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FRF- koiraryhmänjohtajan kriteerit
Koulutukseen valittavilta koiraryhmänjohtajilta vaaditaan kokemusta kansallisesta
hälytystoiminnasta Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) etsinnöissä. Hälytyslistalle
pääsemiseksi on osallistuttava FRF-koulutukseen ja saatava sekä työnantajan että perheen
suostumus.
Koulutukseen ja hälytyskortistoon valittavien ryhmänjohtajien vaatimukset:
KOULUTUKSEEN VALINTA
- Viranomaishälytystason kurssit ja ryhmänjohtajakurssi (SPKL/SPeKL)
- Toimiminen alueellisessa hälytysryhmässä aktiivisesti
- Riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto
- Yhteistyö- ja toimintakyky paineen alla
- Riittävä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
- 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
HÄLYTYSLISTALLE VALINTA
- Työnantajan kirjallinen lupa
- Perheen suostumus
- FRF-peruskurssit
- Suositellaan osallistumista Pelastusopiston kursseille: Pelastuskoiraohjaajien
perus- ja valmiusryhmäkurssi
- Terveydentila ok
- Osallistuminen FRF-koulutukseen aktiivisesti, vähintään neljään kuudesta
koulutustapahtumasta / vuosi
- Ryhmänjohtajan tulee olla henkisiltä ominaisuuksiltaan ryhmänjohtajaksi
kykenevä, kielitaitoinen, koiranlukutaitoinen, yleistä luottamusta nauttiva henkilö.
Eduksi missioon liittyvä eritysosaaminen
HÄLYTYSTEHTÄVÄ
- CMC valitsee koiraryhmänjohtajan
- Ryhmänjohtaja valitsee ja esittelee koirakot -> CMC hyväksyy
Muuta
Koiraryhmänjohtaja huolehtii koiraryhmästä, hoitaa koiraryhmään liittyvät paperiasiat,
ottaa vastaan koiraryhmälle osoitetut tehtävät ja mahdollisuuksien mukaan auttaa
tehtävien suorittamisen suunnittelussa. Hän toimii yhteistyössä muiden maiden
koiraryhmänjohtajien kanssa. Ryhmänjohtaja voi toiminnallaan edesauttaa koiraryhmän ja
pelastajien välisen luottamuksellisen suhteen ja toimivan yhteistyön luomista.
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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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