SPeKL Vesistöetsinnän näyttökoe, testaajaohje ja
huomioita harjoittelua varten
Yleistä:
• Koirakon oma pelastuskoirayhdistys, joka järjestää näyttökokeen,
antaa puollon kokeeseen osallistumiselle ja vastaa kokeen kuluista.
• Koiranohjaajan ja koiran varusteet tarkastetaan ennen kokeen
aloittamista. Aluksen miehistölle on määritelty varustus, joka koskee
koiranohjaajaa. Koiran pelastusliiveissä tulee olla
nostomahdollisuus(kahva).
• Koiran tulee olla miehistön käsiteltävissä aluksen ahtaissa tiloissa.
• Maalihenkilön paikka luodolla, saaressa tai mantereella ei saa olla
ilmeinen. Sitä ei voi päätellä veneestä käsin.
• Varapiilo on katsottava ennen kokeen aloittamista.
• Maali sijoitetaan maalle, ei veteen.
• Rantautumispaikan tulisi olla lähellä piiloa, niin että koirakko pääsee
mahdollisimman hyvin ja nopeasti veneestä maalille.
• 0-koiran käyttö on suositeltavaa, jotta piilon sopivuus kokeeseen ja
olosuhteiden vaikutus etsintään voidaan todentaa.
• Alueesta tulisi varata kokelaalle maastokartta merikortin lisäksi.
Maastokartasta näkee maaston(luodon/ saaren ja mantereen)
korkeuserot ja hajujen liikkumista voi päätellä.
• Aluksen päällikkö määrittelee ovatko sääolosuhteet turvalliset
kokeen suorittamiselle.
• Hyväksytty näyttökoe vanhenee, mikäli koiran koetulokset
vanhenevat.

• Kokeeseen on laadittava turvallisuussuunnitelma.
• Yksikin hylätty arviointikohta tarkoittaa näyttökokeen hylkäämistä.

1. ALUKSESSA TOIMIMINEN, HYVÄKSYTTY / HYLÄTTY

•

•
•
•

ARVIOINTI
Turvallisuus. Toiminta aluksen päällikön turvallisuusinfon,
alusperehdytyksen (VHS, VIRVE, raketit, liivien toiminta yms.),
mukaan.
Alukseen nouseminen ja poistuminen(lupa)
Varusteet
Selkeä viestintä, yhteistyö päällikön ja miehistön kanssa,
neuvottelukyky.

HUOMIOITAVAA
• Toiminta aluksessa on kurinalaista. Aluksen päällikkö vastaa
toiminnasta ja määrää kuinka toimitaan, tätä johtosuhdetta on
kunnioitettava.
• Osallistujan vastuulla on huolehtia, että hänellä on käytössään
pelastusliivit, puku ja tarvittaessa kypärä.
• Koira täytyy opettaa siirtymään alukseen ja liikkumaan
aluksessa hallitusti. Koira kannattaa totuttaa käyttämään
liukuestetossuja.
• Koira tulee totuttaa kaikkiin aluksessa tarvittaviin varusteisiin.

2. ETSINTÄ, HYVÄKSYTTY / HYLÄTTY
ARVIOINTI
• Etsintäsuunnitelma ja -taktiikka. Koiranohjaaja laatii
olosuhteisiin
ja
etsittävään
alueeseen
sopivan
etsintäsuunnitelman . Hän esittää aluksen päällikölle
etsintäsuunnitelman, joka sisältää mm. etsintäkuvion, aluksen
reitin ja nopeuden. Päällikkö voi antaa aluksen käyttöä koskevia
rajoituksia esim. rannan kivikkoisuuden takia.
• Aluksen päällikkö hyväksyy etsintäsuunnitelman tasollaonnistuu/ei
onnistu.
Arvioidaan
etsintäsuunnitelman
laatimista.
• Etsinnän toteutus. Arvioidaan etsinnän tehokkuutta ja
etenemistä. Esim. jo etsitylle alueelle palaamiselle pitää olla
syy. Arvioidaan ajankäyttöä, koska koko etsittävä alue tulisi
etsiä kokeeseen määritetyssä ajassa.
• Arvioidaan koiran toimintakykyä aluksella etsinnän aikana.
• Arvioidaan koiranohjaajan yhteistyökykyä, tilannetajua,
päätöksentekoa ja kommunikointia aluksella. Jotta etsintä olisi
etenevää, koiranohjaajan tulee ohjeistaa miehistöä viemään
alusta niin, että koira voi etsiä tehokkaasti.

HUOMIOITAVAA
• Etsintäsuunnitelman
päällikön kanssa.

laatiminen

on

yhteistyötä

aluksen

• Aluksen liikkuminen etsintäalueella etsintäsuunnitelman
mukaan on jatkuvaa yhteistyötä. Jos koiran reaktiot muuttavat
etsintäsuunnitelmaa, täytyy huolehtia ettei mikään alue jää
etsimättä.
• Koiran pitää olla vieraan käsiteltävissä mm. nostot veneeseen ja
pois.

3. LÖYTÖ, HYVÄKSYTTY / HYLÄTTY
ARVIOINTI
• Arvioidaan
veneestä
tapahtuvan
etsinnän
laatua.
HUOMIODAAN
KOIRIEN
HYVINKIN
ERILAISET
TYÖSKENTELYTAVAT! Koiranohjaajan tulee kertoa koiransa
työskentelytapa ja nähtyä toimintaa verrataan saatuun tietoon.
• Arvioidaan koiran työskentelyä, kun se on päässyt maalin
hajulle.
• Koira voi "ilmaista" muitakin alueella olevia ihmisiä. Tämä ei ole
virhe.
• Arvioidaan koiran etenemistä maalihenkilölle aluksesta
päästyään. Koiran tulee paikallistaa maali. Ilmaisua ei vaadita.
• Arvioidaan toimintaa siirryttäessä aluksesta maihin. Siirtyminen
tapahtuu turvallisesti. Näyttökokeen vastaanottaja menee
maalille koirakon mukana.
HUOMIOITAVAA
• Koiraa ei hyppyytetä aluksesta maihin, vaan siirtyminen on
hallittu. Koiran voi nostaa veneestä miehistön avustuksella.
• Näytön vastaanottaja rantautuu myös ja seuraa koirakkoa
maalille.
• Aluksesta poistumiseen pitää muistaa pyytää lupa, mikäli
päällikkö ei ole sitä jo antanut.
• Vaikka koiralta ei varsinaista ilmaisua vaadita, se ei ainakaan
suoritusta huononna. Koira voi siis ilmaista samalla tavalla kuin
hakukokeessa.

