatoista jäsenyhdistyksestä seitsemässä on VSS-sijoitettuja eli 

poikkeusoloja varten kuntien väestönsuojelumuodostelmiin sijoitettuja koirakoita. VSS-sijoitettuja 

koiria oli jäsenyhdistyksissä yhteensä 54 ja ihmisiä 55.  
Rauniokoesuorituksia jäsenyhdistysten koirakoilla oli yhteensä 81 kpl. 

Nämä koirakot on koulutettu etsimään kadonneita ihmisiä esim. sortuneista rakennuksista, 

maanjäristysalueilla tai muissa poikkeusoloissa. Osa koirakoista oli v. 2008 myös mukana 

kansainvälisessä Finn Rescue Finland –valmiusjoukkojen koulutuksessa, joka toimii 

Sisäasiainministeriön alaisuudessa.  
 

 

7. RYHMÄKATSELMUS 

 

Ryhmäkatselmus, Suomen Pelastuskoiraliiton valtakunnallinen pelastuskoiraryhmien testaustilaisuus 

Amazing Rescue 2008 järjestettiin 30.-31.8.2008 Turun seudulla. Järjestelyistä vastasi VSPK ry. 

Tapahtumaan osallistui kuusi pelastuskoiraryhmää, jotka suorittivat erilaisia etsintä- ja pelastustehtäviä 

maastossa, taajamassa ja muussa rakennetussa ympäristössä sekä koirien hallittavuutta mittaavia 

tehtäviä. Ryhmät toimivat myös vilkkaasti liikennöidyissä ympäristöissä ja raunioradalla. Ryhmien 

suorituksia oli arvioimassa koetestaajia, ensiapuhenkilöstöä ja muita toimitsijoita. Järjestelyt onnistuivat 

mainiosti ja tehtävät olivat tarkoituksenmukaisia mittaamaan osaamisen tasoa. 

 
Liitto avusti ryhmäkatselmuksen järjestämistä 1.280 eurolla. 
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8. AVUSTUKSET JA VARAINHANKINTA 

  

8.1. Liiton saama taloudellinen tuki 

 

Liitto sai toimintansa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä 30.000 

euroa ja Jenny ja Antti Wihurin rahastolta 20.000 euroa. Varojen käyttö selviää tarkemmin erillisestä 

tilinpäätöksestä. 

 

8.2. Liiton jäsenyhdistysten taloudellinen avustaminen 

 

Liitto myönsi jäsenyhdistyksilleen vuonna 2008 yhteensä 2.500 euroa avustusta erilaisiin 

hälytysryhmien hankintoihin ja koulutukseen. 

 

8.3. Jäsenmaksut ja kalenterimyynti 

 

Liiton jäsenyhdistykset maksoivat liitolle jäsenmaksuna 1 euro/yhdistyksen jäsen. Vuonna 2008 

jäsenmaksuja kertyi yhteensä 501 euroa. Varoja hankittiin myös pelastuskoirakalenterien myynnillä, 

yhteensä 2.844 euroa.  

 

 

9.YHTEISTOIMINTA 

 

 

9.1. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) 

 

Suomen Pelastuskoiraliitolla on edustus Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun keskustoimikunnassa sekä 

työvaliokunnassa ja jäsenyhdistyksillä on edustus Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun alue- ja 

paikallistoimikunnissa.  

 

Liitto laati Vapepan pyynnöstä kalvosarjan Koiran käyttö etsinnässä Vapepan johtaja- ja muuta 

koulutusta varten, osana koulutusjärjestelmän ja sen materiaalin uudistusprojektia. Kalvosarjan 

laatimisesta vastasi Jaana Haarni. 

 

SPeKL:n Vapepa-edustaja osallistui Vapepa-foorumiin Kuopion Pelastusopistolla 29.-30.11.2008. 

 

 

9.2. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) 

 

SPeKL on jäsenenä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä ja liitolla on edustus SPEKin 

väestönsuojelutoimikunnassa. SPEKin valtuustossa toimi Minna Löfman ja varavaltuutettuna Stina 

Törnblom. 

 

Vuonna 2008 liiton erikseen perustettu työryhmä laati vielä toisen, vaihtoehtoisen suunnitelman SPEKin 

harjoitusalueelle Padasjoelle rakennettavaksi pelastusradaksi, vuonna 2007 jätetyn ehdotuksen lisäksi. 

Liitto on lisäksi ollut pilottiyhdistyksenä SPEKin projektissa yhteistyön kehittämiseksi valtakunnallisten 

jäsenjärjestöjensä kanssa. Liiton edustaja on ollut mukana SPEKin valtakunnallisissa tapahtumissa ja 

liiton koirakot olivat edustamassa pelastuskoiria varautumisseminaarissa joulukuussa.   

 

Näkyvää yhteistyötä SPEKin kanssa on kehitetty kummikoiraprojektin myötä. Kummikoiran saaman 

julkisuuden avulla pyritään parantamaan molempien järjestöjen näkyvyyttä ja luodaan positiivista 

julkisuuskuvaa. Samalla pyritään edistämään pelastuskoiratietoutta niin SPEKin jäsenten piirissä kuin 

sen ulkopuolella. Kummikoiralla on omat kotisivut ja molemmat järjestöt käyttävät projektia hyödyksi 

tiedottamisessaan. SPEKin kummikoira on kiharakarvainen noutaja Hayabusa’s Saturn Sky. SPEK 

toimii sopimuksen mukaisesti koiran kummina kolme vuotta ja tukee tällä tavoin Pelastuskoiraliiton 

toimintaa.  
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9.3. Alueellinen yhteistyö 

 

Liiton jäsenyhdistykset tekevät omilla alueillaan aktiivista yhteistyötä paikallisten viranomaisten, 

Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun sekä sen paikallisten jäsenyhdistysten kanssa.  Jäsenyhdistykset 

osallistuvat viranomaisten järjestämään koulutukseen ja yhteistoimintaharjoituksiin, Vapaaehtoisen 

Pelastuspalvelun organisoimiin etsintä- ja suuronnettomuusharjoituksiin ja koulutukseen. Lisäksi 

jäsenyhdistykset harjoittelevat paikallisella tasolla yhdessä muiden Vapepan järjestöjen, kuten VPK, 

SPR, suunnistajat, OFF-road-ryhmät, meripelastusyhdistykset ja Suomen Palveluskoiraliitto, kanssa. 

 

9.4. Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) 

 

Suomen Palveluskoiraliiton kanssa tehdään edelleen yhteistyötä. Konkreettista yhteistyötä 

Palveluskoiraliitto ja Pelastuskoiraliitto tekevät FRF-toiminnassa ja sen kehittämisessä. Lisäksi Vapepan 

työvaliokunnassa on molempien liittojen edustajat läsnä; he käyvät keskustelua ja pyrkivät 

koirajärjestöinä esittämään yhteisiä kannanottoja Vapepassa. Yhteistoiminta näkyy myös kehitteillä 

olevan meripelastuskoiratoiminnan ohjeen laatimisen puitteissa. Jäsenjärjestöt tekevät yhteistyötä 

paikallisella tasolla Palveluskoiraliiton alaisten yhdistysten kanssa. 

 

 

9.5.  Meripelastuskoiratoiminta 

 

Liitto on osallistunut meripelastuskoiratoiminnasta laadittavan ohjeen laatimiseen, yhdessä Suomen 

Palveluskoiraliiton, Meripelastusseuran ja Merivartiolaitoksen kanssa. Ohje on ollut lausunto-

kierroksella koirajärjestöissä ja saadaan valmiiksi sekä toiminta ohjeen mukaisena aloitettua vuoden 

2009 puolella. 

 

 

10. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

Suomen Pelastuskoiraliitto on osallistunut aktiivisesti Finn Rescue Finland -toimintaan yhdessä 

Sisäasiainministeriön, Helsingin pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Pirkanmaan 

ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitosten sekä Suomen Palveluskoiraliiton kanssa.  

 

FRF-pelastuskoiratoiminnan piiriin ovat vuodesta 2007 lähtien kuuluneet koko maan pelastusalueet. 

FRF-koirien yhteistyöelimen toimintaan ovat osallistuneet Stina Törnblom yt-elimen puheenjohtajana, 

Veli-Matti Hämäläinen, Päivi Ikonen ja Virpi Laaksonen. Koulutukseen ovat lisäksi osallistuneet Kati 

Mykkänen ja Sari Jaakkola.  

 

Liitto ja Islannin pelastuskoirajärjestö (ICE SARDA) tekevät aktiivista yhteistyötä ja kouluttajavaihtoa 

on ollut myös kuluneena vuonna. Liitolla on toimivat yhteistyösuhteet myös Ruotsin ja Iso-Britannian 

pelastuskoirajärjestöihin ja kouluttajavaihtoa on ollut myös kuluneena vuonna.  

 

Vuonna 2008 kansainväliseen toimintaan käytettiin 138 euroa. 

 

11. MUUTA 

 

11.1. Resurssikartoitus 

 

Liitto käynnisti edellisenä vuonna projektin, jolla sen jäsenyhdistysten käytettävissä olevaa resurssia 

pyrittiin selvittämään. Kartoituksella selvitetään liiton alaisen hälytys- ja sijoitusresurssin kokoa ja 

lisäksi kerätään muuta koulutusta mahdollisesti hyödyttävää tilastotietoa. Ensimmäiset 

resurssikartoituksen tulokset saatiin tammikuussa 2008 ja niistä laadittua yhteenvetoa on käytetty 

hyödyksi tiedottamisessa sekä keskusteluissa toiminnan edelleen kehittämiseksi. Resurssikartoitus 

päätettiin pysyväksi käytännöksi seurattaessa liiton koulutus- ja koetoiminnan kehitystä.  
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11.2. Kunniamaininta  

 

Liitto osallistui PricewaterhouseCoopers:n järjestämään Avoin raportti 08 -kilpailuun, jossa arvioidaan 

yhdistysten ja säätiöiden toimintakertomuksia ja tilinpäätöksiä. Liitto osallistui kilpailuun vuoden 2007 

vuosikertomuksella, jota oli aikaisemmista vuosista uudistettu ja erityisesti kiinnitetty huomiota sen 

läpinäkyvyyteen ja selkeyteen useampia kohderyhmiä ajatellen. 

 

PwC:n raati kiinnittää arvioinnissa huomiota muun muassa siihen: 

 onko raportti selkeä läpinäkyvä ja avoin kertomus toiminnasta ja sen rahoituksesta, tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta 

 miten yhdistyksen tai säätiön varainhankinta on toteutettu ja miten kerätyt varat on käytetty 

Lisäksi raati huomioi kilpailun tavoitteiden kannalta keskeisen sisällön yhdistyksen tai säätiön internet-

sivuilla. 

 

Pelastuskoiraliitto sai kilpailussa kunniamaininnan pienten yhdistysten sarjassa.  

 

 

11.3. Materiaalipaketti  

 

Vuoden 2008 maaliskuussa saatiin valmiiksi edellisvuonna aloitettu projekti liiton toiminnan ja 

käytäntöjen kokoamisesta jäsenyhdistysten käyttöön selkeässä muodossa, yhtenä ohjekirjana. 

Materiaalipaketille annettiin nimi ”Toiminta ja ohjeet” ja se jaettiin vuosikokouksen yhteydessä kaikille 

jäsenyhdistyksille. Projekti oli mahdollista toteuttaa saatujen avustusten turvin palkatun työntekijän 

toimeksiantona. 

 

 

11.4 Puolustus- ja turvallisuusmessut   

 

Liitto oli esillä Puolustus- ja turvallisuusmessuilla Lahdessa 26.-28.9.2008. PHPK ry huolehti 

esittelytilan järjestelyistä ja koordinoi tilaisuuteen siellä toiminnasta kertomassa olleet henkilöt. Paikalla 

oli myös pelastuskoiria. Liiton osastolla kävi messujen aikaan paljon kiinnostuneita ihmisiä. 

 

 

 

 

 

 


