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FRF-koiranohjaajan kriteerit
Koulutukseen valittavilta koirakoilta vaaditaan kansallisen viranomaishälytystason lisäksi
kokemusta kansallisesta hälytystoiminnasta Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa)
etsinnöissä. Hälytyslistalle pääsemiseksi on osallistuttava FRF-koulutukseen ja saatava
sekä työnantajan että perheen suostumus. Lisäksi koirakon on läpäistävä tasotesti ja
vuosittain rauniokoe. Testitilaisuus kestää perjantaista sunnuntaihin ja sen tarkoituksena
on testata koirien ja ohjaajien pitkäkestoista toimintakykyä rasittuneina ja väsyneinä
vaativissa olosuhteissa. Lisäksi tietysti katsastetaan ohjaajien toimintaa sekä koirakoiden
osaamista.
Koulutukseen ja hälytyslistalle valittavien koirakoiden vaatimukset:
KOULUTUKSEEN VALINTA
- Viranomaishälytystason täyttävä koirakko (SPKL/SPeKL)
- Koiralla PERAB, IPOR raunio B tai loppukoe raunioilta
- Toimiminen alueellisessa hälytysryhmässä aktiivisesti
- Riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto
- Yhteistyö- ja toimintakyky paineen alla
- Kyky kommunikoida englanniksi
- Oman hälytysryhmän suositus
KOULUTUKSESSA PYSYMINEN
- Osallistuminen FRF-koulutukseen aktiivisesti, vähintään neljään kuudesta
koulutustapahtumasta / vuosi
- Osallistumisvelvollisuus tasontarkastuksen järjestelyihin
- Poissaoloista tulee ilmoittaa. Kaksi peräkkäistä poissaoloa koulutuksista
ilmoittamatta johtaa koulutuksesta poistamiseen
- Priorisointi koiraharrastuksessa: FRF-koulutuksen oltava etusijalla
TASOTESTIIN OSALLISTUMINEN
- Koirakko kuuluu koulutettaviin ja on osallistunut aktiivisesti toimintaan
- Koirakolla FRF-peruskoulutus ja rauniokokeesta ennen tasontarkastusta vuoden
sisällä suoritettuna loppukoe tai PERA B tai IPOR raunio B
HÄLYTYSLISTALLE VALINTA
- Työnantajan kirjallinen lupa
- Perheen suostumus
- FRF-peruskurssit
- Suositellaan osallistumista Pelastusopiston kursseille: Pelastuskoiraohjaajien
perus- ja valmiusryhmäkurssi
- Osallistuminen FRF-koulutukseen aktiivisesti, vähintään neljään kuudesta
koulutustapahtumasta / vuosi
- Läpäisee tasotestin (voimassa 2 v, yli 10 v koiralla 1 v)
- Koira läpäisee eläinlääkärintarkastuksen
- Ohjaajan terveydentila ok
- Koira täyttää viranomaishälytystason vaatimukset ja sen kanssa suoritetaan
vuosittain rauniokokeista PERAB- IPORB- tai taidontarkistuskoe hyväksytysti
sekä koiralla oltava hyvä toimintakyky vaativissa olosuhteissa, hallittavuus,
sosiaalisuus jne.
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HÄLYTYSTEHTÄVÄ
- CMC valitsee koiraryhmänjohtajan
- Ryhmänjohtaja valitsee ja esittelee koirakot -> CMC hyväksyy
Muuta
FRF:n yhteisellä hälytyslistalla tulee olla noin 10 – 20 koirakkoa, joista hälytystehtävään
lähtee kerrallaan koiraryhmänjohtaja ja 4 (– 8) koirakkoa.
FRF-pelastuskoiratoimintaan on voinut hakea vuoden 2007 alusta alkaen koko Suomen
alueelta. Alle 3 tunnin etäisyys asuinpaikalta Vantaan FRF-varastolle katsotaan eduksi.
Koulutukseen hakeutuminen
Koulutukseen voi hakeutua jatkuvasti ja YT-ryhmä käsittelee sille osoitetut hakemukset
seuraavassa kokouksessaan. Hakemukset voi toimittaa puheenjohtajalle tai sihteerille (=
CMC:n koirayhteyshenkilö), joilta myös saa hakemuslomakkeita.
Koulutukseen hyväksytyt täyttävät myös CMC:n hakukaavakkeen.
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