Meri- tai järvipelastuksessa aluksesta tapahtuvan ilmavainuisen etsinnän näyttökoe
Hyväksytty Suomen Palveluskoiraliitto ry:n hallituksen kokouksessa 6.1.2019, Suomen Pelastuskoiraliitto ry:n hallituksen
kokouksessa 2.1.2019 ja Suomen Meripelastusseura ry:n hallituksen kokouksessa 13.12.2018

Tavoite
Tavoitteena on todentaa, että koiran toimintakyky säilyy silloinkin, kun etsintäympäristönä on vesistö
(meri/järvi) ja etsintä tapahtuu aluksesta ilmavainuisesti. Ohjaajan tulee pystyä kertomaan aluksen
miehistölle havaittuaan koiran reagoineen hajuun. Reaktion jälkeen kohde tarkennetaan ja etsintä
suoritetaan loppuun koiranohjaajan ja aluksen miehistön yhteistyöllä. Näyttökokeen tavoitteena on
todentaa myös se, että koiranohjaaja kykenee yhteistyöhön aluksen päällikön ja miehistön kanssa.
Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on koirakolla, joka on suorittanut Vapepa-hälytyskoirakolle vaaditut Suomen
Palveluskoiraliiton tai Suomen Pelastuskoiraliiton kokeet, mutta jonka ei ole tarvinnut suorittaa VIRTAkäyttöönottotarkastusta. Koirakolla tulee olla hälytysryhmänsä puolto näyttöön osallistumiselle. Lisäksi
vaaditaan, että koiranohjaaja on suorittanut Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmän mukaisen
harjoittelijakoulutuksen ja saanut alusperehdytyksen.
Järjestäjä
Näyttökokeen järjestäjänä toimii koirakon oma yhdistys yhteistyössä meri- tai järvipelastusyhdistyksen tai
mahdollisesti sopimuspalokunnan tai pelastuslaitoksen kanssa.
Näyttökokeen anominen ja tulosten ilmoittaminen
Näyttökokeen anominen tapahtuu Palveluskoiraliiton tai Pelastuskoiraliiton käytänteiden mukaisesti.
Tulokset kirjataan Palveluskoira- tai Pelastuskoiraliiton käytänteiden mukaisesti. Tulokset ilmoitetaan myös
paikalliselle poliisilaitokselle, meri- tai järvipelastusyhdistykselle ja vapaapalokunnalle tai
pelastuslaitokselle.
Näyttökokeen vastaanotto
Näyttökokeen voi vastaanottaa Palveluskoiraliiton nimeämä tuomari/tarkastaja tai Pelastuskoiraliiton
nimeämä testaaja/tarkastaja, joka on saanut alusperehdytyksen. Palveluskoira- ja Pelastuskoiraliitto
vastaavat omien näyttökokeidensa vastaanottajien koulutuksesta.
Aluksen päällikkö tai muu miehistön jäsen toimii arvioijana koiranohjaajan kyvyistä toimia aluksella.
Kustannukset
Näyttökokeen järjestäjät vastaavat kaikki omista kustannuksistaan.
Näyttökoeohje
- Koiranohjaajan tulee näytön aluksi kertoa aluksen miehistölle siitä, miten koiran kanssa toimitaan
aluksella.
- Koiranohjaaja tekee etsintäsuunnitelman yhdessä aluksen päällikön kanssa. Aluksen päällikön ohjeistusta
on noudatettava kaikissa tilanteissa, vaikka alueella edettäisiinkin, koiranohjaajan merkkien mukaisesti.
- Näyttö suoritetaan vesistöalueella, jossa on luotoja ja/tai saaria. Etsintäalue voi olla myös tarkoitukseen
soveltuva ranta-alue. Alueella on oltava muutama paikka, jossa etsittävän löytö voidaan toteuttaa.

- Näyttökoe järjestetään päiväsaikaan, turvallisissa olosuhteissa. Aluksen päällikkö määrittelee turvalliset
olosuhteet.
- Etsintäalueen koko on suhteuttava käytettävissä olevaan aikaan, joka on ~ 30-45 min. Koiranohjaaja
keskustelee aluksen päällikön kanssa aluksen etenemisnopeudesta.
- Koiralta ei edellytetä ennalta määritettyä tapaa ilmaista, mutta koiranohjaajan tulee kyetä tulkitsemaan
koiraa ja ilmoittaa tarkastajalle reaktiosta ja myöhemmin tapahtuvasta löydöstä. Mikäli koira ei osoita
riittävää toimintakykyä etsinnässä, näyttö voidaan keskeyttää.
- Alueelle sijoitetaan yksi henkilö, joka on löydettävä. Etsittävä henkilö sijoitetaan hyvissä ajoin ennen
näytön alkamista niin, että koiranohjaaja ei saa havaita vientiä.
- Etsittävä henkilö viedään luodolle/saareen tai rannan läheisyyteen.
- Koira voidaan lähettää aluksesta etsittävän henkilön luokse aluksen päällikön luvalla.
Varusteet
Ohjaajan ja tarkastajan tulee varustautua aluksen päällikön ja Meripelastusseuran turvallisuusohjeistuksen
mukaisesti. Varusteet voi lainata alukselta.
Koira pidetään aluksella kytkettynä ja koiralla on oltava pelastusliivit.
Edellytykset kokeen hyväksymiselle
Näyttökoe on hyväksytty, kun koira on löytänyt etsittävän henkilön sallitussa ajassa ja hyväksyttävällä
tavalla. Lisäksi koiran tulee osoittaa hyvää toimintakykyä ja hallittavuutta.
Koirakon käyttö meri- ja järvipelastustehtävissä
Kun koirakko on suorittanut hyväksytysti tämän näyttökokeen ja VIRTA-käyttöönottotarkastuksen sekä
koirakko kuuluu alueen Vapepa-hälytysryhmään, sitä voidaan käyttää meri- ja järvipelastustehtävissä.

