
PELASTUSKOIRARYHMIEN JOUKKUEKATSELMUKSEN JÄRJESTÄMISOHJE 

Hyväksytty Suomen Palveluskoiraliitto ry:n hallituksen kokouksessa 6.1.2019 

 

1.   ANOMINEN 

Joukkuekatselmus anotaan tapahtumaa edeltävän vuoden loppuun mennessä Suomen Palveluskoiraliitolta. 

2.   TUOMARIT 

Palveluskoiraliitto nimittää tapahtuman Ylituomarin ja arvostelevat tuomarit.  

3.   OSALLISTUMISOIKEUS 

Tapahtumaan voivat osallistua Palveluskoiraliiton jäsenyhdistysten joukkueet ja liiton kutsumat liittoon 
kuulumattomat joukkueet.  

Kilpailuun otetaan enintään 10 joukkuetta. 

Joukkueeseen tulee kuulua pelastuskoiratoimintaan perehtynyt ryhmänjohtaja ja 2-3 koiraa ohjaajineen. Joukkueen 
tulee koostua Vapepan maakuntajaon mukaisesti oman toimialueen koirakoista. Kaikilla ryhmän koirilla tulee olla 
hyväksytty pelastuskoirakoetulos vähintään yhdessä pelastuskoirakoelajissa (PEJÄ, PEHA, PERA tai PEKO-T). 
Mahdolliset virkakoirajoukkueet käyttävät omia tulos- ja tasovaatimuksiaan. 

3.1. Ilmoittautuminen 

Joukkueen kokoonpano on ilmoitettava tapahtuman järjestäjälle järjestäjän ilmoittamaan päivämäärään mennessä, 
kuitenkin kolme viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa. 

4.   KATSELMUKSEN SISÄLTÖ 

Järjestäjä suunnittelee todellisia etsintätehtäviä muistuttavan tapahtuman, jonka tarkoituksena on mitata ryhmien 
toimintakykyä todellisia etsintöjä muistuttavissa tilanteissa. 

Tapahtumassa mitataan esimerkiksi ryhmien: 

1.   suunnistustaitoa 
2.   ensiaputaitoja 
3.   jäljestämis- ja henkilöetsintää 
4.   koirien hallittavuutta 
5.   etsinnän suunnittelu, toteutus ja dokumentointi 

Suorituspaikat tulee suunnitella todellisiin olosuhteisiin. 

5.   KUSTANNUKSET 

Järjestävän yhdistyksen tulee laatia tapahtumalle budjetti. 

SPKL maksaa tapahtuman järjestämisestä aiheutuvat kulut seuraavasti: 

1.  tuomareiden matkat ja päivärahat voimassaolevan liiton matkustusohjeen mukaisesti 
2.  majoitukset ja ruokailut erillisen sopimuksen mukaan 
3.  osallistujien matkat edullisinta matkustustapaa käyttäen esim. max 2 autoa / joukkue 
4.  majoitus ja ruokailut erillisen sopimuksen mukaan 
5.   järjestäjien polttoainekulut oman auton käytöstä matkustusohjeen mukaisesti. 
6.   järjestäjien ja kutsuvieraiden ruokailut sopimuksen mukaan7.   palkinnot, kunniakirjat ja muut kulut sopimuksen 
mukaan. 

Kaikista hankinnoista tulee olla kuitit tai laskut. Liitto maksaa kulut suoraan tavaran toimittajalle tai erillisen 
selvityksen mukaan tarvikkeiden hankkijalle.  



6.   YHTEISTYÖKUMPPANIT  

Kilpailun järjestäjä voi tehdä yhteistyösopimuksia kaupallisten yritysten kanssa seuraavin rajoituksin: 

- Kilpailun järjestäjän tulee tarjota Palveluskoiraliiton yhteistyökumppaneille mahdollisuus toimia kilpailun 
sponsorina ja taata näkyvyys veloituksetta kilpailupaikalla esim. banderollien muodossa. 
- Sponsorit toimittavat kyseisen materiaalin kilpailupaikalle itse ja veloituksetta. Kilpailujärjestäjä saa myydä 
myyntipaikkoja ilman rajoituksia haluamilleen tahoille. Maksullista myyntipaikkaa voi tarjota myös 
Palveluskoiraliiton sponsoreille.  
- Kilpailun järjestäjän tulee pyytää tiedot liiton yhteistyökumppaneista Palveluskoiraliiton toimistolta. 
- Kilpailun järjestäjä voi halutessaan tehdä sopimuksen jonkin toisen ko. toimialan maahantuojan tai valmistajan 
kanssa. 
- Tapahtuman järjestäjä ei voi tehdä yhteistyösopimusta, joka asettaa velvoitteita Suomen Palveluskoiraliitolle. 
- Yhteistyökumppaneista tulee toimittaa lista liiton toimistolle. 
- Sponsorin tulee olla sopiva SPKL:n tapahtuman sponsoriksi.  

7. TIEDOTUS 

Palveluskoiraliitto toimittaa järjestäjälle painovalmiit Palveluskoiraliiton logot käytettäväksi tapahtuman 
markkinoinnissa. Palveluskoiraliiton logon tulee näkyä tapahtuman mainoksissa, internet-sivustolla, sosiaalisen 
median tapahtumasivustolla ja mahdollisuuksien mukaan palkintojenjaossa. Järjestävän yhdistyksen tulee olla 
yhteydessä Palveluskoiraliittoon (jolta saa ohjeet esim. palkintojenjakoon liittyvästä näkyvyydestä ym.). 

Järjestävä yhdistys saa julkaista itse laatimansa 1/1 sivun kokoisen mainoksen Palveluskoirat-lehdessä veloituksetta. 
Ilmoituksen tulee sisältää Palveluskoiraliiton logo, ja se saa sisältää pääsponsorin logon. Ilmoitus ei saa sisältää 
muita kaupallisia mainoksia. Lisäksi yhdistys voi halutessaan kirjoittaa Palveluskoirat-lehteen ns. puffijutun 
tapahtuman järjestelyistä. 

Palveluskoiraliitto mainostaa tapahtumaa internet-sivujensa etusivulla, josta on linkki järjestäjän ylläpitämille 
sivuille. 

Palveluskoiraliitto lähettää tapahtumaan joko oman toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa kuvien ottamisesta sekä 
juttujen tekemisestä kilpailusta. Palveluskoiraliitto julkaisee jutut ja tulokset tapahtumasta saatujen 
tulosluetteloiden perusteella.  

Muut lehdet ja tiedotuskanavat 

Järjestävä yhdistys voi mainostaa tapahtumaa yleisölle ja harrastajille parhaaksi katsomallaan tavalla: 
paikallislehdessä, radiossa, internetissä ja/tai televisiossa.   

Yhdistys huolehtii tulosten julkaisemisesta paikallisissa lehdissä.   

Halutessaan tapahtuman järjestäjä voi pyytää kilpailupaikalle median edustajia. Toimittajille tulee tällöin varata 
henkilö, joka opastaa toimittajia.  

Internet-sivut 

Järjestävä yhdistys voi toimittaa omilla kotisivuillaan ja omalla domainilla tapahtuman sivustoa, johon voidaan 
kirjata tapahtuman aikataulu ja järjestelyt sekä ilmoittautumisajan päätyttyä osallistujaluettelo.  

7.   TIEDOTUS 

Palveluskoirat -lehdessä julkaistaan tiedot joukkuekatselmuksesta anomuksen perusteella. Kilpailun järjestäjän 
laatima erillinen ilmoitus julkaistaan 2 kertaa 1/1 sivun kokoisena. Ilmoituksessa ei saa olla kaupallisia mainoksia. 

Järjestävä yhdistys voi mainostaa tapahtumaa paikallisissa lehdissä ja tiedotusvälineissä omalla kustannuksellaan. 
Samoin yhdistys voi pyytää paikallisista ja /tai valtakunnallisista medioista toimittajia seuraamaan kilpailua. 

Palveluskoirat-lehti lähettää toimittajan tai sopii järjestäjän kanssa valokuvien ottamisesta sekä jutun 
kirjoittamisesta. 



8.   JÄRJESTELYT 

Tapahtuman järjestäjän tulee esittää kilpailun kilpailusuunnitelma kokeen ylituomarille hyvissä ajoin ennen 
kilpailua. 

Ennen kilpailun alkua koirat tarkastetaan normaalin koekäytännön mukaisesti, ei varsinaista eläinlääkärintarkastusta. 


