
Tehtävä 8. Viestiharjoitus. 

1. Ota johtoon yhteyskokeilu. 

Yhteyskokeilun tarkoitus on tarkistaa, että radiopuhelin toimii koirakon ja johdon välillä ja 

että radiopuhelimen käyttö osataan. Yhteyskokeilu on hyvä tehdä kaksi kertaa: ensin 

johtopaikalla, jolloin ilmoittaudutaan verkkoon ja kokeillaan radion toimivuutta. Toinen 

yhteyskokeilu on hyvä tehdä siinä vaiheessa, kun ollaan maastossa ja aloitetaan etsintä. 

 

JOHTO – KOIRA1. 

   KOIRA 1 – JOHTO. 

Johto – Yhteyskokeilu. 

   Koira yksi – hyvin kuuluu. 

KOIRA 1. 

 

2. Ilmoita, että aloitatte etsinnän alueellanne. 

 

JOHTO – KOIRA 1 

    KOIRA 1 – JOHTO 

 

Johto – Koira yksi aloittaa etsinnän 

etsintäalueella 3 alueen pohjoisreunasta.  

    Koira yksi aloittaa etsinnän alueen  

13 pohjoisreunasta. 

KOIRA 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ilmoita johtoon, että alueesta on etsitty puolet ja kerro miten aiotte alueella jatkaa. 

JOHTO – KOIRA 1 

    KOIRA 1 – JOHTO 

Johto - Koira yksi on katsonut  

puolet alueestaan pohjois-etelä suunnassa.  

Jatkamme alueen eteläosan tarkistamisella.  

    Koira yksi – alueen pohjoisosa on  

tarkistettu. Jatkatte alueen eteläosan 

tarkistamista. 

            KOIRA 1 

 

4. Ilmoita sijaintisi johtoon. 

KOIRA 1 – JOHTO 

JOHTO – KOIRA 1 

    Koira yksi – mikä on sijaintinne? 

Johto – odota 

 

Johtopaikkaa voi pyytää odottamaan, 

jotta saa mietittyä oman sijainnin hyvin ja sen 

miten sijaintinsa johtoon selkeästi kommunikoi. 

     

Johto – Koira yksi on tällä hetkellä aivan alueen 

lounaiskulmassa olevan itä-länsisuuntaisen jyrkänteen 

itäpäädyssä.  

KOIRA 1 – olette alueen lounaiskulmassa -

JOHTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ilmoita, että olette tarkistaneet alueenne ja odotatte lisäohjeita. Johto voi pyytää 

odottamaan ja antaa hetken päästä uuden alueen. 

JOHTO – KOIRA 1 

    KOIRA 1 – JOHTO 

 

Johto – Koira yksi on käynyt 

alueen 3 läpi. Alueelta ei erityisiä havaintoja. 

Koirakko on valmis jatkamaan etsintää. 

Odotamme lisäohjeita. 

KOIRA 1 – Odota, saatte uuden alueen 

whatsapp-viestillä. 

 

JOHTO – Koira yksi sai alueen viestillä  

ja lähtee siirtymään uuden etsintäalueen eteläreunalle. 

KOIRA 1. 

 

  

6. Koirakko ilmoittaa johtoon lopettavansa etsinnän kesken. 

 

JOHTO – KOIRA 1 

    KOIRA 1 – JOHTO 

 

JOHTO – Koira yksi joutuu lopettamaan 

etsinnän.  KOIRA 1 – Merkitkää etsityt alueet ja 

havainnot karttaan ja palatkaa johtopaikalle. 

JOHTO – Koira yksi palaa johtopaikalle.  

KOIRA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Johto ilmoittaa etsinnän loppuneen ja kutsuu kaikki koirakot johtopaikalle. Koirakko vastaa 

yleisen kutsun vastaanotetuksi. 

 

KAIKKI KOIRAKOT –  

palatkaa johtopaikalle, etsintä on päättynyt. 

 

    KOIRA 1 palaa johtopaikalle. 

 

     

KOIRA 2 palaa johtopaikalle. 

 

      

KOIRA 3 pala johtopaikalle. 

 

 

Yleisen kutsun jälkeen koirakot kuittaavat viestin vastaanotetuksi numerojärjestyksessä. Ja lähtevät 

palaamaan johtopaikalle.  

 

 

 

 


