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Päätoimittajalta

Toimitus

Ensimmäinen toimittamani lehti on nyt kädessäsi. Tarkas-
telen lehden tekemistä kokonaisuutena, suunnittelusta 
valmiiseen toteutukseen. Lehden sisältö, kuvien suun-

nittelu, juttujen kokoaminen, toimiva ulkoasu ja taitto ovat se 
kokonaisuus, mikä on pohdittavanani.

Lehden keskeisiä visuaalisia elementtejä ovat sen ulkoasu, ty-
pografia, kuvat ja taitto, missä teemme yhteistyötä taitosta vas-
taavan Johanna Saarikosken kanssa.

Pyrin pohtimaan lehdentekoa sekä lehdentekijän, että ennen-
kaikkea lukijan näkökulmasta. Lukijallehan lehteä tehdään. 
Kuvien valitsemisessa käytän omaa harkintaani. Tietenkin jut-
tujen yhteydessä lähetetyt kuvat julkaistaan, jos ne täytyttävät 
painokriteerit. Ikuinen keskustelu siitä, “kenen koira ja taas sen 
koira on lehdessä” on tiensä päässä.Minä valitsen lehtien kan-
net lähetetyistä kuvista, ja jo olemassa olevista kuvista. Pyrin 
huomioimaan ansioituneet bokserit, jos niistä on kunnon kuvat 
kanteen painettavaksi. Muuten pyrin noudattamaan lehden il-
mestymisen ajankohtaa ja vuoden aikaa.

Olen koonnut julkaisutoimikunnan henkilöistä, joilla jokaisella 
on mielestäni joku erikoisosaaminen. Hyvän joukkueen kivijal-
ka on erilaisuus ja eri vahvuudet, mutta yksi yhdistävä tekijä 
meillä on, nimittäin rakkaus rotuun!

Jäsenistöltä toivoisin vielä enemmän aktiivisuutta juttujen muo-
dossa, tai vaikka vinkeillä siitä, mistä aiheista haluatte lehdestä 
lukea. Jos epäilet omaa kirjoitustaitoasi, meillä on julkaisutoi-
mikunnassa henkilöitä, jotka auttavat tekstin oikeinkirjoitukses-
sa ja tarvittaessa muokkaamisessa. 

Kuvat ovat iso osa lehteä 
juttujen ohessa, toivoisin 
saavani aina juttuihin liit-
tyviä kuvia. Kaikilla meillä 
on tänä päivänä digikame-
ra, joten kuvien saaminen 
ei pitäisi olla vaikeaa. On-
gelma on sen sijaan se, 
että kuvat eivät usein täytä 
painokriteerejä. Kannattaa 
lukea lehteen kirjoittamani 
juttu koirakuvauksen sa-
loista, sieltä selviää moni 
kuvaamisen perusasia.

Yhdistyksen kotisivut ovat 
aika ajoin saaneet kriitiik-
kiä ja varmasti aiheesta. Niitä kehitetään kokoajan ja yritetään 
saada niistä tulevaisuudessa paremmin jäsenistöä palvelevat. 
Kehitämme tulevaisuudessa enemmän lomakkeita, joita täyt-
tämällä ja lähettämällä pääsette helpomalla. Keskustelupalsta 
tullaan uusimaan mahdollisimman pian.

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, haluan tuoda esiin 
yhdistyksemme perinteet, sen historian. Perinteet ovat asia, joita 
pitää kunnoittaa ja vaalia, siksi otinkin asiakseni kerätä kaikki 
mahdolliset jo ilmestyneet bokserilehdet. Olen tähän mennes-
sä saanut kerättyä bokserilehtiä vuodesta 1964 saakka tähän 
päivään. Olen skannannut 136 Bokseri-lehden kantta  ja ne on 
kaikkien nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla.

Timo Kokko

Päätoimittaja
Timo Kokko
Frimansintie 6, 07750 Isnäs
p.0400-272 556, julkaisu@bokseriyhdistys.fi

Avustajat
Johanna Saarikoski, taitto Marika Karjalainen
Marika Kesseli  Minna Eerikäinen
Anna Tunkkari  Pauliina Kokko

Aineistot
Lähetä aineisto sähköpostilla tai valitsemallasi tallennus medialla pos-
titse. Käsinkirjoitetut aineistot käyvät luonnollisesti myös. Näyttely-
tulokset lähetetään näyttelytoimikunnalle osoitteeseen bestbox99@
gmail.com. Muu aineisto osoitteeseen bokserilehti@bokseriyhdistys.fi

Kuvat
Kaikki kuvat ovat tervetulleita lehteen, mahdollisimman isoresoluu-
tiosena ja käsittelemättömänä suoraan kamerasta. Tiedostomuodolla 
ei ole merkitystä. Tarvittaessa soita toimitukseen ja kysy lisäohjeita! 
Laadultaan huonoja kuvia ei julkaista.

Kun lähetät kuvat toimitukseen, ne ovat SBY:n käytössä korvauksetta. 
SBY voi käyttää kuvia lehdessä tai muissa julkaisuissaan. Jos haluat 
kuva-aineistosi takaisin ilmoita siitä. 

Ilmoitushinnat ja palstojen hinnat jäsenille
1/1 sivu mv 70 €                 Valioilmoitus 0 € (FI-valionarvo)
1/2 sivu mv 40 €                 Valioilmoitus 30 € (muut valiot)
1/4 sivu mv 25 €                 Sertin saaneet 20 €
1/8 sivu mv 20 €                 ROP-pentu 20 €
Sisätakakansi (4-väri) 140 €

Ilmoitushinnat ja palstojen hinnat ei- jäsenille
1/1 sivu mv 125 €               Valioilmoitus 0 € (FI-valionarvo)
1/2 sivu mv 85 €                 Valioilmoitus 60 € (muut valiot)
1/4 sivu mv 50 €                 Sertin saaneet 40 €
1/8 sivu mv 30 €                 ROP-pentu 40 €
Sisätakakansi (4-väri)  250 €

Ilmoitus maksetaan etukäteen yhdistyksen tilille.
Nordea 127030-207063. Liitä kuittikopio sähköisenä ilmoituksen/mai-
noksen mukaan, voit lähettää myös paperikopion postitse.
Ilmoitus/mainos julkaistaan vasta kun maksu on suoritettu!

Ilmestyminen
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehteä ei myydä irtonumerona.
Paino: PrintMill, Loviisa Painosmäärä: 1 100kpl

Osoitteenmuutokset
Jäsensihteerille sähköpostilla: jasensihteeri@bokseriyhditys.fi
tai  osoitteeseen: Anne Kuivinen, Länsipuolentie 575, 62190 Ruha
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Suomen Bokseriyhdistys ry 
 Finlands Boxerförening rf - The Finnish Boxer Club  

www.bokseriyhdistys.fi

Boksereiden rotujärjestö, perustettu 1944

Puheenjohtaja
Laura Saastamoinen
Jyrkäntie 1 B 4, 80710 Lehmo
p. 041 722 9918
puheenjohtaja@bokseriyhdistys.fi tai 
laura.saastamoinen@jns.fi

Varapuheenjohtaja
Heidi Mäki-Välkkilä
Lauttamuksentie 7, 40930 Kinkomaa
p. 040 522 1140
heidi@zealbeats.fi

Sihteeri
Hanne Leinonen
p. 050 590 6553, 
sihteeri@bokseriyhdistys.fi tai
hanne.leinonen @ hotmail.com

Taloustoiminta
Jenni Rajala-Poikolainen
Haavistontie 11, 01120 Västerskog
p. 0400 657 983
jenni.rajala-poikolainen@elisanet.fi

Jäsenasiat
Anne Kuivinen
Länsipuolentie 575, 62190 Ruha
p. 045 133 7837 (klo 16 jälkeen)
jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi

JALOSTUSTOIMIKUNTA
Laura Mäiseli
Ylitalontie 5, 21340 Tortinmäki
p. 050 552 1528
jalostus @ bokseriyhdistys.fi
Jalostustoimikunnan jäsenet:
Hanne Leinonen, Laura Koistinen, Helena 
Vuorinen, Birgitta Strömman, Suvi Mies-
konen, Tuija Rautakorpi-Visakoivu, Heidi 
ja Pertti Mäki-Välkkilä, Taina Saarinen
sekä konsultoitavat jäsenet Kristiina 
Kallio, Nina Menna, Arja Jauhiainen, 
Kirsi Tevalin, Anneli Karttunen ja Tuula 
Seppälä.

ulkomuototuomarikoulutus:
Kirsi Tevalin, Anneli Karttunen
Yhteyshenkilö: Tuula Seppälä 
Paationkatu 12, 49410 Poitsila
040-558 5147, tuula.seppala@pp5.inet.fi

JULKAISUTOIMIKUNTA
Timo Kokko
p. 0400 272 556
julkaisu @ bokseriyhdistys.fi
Bokseri-lehden aineisto: 
bokserilehti@bokseriyhdistys.fi
Julkaisutoimikunnan kokoonpano:
Johanna Saarikoski, Marika Karjalai-
nen, Marika Kesseli, Minna  Eerikäinen, 
Pauliina Kokko, Anna Tunkkari ja Pertti 
Mäki-Välkkilä

KOE- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA
Laura Koistinen, 
p. 050 5819 782
koistinen.laura @ gmail.com
Koe- ja koulutustoimikunnan kokoonpano:
Harri Latikka, Laura Mäiseli, Hanne 
Leinonen, Hanna Räsänen, Kari Laukka, 
Nina Paloposki ja Anu Salpakoski.  

NÄYTTELYTOIMIKUNTA
Sirpa Annala, 
Päitsitie 8, 04220 Kerava, 
p. 040 508 3305
sirpa.annala@kotiposti.net tai
nayttely@bokseriyhdistys.fi
Näyttelytoimikunnan kokoonpano:
Anne Rikkilä, Maarit Halkomäki, Paula 
Hoikka, Helena Laine, Outi Valle, Maaret 
Häärä ja Satu Virtanen

ALAOSASTOJEN EDUSTAJAT 
HALLITUKSESSA:
Keski-Suomen alaosasto
Heidi Mäki-Välkkilä, p. 040 522 1140
heidi@zealbeats.fi
Lahden alaosasto
Johanna Saarikoski, p. 044 587 6237, 
jsmsaarikoski@gmail.com
Pohjanmaan alaosasto
Mari Harju-Säntti, p. 050 5662 232
mari.harju-santti@netikka.fi 

Pohjois-Karjalan alaosasto
Laura Saastamoinen, p. 041 722 9918 
laura.saastamoinen@jns.fi
Tampereen alaosasto
Pirita Hepokari, p. 040 719 2595
pirita.hepokari@gmail.com
Turun alaosasto
Hanne Leinonen, p. 050 590 6553
hanne.leinonen@hotmail.com
Uudenmaan alaosasto
Kati Korhonen, p. 050 520 1010
pepepoksu@gmail.com

YHDISTYKSEN KOTISIVUT
Webmaster:
webmaster@bokseriyhdistys.fi
Pentuvälitys:
Hanne Leinonen
puh 050 590 6553
hanne.leinonen@hotmail.com

KERHOKAUPPA
kerhokauppa@bokseriyhdistys.fi

JÄSENMAKSUT:
Vuosijäsen 35 e
Nuorisojäsen (alle 16-vuotias) 9 e
Perhejäsen 7 e
Liittymismaksu 5 e
Postituslisä ulkomaille:
Ulkomaille lähetettäviin lehtiin lisätään 
postituslisä 10,00 e /vuosi.

Kasvattaja-alennus jäsenmaksuissa:
Kasvattajan liittäessä pentueen KAIKKI 
uudet pennunostajat KERRALLA yhdis-
tyksen jäseniksi, on jäsenmaksu tuolloin 
20 e /uusi jäsen ja liittymismaksu 5 e.

YHDISTYKSEN TILINUMERO: 
Nordea 127030-207063
IBAN: FI8012703000207063 
SWIFT: NDEAFIHH

Vapaaehtoinen Atibox-rahankeräystili on 
127030-207063, viitteenä ATIBOX.
(Poliisihallituksen keräyslupa
numero 2020/2011/1266)
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Puheenjohtajalta

Suomen bokseriyhdistyk-
sen vuosikokous pidettiin 
tänä vuonna Tampereella, 

Ratinan stadionilla. Kokouk-
sessa voitiin hyvillä mielin to-
deta edellisen vuoden sujuneen 
mainiosti sekä talouden että 

toiminnan osalta. Sekä pääyhdistyksen että alaosastojen vuosi-
kertomukset olivat pullollaan tapahtumia ja toimintaa ja suun-
nitelmat tulevalle vuodelle mielenkiintoisia. 

Kokouksessa valittiin uusi hallitus, jossa on tänä vuonna mu-
kana ilahduttavan paljon uusia kasvoja. Omasta puolestani ha-
luan kiittää kunniasta tullessani valituksi puheenjohtajaksi.

Toimintavuosi polkaistiin käyntiin maalis-huhtikuun vaihtees-
sa hallituksen, toimikuntien ja alaosastojen johtokuntien yhtei-
sellä toimihenkilöpäivällä Lomakeskus Lautsiassa. Paikalla oli 
kolmisenkymmentä puuhanaista - ja miestä, edustettuina olivat 
lähes kaikki alaosastot ja toimikunnat.

Toivottavasti päivästä jäi kaikille positiivisen mielen lisäksi 
jotakin eväitä ja työkaluja toimikunnissa ja alaosastoissa työs-
kentelyyn. Idearikas tuo tapaaminen oli ainakin! Monta viisas-
ta päätä kun lyö yhteen, on tuloksena suunnitelmia, tavoitteita, 
aikatauluja ja ihan konkreettisia tuotoksiakin. 

Toimihenkilöpäivä järjestettiin lähes samalla konseptilla viime 
vuonna. Sekä vuosi sitten että tällä kerralla kerätyn palautteen 
perusteella tämä päivä tullaan varmasti toteuttamaan vuosit-
tain. Kiitosta sai ennen kaikkea hyvä yhteishenki. Mieltäni 
lämmitti erityisesti erään aivan uuden harrastajan kommentti 
siitä, että porukkaan oli helppoa tulla mukaan. Näinhän sen 
kuuluukin olla!

Samoihin aikoihin toimihenkilöpäivän kanssa saimme Kennel-
liitosta tiedon, että esitys rodun jalostuksen tavoiteohjelmasta 
on hyväksytty muutamin pienin muutoksin. JTO:n koonnut 
työryhmä ansaitsee suuren kiitoksen tekemästään työstä! Nyt 
boksereilla on voimassaoleva ohjelma kauden 2012-2016 ajan. 
Seuraava suuri rupeama onkin sitten PEVISA, jalostustoimi-
kunnalla kuulosti olevan jo jotakin suunnitelmaa sen työstä-
misen osalta. 

Kesäkuun alussa bokseriväki kokoontuu Laukaaseen bokse-
reiden erikoisnäyttelyyn. järjestämisvuoro on Keski-Suomen 
alaosastolla, joka on yhdistyksemme nuorin alaosasto. Toivo-
tan omasta puolestani kaikki erittäin lämpimästi tervetulleeksi 
Erkkariin ja Keski-Suomeen tsemppiä järjestelyihin. Laukaas-
sa nähdään!

Laura Saastamoinen

Tervetuloa uudet jäsenet!

Petra Karppinen, Ruutana
Anne Pakomäki, Espoo
Mari Kirjavainen, Joensuu
Pia Tahvanainen, Helsinki
Henri Paasikivi, Leppävirta
Taina Rouvinen, Vantaa
Jani Lauronen, Monninkylä
Jari Ourila, Sammatti
Sari Saukkonen, Turku
Mari Heiskanen, Kuopio

Heidi Paasonen, Suomenniemi
Maisa Lukkari, Kotka
Jussi Lammi, Turku
Krista Holma, Pori
Madeleine Ehnberg, Espoo
Tom Ehnberg, Espoo
Sari Mikkola, Vanha-Ulvila
Hele Tavaste-Heiskanen, Järvenpää
Anna Korhonen, Varkaus
Irma Liedes, Kokkola

Marjo Majapuro, Vaasa
Elli-Noora Kiramo, Jyväskylä
Arja Hietala, Oksakoski
Ilkka Mäkinen, Parainen
Harri Hirviniemi, Parkano
Sara Saastamoinen, Joensuu
Tommi Lohman, Savonlinna
Kari Vauto, Taultila
Cristina Sedano, Joensuu
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Menneiltä vuosilta

Koirat ja isännät

”Koskaan en voi saada naista, löytää samanlaista!” Veteli 
esikoinen hartaana tässä päivänä muutamana ja tuosta 
johduin ajattelemaan - koiraa!

Asiaa tuntemattoman mielestä on samantekevää koira 
kuin koira, kaikki vaan samalla mitalla mitattavia. Mutta 
koirasta vasta päteekin, ei toista samanlaista!

Johtuisiko se meistä isännistä?, jotka erilaisina ihmisinä 
sävytämme koiriammekin erilaisiksi? 

Aili Rinne 
(Bokserilehti 1/1976)
80 vuotta, 29.12.1975

Aili Rinteestä ja hänen ainutlaa-
tuisesta työstään rotumme hy-
väksi on viime aikoina kirjoitet-
tu ja puhuttu niin paljon, ettei 
meille ole jätetty pienintäkään 
mahdollisuutta lisätä siihen mi-
tään.

Hänen bokserinsa ovat voittaneet kaiken sen, mitä voi-
tettavissa on ollut - tukuttain Suomen, Ruotsin Norjan 
ja Tanskan ja kansainvälisiä valionarvoja, tukuttain 
Vuoden Voittaja -arvoja, tukuttain Rotunsa, Ryhmän 
ja Näyttelyn Paras -arvoja. Hänen kasvattajaryhmänsä 
ovat useasti olleet näyttelyn kauneimmat. Perin harvas-
sa ovat ne tämän päivän suomalaiset bokserit, joiden 
taustasta ei löydy yhtään Borealii-koiraa.

Me voimme vain vielä kerran tunnustaa sen kiitollisuu-
denvelan, jossa Suomen bokseriväki on Aili Rinteelle. 
Toista yhtä huomattavaa vaikuttajaa ei ole koskaan ol-
lut - eikä sellaista ole näköpiirissä. 

Pieni ajatusleikki kaataa moisen ehdotuksen. Kuvitellaan 
vaikka suurta näyttelyä, jossa joka paikassa vilistelisi 
isäntiä ja heidän mielialojaan heijastavia koira. Selviäisi-
köhän sieltä hengissä?

Entäs seuraava ajatus. Jos koiramme todella kuvastaisi-
vat meitä, kuinka hienoista yksilöistä bokseriväki muo-
dostuisikaan, mehän olisimme ”palvelusihmisvaliota”
Lopputulos siis osoittaa vääjäämättömästi, kuinka kiitol-
liset saammekaan olla siitä, etteivät koirat ole kuin isän-
tänsä

Kirsu

Minä toivon
(Bokserilehti 3/1969)

Ison ja tuoreen luun • 
kerran päivässä.
Raikasta vettä puh-• 
taassa vesikupissa.
Kuivan, rauhoitetun • 
oman paikan, jossa 
voin rauhassa nukkua.
Kun lähden kävelylle kaulapannan, joka ei ku-• 
rista, jossa ei ole piikkiä, ei liian kireää, mielui-
ten nahkaa.
Varjoinen vielä lepopaikka, kesän helteisinä • 
päivinä.
Nuhteita jokaiselle lapselle jotka heittävät minua • 
kivillä tai repivät korviani.
Että minua ei lyödä, vaan vähäsen torutaan, • 
kun teen tarpeeni matoille (ennekuin paremmin 
ymmärrän).
Että minua ymmärretään kun pureskelen, koska • 
teen kaiken hampaillani mitä ihminen tekee 
käsillään.
Että minua kohdellaan ystävällisesti eikä minul-• 
le huudeta.
Että minut hyväksytään tasa-arvoiseksi perheen-• 
jäseneksi.
Että isäntäni ymmärtäisi että pidän häntä juma-• 
lana ja että hän käyttäytyy sen mukaisesti.
Että saisin vitamiinitabletin ja muutaman kalk-• 
kitabletin päivässä sekä pääruokana 1/2kg lihaa 
tai kalaa päivässä kunnes olen niin kookas että 
minua pidetään täysikasvuisena.
Että kynnet leikataan jos ne ovat liian pitkät.• 
Että minut harjataan karvanlähtöaikana, silloin • 
eivät karvani putoa matoille eikä huonekaluihin.

Kiitos!
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Bokseri on käyttökoira
Eelis Tuisku
Tiedotuslehti 1964 (Nykyinen Bokseri-lehti)

Kuten tunnettua, kuuluu bokseri rotuna niin meillä kuin 
rodun kotimaassakin niin sanottuihin palveluskoirarotui-
hin.

Näiden rotujen jalostuksessa tulisi säilyttää ja vaalia 
myös käyttöominaisuuksia, jotta koirat olisivat voimak-
kaita, kestäviä, sekä luonteeltaan mitä erilaisimpiin pal-
velustehtäviin soveltuvia.

Mielestäni kasvattajat eivät ole kiinnittäneet tarpeeksi tä-
hän seikkaan huomioita.

On tuijotettu yksinomaan ulkomuotoon - onko siinäkään 
täysin onnistuttu ja niin olemme saaneet joukon koiria, 
joiden luonne ei ole käyttömielessä paras mahdollinen. 
Meillä on flegmaattisia luonteita, joilta puuttuu täysin 
palvelushalu ja bokserille ominainen rotumääritelmän 
mukainen temperamentti, on pehmeitä ja jopa luonteel-
taan arkoja.

Kannassamme on paljon rakenteeltaan heikkoja, ilma-
via ”ripakinttuja” joilla ei ole minkäänlaista suoritusky-
kyä kovempiin käyttötehtäviin. Tähän ovat syypäitä myös 
boksereidemme omistajat, jotka pitävät näitä palveluskoi-
ria lellittyinä ”sohvachampioineina”.

Kahden käden sormilla ovat laskettavissa ne muutamat 
yli 500 jäsentä käsittävästä jäsenmäärästämme, jotka 
käyvät palveluskoirakokeissa jatkuvasti, joita nähdään 
vetoladuilla ja jotka täten pitävät huolta koiransa koulu-
tuksesta ja kunnosta.

Esimerkkinä mainittakoon esim. dobermanni, joka oli 
joitakin vuosia sitten käyttöominaisuuksiensa puolesta 
”aallon pohjassa”. Oikein suoritetun jalostustyön avulla 
on rotu tällä hetkellä eräs maamme parhaista käyttöomi-
naisuuksiensa puolesta ja silti ulkomuodolliset ominai-
suudet ovat säilyneet hyvinä. Mutta dobermannien ja-
lostusohjeiden mukaan suositellaan siitokseen yksilöitä, 
jotka ovat saaneet näyttelyssä vähintään avoimen luokan 
1 palkinnon sekä yleisten palveluskoirakokeiden tottele-
vaisuuskokeessa vähintään 75 pist tuloksen sekä lisäksi 
selviytyneet usein pidettyjen siitostarkastus tilaisuuksien 
luonnetestistä.

Meidän bokserinomistajien olisi aika herätä toteamaan, 
että omistamamme palveluskoiran, jonka käyttöpuolta ei 
saa unohtaa mukavuussyistä ja jalostustyössä olisi huo-
mioitava rodun käyttöominaisuuksien kehittäminen ul-
komuodon ohella. 
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Bokserien kesäleiri 
3-11.7.71

Yhdistyksemme ensimmäinen kesä-
leiri pidettiin noin 10 vuotta sitten. 
Se järjestettiin yhdistyksen silloisen 
ripeästi toimivan nuorisojaoston puit-
teissa rouva Valleniuksen johdolla ja 
ohjelma taisi olla suurinpiirtein sama 
kuin tämän kesän leirilläkin. 

Jostakin ihmeellisestä syystä kerkesi 
kulua noin kymmenen vuotta ennen 
kuin seuraavan kerran jatkettiin tällä 
toimintamuodolla, jolla tuntuisi ole-
van hyvät edellytykset saavuttaa py-
syvä sija yhdityksen jokavuotisessa 
toiminnassa. Lisäksi leirillä voisi olla 
erikoisen tärkeä merkitys yhdistyk-
sen maaseudulla hajallaan asuville 
aktiiviseen toimintaan kiinnostu-
neille jäsenille, joille näin tarjoutuisi 
tilaisuus ryhmätyöskentelyyn sekä 
lisäksi perehdyttäisi heitä palvelus-
koiratyön moniin eri muotoihin.

Tämän kesän leirin osanottajat tulivat 
seuraavilta paikkakunnilta: Turusta, 
Tampereelta, Lahdesta, Muhokses-
ta sekä 2/3 Helsingistä ja sen ym-
päristöstä. Leiripaikaksi oli Wilmer 
Lundqvist saanut vuokrattua oman 
kesänviettopaikkansa läheisyydestä 
Pornaisten Halkian kylästä maanvil-

jelijä Jalmari Poterin Isojärven ranta-
alueen, joka soveltui tarkoitukseen 
varsin hyvin. Leirin ohjaajina toimi-
vat Anneli Karttunen, Terho Lind-
roos sekä Nils Engman.

Lauantaina 3.7. klo 10 aikaan saa-
puivat osanottajat leirialueelle ja 
ensimmäisenä työnä oli sopivan telt-
tapaikan löytäminen ja teltan pystyt-
täminen. Leirin avajaistilaisuudessa 
sovittiin leiriohjelmasta, alueen siis-
teydestä, joka edellytti, että koirat 
ulkoilutettiin määrätyssä paikassa, 
kaikki paperi-, päällys- ym. jätteet 
kerättiin muovisäkkeihin, suoritet-
tiin leirin työnjako, jossa sovittiin sii-
vouksesta, saunan lämmittämisestä 
(sauna lämmitettiin joka ilta) sekä 
keittiövuoroista.

Leirin keittiö sijaitsi muuten kauniil-
la pienellä saarella, johon matalanve-
den aikaan pääsi kuivin jaloin kulke-
maan. Siellä oli komea sauna, jonka 
suuressa saunakamarissa oli leirin 
keittiö. Siellä saunan edustalla suo-
ritettiin aamuvoimistelu, sillä se oli 
ainoa tasainen paikka leirialueella ja 
sinne oli koirien vienti kielletty. 

Alueen itärajalla oli erittäin komea 
luonnon lähde, josta leirille, samoin 
kuin naapurialueella olevalle partio-
leirille, otettiin kaikki ruoka- ja juo-
mavesi. Koirien juottaminen lähtellä 
ilman astiaa oli kielletty. Avajaistilai-
suudessa sovittiin edelleen, että koi-
rat pidetään mahdollisimman paljon 
vapaana ja tästä saimme pelkästään 
hyviä kokemuksia. Lisäksi sovittiin, 
että leirillä noudatetaan korkean ta-
son demokratiaa ja kaikki osanotta-
jat ovat Sinut keskenään. 

Ensimmäisellä oppitunnilla puhut-
tiin suunnistuksesta, kompassin 
käytöstä erikoisesti jäljestämisessä 
ja jälkien teossa sekä eksymisvaa-
rasta. Lisäksi leirin luennot käsittivät 
seuraavia aiheita: tottelevaisuus, jäl-
jestäminen, viesti, suojelu, yleiskoe, 
hakukoe, näyttelysäännöt, näyttelyn 
järjestely, koiran esittäminen näytte-
lyssä sekä koiran hoito, ruokinta ja 
ensiapu. Vierailevina luennoitsijoina 
kävivät leirillä Wilmer Lundqvist ja 
Jouni Pukkila.

Leirin päiväohjelmat olivat seuraavat: 
klo 7 herätys, 7.15 aamujuoksu koiri-
en kanssa n. 1 km, 7.30 aamuvoimis-
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telu, 7.40 aamupesu tai uinti, 8.00 
aamutee, 8.30-10.00 tottelevaisuus-
harjoituksia, 10.15-11.00 oppitunti, 
11.30 aamiainen, 13-13.45 oppitun-
ti, 14-15.00 tottelevaisuusharjoituk-
sia, 16.30 päivällinen, 17.30-19.00 
maastoharjoituksia, 20-22.00 sau-
nominen ja 22.00 hiljaisuus.

Koirat sopeutuivat leirillä erittäin hy-
vin. Aluksi olivat erikoisesti toisilleen 
täysin vieraat koirat hiukan varovai-
sia, mutta mitä pidemmälle päästiin 
niin sitä tutummiksi tultiin. Vierai-
den henkilöiden liikkuminen leirialu-
eella sai koirien huomion heräämään 
ja tämän sai yhditysken puheenjoh-
taja Lundqvist selvemmin huomata 
kun saapui alueelle juuri oppitunnin 
päättyessä kun koirat olivat ohjaa-
jineen ryhmittyneenä kallionrintee-
seen. Hiukan hävetti kun 20 koiraa 
toivotti puheenjohtajan tervetulleeksi 
omalla tavallaan. Samoin kävi myös 
Matti Suomalaiselle ja Jouni Puk-
kilalle kun ensimmäisen kerran saa-
puivat leirille. 

Leiriä varten oli valmistettu erikoiset 
harjoitustikapuut, jotka olivat noin 
60 cm matalammat, mutta varus-
tetut samanlaisin kulmauksin (135 
astetta) kuin normaalit tikkaatkin. 
Niillä oli helpompi opettaa koiria tika-
puuliikkeeseen ja niinpä kaikki koi-
rat ainakin hiukan auttaen pystyivät 
suorittaman k.o. liikkeen.Vapaahyp-
pytelineitä oli kaksi, toinen harjaksil-
la ja toinen pelkkä lauta ylärimana.

Lauantaina 10.7. pidettiin sitten lei-
rin kilpailut. Tottelevaisuuden voittin 
Tuomo Sirkiä Lahdestä bn. Nellalla 
saavuttaen kokonaista 100 pistettä, 
mikä tuntuu kohtuuttoman suurelta, 
mutta kun ottaa huomioon, että seu-
raavaksi tulleella oli 72 ja viimeisellä 
36 pistettä, niin kyllä arvostelutuo-
marit ovat käyttäneet arvosteluas-
teikkoa. Tuomo ja Nella ovat erittäin 
sopiva kilpailupari, ja jos kehitys kul-
kee yhtä edulliseen suuntaan, saam-

me varmaan kuulla heistä  myöhem-
min iloisia uutisia.

Jäljestämikokeessa saavutettiin 
myöskin hyvin rohkaisevia tulok-
sia. Kaikki koirat löysivät jäljen alu-
eelta ja vähintään yhden kapulan. 
Voittajaksi selviytyi Mirja Virtanen 
Turusta bn. Netalla tuloksella 6 ka-
pulaa 98 pistettä. Todettakoon, että 
jälki oli noin ½ tuntia vanha ja noin 
250-300 metrin mittainen vaikeas-
sa jälkimaastossa. Viestikilpailu sen 
sijaan epäonnistui lähinnä kovan 
kuumuuden takia ja tuloksia ei saa-
tu. Lauantai-iltana suoritettiin sitten 
palkintojen jako.

Tilaisuutta juhlisti kahvitarjoilu ja 
makkaran grillaus sekä yhteislaulu. 
Paikallisen lehden Uusimaan toimit-
taja kävi keskiviikkona tutustumassa 
leiriin ja lauantainumerossa oli kol-
mepalstainen artikkeli kuvineen ja 
maininta, että leiri antaa näytöksen 
sunnuntaina paikalliselle väestölle. 
Niinpä sunnuntaina klo 10 olivat koi-
rat ohjaajineen harjoituskentällä ja 
näytös alkoi Jouni Pukkilan ja Wil-
mer Lundqvistin johdolla. Näytöksen 
loppuosassa esittivät Pertti Karhu 
bu. Bimbolla ja hänen harjoitustove-
rinsa Pekka Stenroos spn. Nooralla 
suojeluliikkeitä ja viimeisenä lajina 
Anneli Karttunen bn. Ninalla jäljes-
tämistä.
 
Yhdeksän päivää kestänyt leiri oli lo-
pullaan ja oli selvästi havaittavissa, 
että koirat viimeisinä leiripäivinä oli-
vat haluttomia kovasta harjoittelus-
ta, johon eivät olleet tottuneet. Lisäk-
si kuuma ilma vaikutti asiaan. Vasta 
viikon, parin jälkeen, kun koirat pa-
laavat koteihinsa normaalioloihin ja 
kerrataan leirillä opittuja asioita, lei-
rin tulokset tulevat näkyviin.

Näytöksen jälkeen oli päättäjäiskah-
vitilaisuus, jossa mm. Suomen Ken-
nelliiton toiminnanjohtaja Ketonen 
käytti puheenvuoron todeten, että 
leiritoiminta tulee yleistymään ja että 

se on erittäin sopiva toimintamuoto 
rotu- ja palveluskoirayhdistyksille. 
Puhuja onnitteli lopuksi SBY:tä leirin 
aikaansaamisesta ja toivottin leiritoi-
minnalle jatkuvaa menestystä.

Todettakoon lopuksi, että leiriaika 
sattui aivan nastaan. Yhtäkään pi-
saraa ei satanut leirin aikana. Näin 
jälkeenpäin tuli kuitenkin mieleen, 
miten leirin onnistumisen kanssa oli-
si käynyt, jos leiri olisi sattunut sa-
teiseen ja ehkä kylmään aikaan. Kyl-
lä silloin olisi ollut paljon vaikeuksia, 
joista nyt vältyttiin. Ehkä sisämajoi-
tus sittenkin olisi varmuuden vuoksi 
edullisempi vastaisuutta ajatellen.

Sanotaan, että armeija marsii vat-
sallaan. Niin myöskin leirin onnis-
tumisen tärkeimipiä edellytyksiä on 
ruokailun järjestely. Siinä suhteessa 
meillä oli onni myötä. Anneli oli en-
nakkoon suorittanut perusteellisia 
laskelmia ruokailusta ja tehnyt edul-
lisia hankintoja ja niin huolto toimi 
varsin puutteellisissa olosuhteissa 
erittäin hyvin, kiitos Anneli Karttu-
sen ja Tytti Jauhiaisen, joille vielä 
näin jälkeenpäin parhaat kiitokset.   
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Koirakuvauksen salat - onko niitä?

Teksti ja kuvat : Timo Kokko

Olen valokuvannut koiria viimei-
set kahdeksan vuotta vaihtele-
valla menestyksellä. En ala kir-

joittaa mitään valokuvausjargonia, vaan 
kansankielisiä ohjeita siitä, mitä asioita 
tulisi ottaa huomioon koiraa kuvattaes-
sa.

Onko kameralla merkitystä? Totta kai 
on! Mutta siitä ei saa muodostua itse 
asia. Lähinnä kameran merkitys koros-
tuu siinä, mitä kuvaamme, millaisissa 
olosuhteissa ja miten. Suomalaisissa olo-
suhteissa esimerkiksi valon vähyys on 
haaste, paitsi kesällä ja aurinkoisena tal-
vipäivänä. Mutta olosuhteet ovat ne mitä 
ovat, ja niiden mukaan mennään. Se juuri 
asettaa esimerkiksi liikekuvauksessa ka-
meralle merkityksen.

Vältä nenäkuvia

Palataanpa takaisin perusasioihin, koira 
valokuvamallina. Ihan kaikkien perus-
sääntöjen äitinä pidän sitä, että kuvaa 
koira samalta tasolta. Valitettavan usein 
näkee kuvia, jotka on otettu ylhäältäpäin 
ja joissa koira katsoo kameraan.  Ensim-
mäinen, mikä osuu silmään, on sen kir-

su. Sanonkin näitä ”nenäkuviksi”.  Em-
mehän me ihmisiä kuvatessakaan kiipeä 
ylös ja ota kuvaa ylhäältäpäin.  Miksi 
haluamme tuoda tätä kuvakulmaa kuva-
tessa koiraa?

Taustalla on väliä

Luo tilaa, kun kuvaat koiraa. Paikka ja 
tausta, missä kuva otettu, on usein kuvan 
kokonaisuuden kannalta ratkaiseva. Ha-
lutessasi voit jälkeenpäin leikata kuvaa 
halutunlaiseksi.  Pidä myös mielessä, 
että koirasi erottu taustasta selkeästi, eli 
jos koira on ruskea, ei kannata valita sa-
mankaltaista taustaa, koska koira ei erotu 
siitä vaan hukkuu kuvaan.  Itse suosin 
kunnon kontrastia kuvattavan ja taustan 
välillä.

Rotu  määrää kuvakulman

Koirarotujahan kuvataan myös eri taval-
la. Tarkoitan tällä esimerkiksi näyttelyis-
sä kuvaamista, niin kutsuttaja ”koivenve-
nytys kuvia”. Joku rotu pitää kuvata vain 
sivusta, toinen taas ainoastaan edestä. Jos 
otat tällaisia kuvia, selvitä, miten kyseis-
tä rotua tulee oikeaoppisesti kuvata.

Ennakointi on liikekuvauksen
a ja o

Liikekuvaus on kuvaustavoista haasta-
vin, ja onnistuneet kuvat vaativat jo ka-
meralaitteistoltakin enemmän. Vaikka 
useammat pokkarit lupaavat ziljoona ku-
vaa sekunnissa, kannattaa niihin lukuihin 
suhtautua pienellä varauksella. Kysymys 
kuuluukin millaisen liikekuvan haluam-
me: täysin pysäytetyn vai sellaisen, jossa 
liike näkyy kuvassa?

Kummankin kuvan ottaminen on haas-
teellinen tilanne ja vaatii kärsivällisyyttä 
ja aikaa. Jos haluat oikeasti hyviä liike-
sarjoja kuviisi, kannattaa kameraa osta-
essa miettiä kameran valintaa ja kysyä 
asiantuntijaliikkeestä neuvoa. Mikään ei 
ole turhauttavampaa, kuin todeta kotona 
koneelta kuvia katsellessa, että vihkoon 
meni, varsinkin jos oli kuvaamassa jotain 
sellaista, mikä ei tule toistumaan. Siksi 
esimerkiksi palveluskoiria kuvatessa ko-
keessa on etua siitä, että tietää, mitä tulee 
seuraavaksi tapahtumaan, eli suurin apu 
liikekuvauksessa on ennakointi! Sovi siis 
etukäteen järjestäjän kanssa saatko kuva-
ta ja missä saat olla!

11                                   Bokseri 2 - 2012

     Itse jos kuvaan liikesarjoja esimerkiksi 
lumessa ja vedessä. Vien koirani ensin 
paikkaan, jossa aion kuvata, annan nii-
den juosta olla vapaana, päästää enimmät 
höyryt pois ja sitten alan tarkkailla niitä 
kaikessa rauhassa. Tietysti avustaja olisi 
aina paikallaan. Otan koekuvia paljon 
ennen kuin alan ottaa varsinaisia sarjoja. 
Katselen koiria rauhassa, ja tällä tavoin 
saan kameran asetukset optimaalisiksi.

Vaikka itsellänikin on suhteellisen laadu-
kas kamera, ei kuva, jota katsoo lcd-näy-
töltä kamerassa, kerro totuutta. Totuus 
paljastuu vasta, kun saa ladattua kuvat 
koneelle ja katsoo niitä isommalta ruu-
dulta.
 
Varaa aikaa ja tuhansia otoksia

Aina kuvaaminen ei onnistu, mutta mitä 
enemmän kuvaa, sitä suurempi mahdol-
lisuus meillä on saada edes muutama on-
nistunut otos. Itselläni on tuhansia ja taas 
tuhansia kuvia otettuna koirista, mutta 
todellisia helmiä on vähän. Kun kuvaat 
koiriasi, varaa aikaa: koirien ja eläinten 
kuvaaminen on aikaa vievää touhua, eikä 
sitä voi verrata ihmisten kuvaukseen, 
koska niitä ei saa istumaan tai liikku-
maan halutulla tavalla.    

Ota mieluummin ylivalotettu • 
kuva kuin alivalotettu (eli mie-
luummin liian valoisa kuin liian 
tumma).
Jos kuvaat esimerkiksi ruskeata • 
koiraa, mittaa valo koiran vaa-
leimmasta kohdasta, esimerkiksi 
ruskeasta turkista, älä mustasta 
naamasta.
Kunnon liikekuvasarjan kuvaa-• 
minen vaatii harrastelijakameral-
la valoa tai jalustan!
Jos käytössäsi on järjestelmä-• 
kamera tai kamera, johon saat 
lisäsalaman, suosittelen hankki-
maan sen. Kameran oma salama 
kelpaa ainoastaan otettaessa 
kuvaa vastavaloon. Lisäsala-
man saat riittävästi irti kameran 
rungosta, ja plussaa on, mikäli 
salama on kääntyvää mallia, 
jotta  salamalle saa suunnan 
katon kautta. Tällä tavoin saat 
tasaisemman valon kuvattavaan 
kohteeseen.

Valitse kameran asetuksista lait-• 
taa paras mahdollinen resoluutio, 
vaikka tarkoituksenasi olisi ottaa 
kuvia vain nettikäyttöön. Kuvaa 
on mielekkäämpää käsitellä 
kuvakäsittelyohjelmassa, jos on 
koon suhteen pelivaraa. Toinen, 
ehkä tärkeämpi syy on, että jos 
onnistut ottamaan todella hyvän 
kuvan ja haluat siitä painattaa 
vaikkapa taulun tai julisteen, on 
sinulla siihen nyt mahdollisuus, 
koska olet ottanut kuvan myös 
sitä silmällä pitäen.
Tämän päivän muistikortit ovat • 
jo sen verran edullisia ja isoja 
kooltaan, että niihin mahtuu ka-
meran parhaallakin resoluutiolla 
kuvia useita satoja.
Mieti kameraa hankkiessa, mitä • 
kuvaat! On turha ostaa semmois-
ta, mitä ei tarvitse. Asiantuntija-
liike neuvoo, kun kerrot, mitä ka-
meralta haluat ja mitä pääasiassa 
kuvaat.

Lisävinkkejä kuvaukseen

Täydellinen kuva odottaa ottajaansa!

Liikekuvauksessa on mahdollista hakea täysin pysäytettyä kuvaa tai kuvaa, jossa liike näkyy. Molemmat ovat haasteellisia otettavia, mutta onnistuu ennakoimalla 
ja harjoittelemalla.



12Bokseri 2 - 2012

Kasvattaja-
taipaleen alussa
Teksti: Anne Tunkkari

Olen Anna Tunkkari, bokserihar-
rastaja Janakkalasta Hämeenlin-
nan kupeesta. Perheeseeni kuu-

luu mieheni ja kolme kouluikäistä poikaa. 
Asumme maaseudun rauhassa metsän ja 
pellon reunassa omakotitalossa, niin että 
naapurin kuulee kun oikein mekkaloi 
muttei näe. Koirankarvaisen huushollini 
hiekoituksesta vastaa nelipäinen lauma; 
koostuen kolmesta bokserista ja yhdestä 
pilkullisesta, sellaisesta otuksesta, jota 
myös dalmatialaiseksi kutsutaan.

Minut löytää treenikentältä, sen laidalta 
tai jostain sen läheisyydestä. Ympäröivis-
tä metsistä tai pellolta kylvämässä nakin-
paloja askeleihini tai mättäältä odottele-
massa jäljestysliina kädessä. Keskilinjan 
molemmilla puolilla tallaamassa haku-
pohjaa, kuusen oksien alta piilossa ruo-
kapurnukan ja narupallon tai purutyynyn 
kanssa. Hukkaamassa tavaroitani met-
sässä. Viilettämässä valjakolla pellon yli 
tai vain maleksimassa koirieni kanssa 
pitkin kylätietä. Koiranäyttelyistä töissä 
tai näytteilleasettajana.

Kauan itänyt kyty

Olen ottamassa ensimmäisiä askeliani 
kasvattajana. Olen suorittanut Kasvatta-
jan peruskurssin keväällä 2010 ja nyt lai-
tan nimianomuksen Kennelliittoon. Kyty 
kasvattamiseen on itänyt jo pitkään ja nyt 
harrastaminen omimmalta tuntuvan ro-
dun parissa antoi potkun viedä nimiasiaa 
eteenpäin.

Olen ns. koirankarvat suussa syntynyt.  
Koiralauman keskellä kasvanut; kotiko-
tona oli aina salukeja ja vinttikoirahar-
rastusten sekä yhdistystoiminnan parissa 
tehtyä työtä jo -60 luvulta asti. Palvelus-
koiralajeihin olen tutustunut vuodesta 
2006.

Vain bokseri jäi listalle

Halusin hyvähermoisen, terverakentei-
sen, monipuolisesti koiraharrastukseen 
sopivan koiran. ”Huumorintajuisen”, no-
pealiikkeisen, lyhytkarvaisen, hyvän työ-
motivaation omaavan harrastuskaverin. 

Koiran, joka kestää reissaamista, treeniä 
ja sen ohella sen pää kestää löhöilypäi-
viä; lenkkeilyt takapihan kirmailuista 
valjakkoajoon. Koiran, joka varmasti 
vartioi kotiani, autoani ja selustaani, koi-
ran josta voin olla ylpeä, koiran jonka 
parissa lasteni on hyvä kasvaa.  Ja mitä 
jäi listalle: bokseri.

Palo kasvattamiseen lähti halusta oppia 
lisää. Halusta olla mukana koiran koko 
elinkaaressa. Haluan hakea kennelnimen 
jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistäkään 
pentuetta. Haluan luoda vahvan pohjan 
itselleni, tiedon ja taidon jota voin jakaa 
kasvattamieni koirien uusille omistajille. 
Haluan pystyä olemaan hyvä opas ja tuki 
jo pienen pennun lähtökuopista viimei-
selle matkalle asti. 

Kiilaten harrastustilastoihin

Perusperiaatteni kasvattamiseen on, että 
kaiken harrastamisen lähtökohta on hyvä 
terveys. Terve ja terverakenteinen koira 
on koko ikänsä kykenevä täysipainoi-
seen harrastamiseen. Tämän päivän bok-
serikasvatuksessa näen myöskin tämän 
suurimpana haasteena. Bokseri on ennen 
kaikkea palveluskoira ja lajien vaatimuk-
set huomioonottaen tarvitsee terveyden 
olla ehdottomasti ensisijainen jalostus-
kriteeri. Luonneominaisuuksia myöskin 
vaalien näen, että boksereita voisi olla 
enemmänkin koetilastoissa. Monen ak-
tiiviharrastajan rotuvalintaan vaikuttaa 
kuitenkin valitettavasti karsivasti yleinen 
käsitys bokserin huonosta terveydestä.

Asia onkin nostettu mielestäni rotuyhdis-
tyksen ja kasvattajien kesken hyvin esillä 
ja avoin yhteistyö terveystilanteen paran-
tamiseksi onkin avainasemassa. Hyvällä 
bokserilla on mielestäni luonneominai-
suuksia haastamaan arvokilpailutasolla 
vallitsevia rotuja. Matka on pitkä ja tie 
on kivinen, mutta näen että tulevaisuu-
den terve bokseri kiilaa vielä aktiivihar-
rastuksen tilastoihin ja uusien ja vanho-
jen harrastajien rotuvalintoihin.

Bokseri on kuin popcorni

Mielestäni ideaalilla bokserilla on erin-
omainen rakenne, rohkea ja vahvaher-
moinen luonne. Se ei epäröi käyttää leu-
kojaan ja voimaa todellisessa tai luodussa 
(ZTP-testi, suojelukoe) tilanteessa. Se ei 
ole itsenäinen, itsepäinen eikä ennakoi. 
Se on itsetietoinen, läsnä, valpas ja sen 
työmoottoriin saa nostettua ja laskettua 
kierroksia helposti ja nopeasti. Sillä on 
sisäsyntyinen tarve tehdä ihmisen kans-
sa. 

Kuten eräs rottweilerkasvattaja osuvasti 
totesi: ”Bokseri on kuin popcorni, PAM! 
PAM! PAM! se tulee paikalle, eikä sen 
olemus jätä ketään kylmäksi!”. Se vaa-
tii varmaa ja johdonmukaista ohjausta, 
hyvää hallintaa vahvan luonteensa takia. 
Tällainen bokseri käy lajiin kuin lajiin. 
 
Toivon, että voin parin vuosikymmenen 
päästä kääntyä katsomaan taakseni ja to-
deta kasvattaneeni ideaaleja boksereita.    
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Kasvattaja esittelyssä on tällä ker-
taa pitkän kokemuksen omaava 
Outi Valle, joka on kasvattanut 

boksereita  Macondon-nimellä jo 25 
vuotta, vuodesta 1987 lähtien 28 pentu-
een verran.
  Seuraavan tekstin kirjoittaja tutustui 
Vallen ansioihin ja kokemukseen rotu-
järjestössä, ja siihen on monella meistä 
vielä matkaa. Vallelle onkin myönnetty 
näistä erilaisista ansioista vuonna 2006 
Bokseriyhdistyksen kunniajäsenen arvo.

Ensimmäisen bokserin Outi Valle sai 
12-vuotiaana vuonna 1957. Rotuvalintaa 
voi lähinnä pitää sattumana, sillä mikä 
tahansa, millä olisi neljä jalkaa ja  hauk-
kuisi, olisi kelvannut. Koiran saanti oli 
siis pitkällisen mankumisen tulos.
- Luokkakaverillani oli skotlanninpai-
menkoira, sellainenkin olisi kelvannut. 
Äitini haki bokserin Ruskeasuolta, Hel-
singistä. Olisimme halunneet uroksen, 
mutta onneksi kasvattaja oli valveutunut, 
eikä meille sellaista 12-vuotiaan pienen 
tytön koiraksi suostunut myymään, Valle 
kertoo.
- Äidilläni oli ollut nuorena tyttönä sak-
sanpaimenkoirauros, joka eli vanhaksi ja 
oli perheessämme vielä muutaman vuo-
den syntymäni jälkeenkin. Suurin pelko 
vanhemmillani oli koiran hankinnassa, 
että oma intoni koiran hoitamiseen lop-
puisi parissa viikossa. Ei loppunut, mutta 
koko perhe menetti sydämensä tälle ro-
dulle alta aikayksikön
- Pennut muuten luovutettiin 50-luvulla 
5-viikkoisina. En muista koskaan olleeni 

Pitkä kokemus antaa näkemystä
Kasvattajahaastattelussa Outi Valle

Outi Valle,Vihti• 
Ensimmäinen pentue 1987• 
28 pentuetta • 
15 eri nartulla 140 pentua

niin onnellinen, kuin hakiessani  pienen 
pentuni bussilla ja ratikalla Ruskeasuolta 
kotiin Käpylään, Valle muistelee.

Keski-Euroopasta parempi pää, 
etuosa ja luusto

Paljon on vettä virrannut noista päivistä. 
Valle vietti Euroopassa vuosia kahden 
ensimmäisen bokserinsa jälkeen (per-
heeseen tuli toinen bokseri ensimmäisen 
ollessa noin 8-vuotias), ja aloitteli kas-
vatustoimintaansa sieltä palattuaan. Ky-
syimme, miten Saksan vaikutus näkyy 
suomalaisessa bokserissa.
- 1980-luvulla koirien liikuttelu rajojen 
yli ei ollut yhtä yksinkertaista kuin ny-
kypäivänä. Rabieksen takia koirille oli 
4 kuukauden karanteeni, joten vaikka 
kasvattajat alkoivat 60- ja 70-lukujen 
amerikkalais- ja englantilaisinnostuksen 
jälkeen lisääntyvässä määrin vilkuilla  
Keski-Euroopan suuntaan, tosin karan-
teenirajojen takia aluksi pääasiassa Eng-
lannin kautta.
- 80-luvullahan meillä oli mahdollisuus 
käydä astuttamassa narttujamme esimer-
kiksi Ruotsissa. Niinpä se, mitä meillä 
täällä  käytettiin olivat tuonnit, joita oli 
haettu Ruotsiin. Siis lähinnä amerikka-
laisia ja englantilaisia linjoja.
- Kun palasin 70-ja 80-lukujen vaihteessa 
takaisin Suomeen niin bokserimme olivat 
hieman toisen näköisiä kuin Saksassa. 
Koirillamme oli suora etuosa, ne olivat ta-
kaa ylikulmautuneita ja kaunista bokserin-
päätä ei ollut juuri missään: pitkiä kapeita 
kuonoja, matalia kalloja, rumia ilmeitä.

- Kun rajat avautuivat, bokseriväki hauk-
koi hetken henkeään, voisiko tämä to-
della olla totta! Ja sitten alkoi rynnistys  
Keski-Eurooppaan.
- Ajateltiin että nyt haetaan sieltä koiriin 
parempi pää, etuosa ja luusto ja tyylik-
kyys, selkälinjat ja takakulmaukset sit-
ten meiltä. No tulos oli ensimmäisessä 
polvessa usealla kasvattajalla jotain ihan 
muuta. Koirissa ei ollut  sen enempää 
hyvää päätä, luustoa kuin kulmauksia-
kaan. Moni oli alkuun sitä mieltä etteivät 
keskieurooppalaiset linjat sopisi meille. 
Niiden vaikutus alkoi näkyä vasta sitten 
kun ensimmäisen polven risteytyksiä as-
tutettiin edelleen keskieurooppalaisilla 
koirilla, Valle kertaa.

Terveys mietityttää aina

Miten tämän päivän bokseri eroaa 80-lu-
vun bokserista?
- Tämän päivän bokseri tuntuisi olevan 
suurempi kooltaan, vaikka kokohaitari 
saattoi olla laajempi 80-luvulla. Silloin 
terveyspuolella oli enemmän ongelmia 
mielestäni  polvien ja furunkuloosin 
kanssa. 80-luvulla lonkkatilanteesta pu-
huttiin paljon. Osa kuvasi koiransa, osa 
ei kunnes lonkkakuvaus tuli pakollisek-
si ja ainakin tiedettiin mitä käytettiin. 
Nyt  kuulee boksereiden polviongelmista 
 – siis määrällisesti  – huomattavasti vä-
hemmän. Mutta nyt näyttää siltä että vii-
me vuosina ovat muut viat huomattavasti 
lisääntyneet, esim. sydänviat ja spondy-
loosi, sanoo Valle.
- Jos yhdestä ongelmasta pääsee, niin 
heti on kaksi muuta uutta tiedossa.
 Tavoitteena tasainen pesue ja piirun ver-
ran parempi kuin edellinen
- Paperilla koirankasvatus on äärimmäi-
sen helppoa. Laitetaan kaksi kaunista 
ja tervettä koiraa yhteen, näin saamme 
terveitä ja kauniita koiria kaikille. Niin 
olisi, jos olisi.
  Valle kertoo tutkivansa sukutaulun hy-
vin tarkasti, sitä hän pitää tärkeänä. 
- Kolmas polvi taaksepäin periytyy mie-
lestäni vahvasti. Jos saan tasaisen pe-
sueen, ja piirun verran paremman kuin 

Teksti: Pauliina Kokko

Kennel Macondon
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KVA & FMVA Macondon Leonora (lonkat A/A) Suomen Bokseriyhdistysken Vuoden jälkikoiora vuosina 
2002, 2003 ja 2004.

Fiiu ylittämässä voittajaluokan 180 cm
lankkuestettä

edellinen, voin sanoa onnistuneeni. Huo-
lellisesta taustatyöstä ja suunnittelusta 
huolimatta kaikki voi mennä täysin pie-
leen.
- Terveen ja kauniin koiran lisäksi toi-
voisin ensimmäisen bokserini luonteen 
samaan pakettiin. Se oli koira, jolla oli 
temperamenttia ja  taistelutahtoa vaikka 
muille jakaa, se oli varmaan aika kova 
koira, sillä sitä eivät pikkuasiat juuri 
hetkauttaneet ja se oli äärimmäisen hy-
väntahtoinen ja sosiaalinen, niin eläimiä 
kuin ihmisiäkin kohtaan.
- Pidän kunnianosoituksena, jos joku 
kasvattini omistaja, jolla on ollut minulta 
koira, tulee kysymään uutta pentua mi-
nulta. Siitä ei kuitenkaan voi loukkaan-
tua, jos joku ottaa seuraavan koiransa 
muualta. Enhän itsekään ole hakenut 
kaikkia koiriani ja kaikkia tuontikoiriani 
samalta kasvattajalta. Näin jälkikäteen 
on mukava todeta että joistakin kasvatin 
omistajista on tullut hyvinkin läheisiä ys-
täviäni.

Oikea koti ja omistaja ovat tär-
keitä

- Kyllä kasvattamistani koirista nostan 
ehdottomasti ykköseksi kaksoisvalion, 
FIN KVA FIN MVA Macondon Leono-
ran JK3 HK1, joka oli myös Suomen 
Bokseriyhdistyksen Vuoden Jälkikoira 
vuosina 2002, 2003, 2004.
- Samassa koirassa yhdistyi ulkomuo-
to, käyttöominaisuudet ja terveys, eikä 
voi unohtaa myöskään sen omistajaa ja 
ohjaajaa Jarmo Kankaanpäätä narun 
päässä. Jostakin muualta se olisi voinut 
tulla ongelmakoirana takaisin. Eli ei riitä 
vielä se, että saa aikaan lupaavan terveen 

pennun. Sille on löydettävä vielä se oikea 
koti ja omistaja, Valle tuumaa.
 Valle kirjoitti 1994 kolmesta osas-
ta koostuvan Bokserikronikan SBY:n 
50-vuotispäiville. Valle kehottaa jokaista 
kasvattajaa lukemaan sen. Tämän lisäksi 
Valle lähettää Anna Tunkkarille, tuleval-
le kasvattajalle seuraavat terveiset.
- Älä unohda hermorakennetta, se on kai-
ken A ja O.     

Vastaa terveyskyselyyn

Käy täyttämässä boksereiden terveyskyselykaavakkeen yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa http://www.bokseri.ky-
selykone.fi/lomake.html?id=7 . Kyselyn tarkoituksena on selvittää rotumme yleistä terveystilannetta. Tiedot ovat 
luottamuksellisia ja vain rotujärjestön jalostustoimikunnan käytössä.

Täytä lomake mahdollisimman huolellisesti, se auttaa kartoittamaan rotumme tilannetta. Tällä kyselyllä pyrimme sel-
vittämään ensisijaisesti eri linjoissa ja suvuissa usein esiintyviä ongelmia, joten nimettömistä tiedoista ei ole jalostuk-
sellista apua. Osa kysymyksistä ei koske perinnöllisiä sairauksia, vaan kartoitamme eri asioiden yleistä esiintymistä 
rodussamme. Toivoisimme, että täytät lomakkeen myös siinä tapauksessa, että koirallasi ei ole ollut sairauksia.
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Kevätauringon lämmittämä ter-
vehdys! Synkkä ja kurja talvi 
on selätetty suhteellisen pienin 

vahingoin. Kalenteri alkaa täyttyä kesäi-
sistä aktiviteeteista ja talviturkista raskii 
jo luopua. 

Kevään ensimmäiset merkit otettiin rie-
mulla vastaan ja suuntasimmekin pilkille 
Hämeeseen. Aurinko ei tosin jaksanut 
tulla seuraksemme vaan houkuttelimme 
ahvenia pilvisessä ja tihkuisessa kelissä. 
Vaikka koinkin itseni kohtuullisen tyy-
tyväiseksi kalattomaan mutta lepoisaan 
reissuumme, en yltänyt lähellekään koh-
ta 50 ihmisvuotta täyttävän Iitun riemua. 
Hän ehti silputa puoli mottia myrskyn ir-
rottamia oksia, juuttua savottansa aikana 
takistaan kiinni useammin kuin kerran, 
kaataa kahvipannun, sotkea siimat, mais-
taa toukkia ja tottakai juosta päättömästi 
useita kilometrejä.

Ikä alkoi painaa vasta seuraavana päi-
vänä, kun päiväunilta ei oikein tahdottu 
nousta edes pissalle.  Ulos päästyämme 
meno toki kiihtyi taas ja ruokakupin 
kolina sai vipinää kinttuun. Mutta olin 
havaitsevinani yleisen energiatason pie-
nesti notkahtaneen. Tai sitten olin itse 
sen verran väsyneempi, etten ehkä ollut 
terävimmilläni.

Kevään kovettamat hanget toivat tietysti 
paljon hupia ja Iitu muisti oitis lempi-
leikkinsä; pallon tamppaus hankeen. Se 
poikkeaa aika tavalla tavallisesta tamp-
paamisesta, sillä hankeen jää juuri ja juuri 
bokserin mentävä aukko, josta palloa voi 
sitten tampata joko maata kohti tai sivu-
suunnassa hangen alla. Näin muodostuu 
pitkiä käytäviä, jonne pallo sitten mys-
tisesti katoaa. Iäksi. Onneksi hankikelit 
loppuivat ennen pallovaraston totaalista 
tyhjentymistä. 

Vaikka olenkin opetellut ”lukemaan” 
koiraani vuosien varrella, pohdin usein 
kuinka mielenkiintoista olisi pystyä pu-
humaan Iitun kanssa, vaikka vain päivän 
ajan. Mentäisiin metsälenkille rupatte-
lemaan, köllittäisiin kasassa sohvalla ja 
jaariteltaisiin, pohdittaisiin syntyjä syviä 
automatkalla. Iitu aistii selvästi mieli-
aloja hyvinkin tarkasti ja näkee varmasti 
tilanteet eri tavalla kuin minä. Lisäksi 
hänellä on etunaan erittäin tarkat aistit 
ja villieläimen kaltaiset vaistot. Kuinka 
hän kokisi meidän laumamme, minkä-
laista palautetta hän antaisi laumanjohta-
jalleen? Hän taatusti kyselisi ja kyseen-
alaistaisi paljon, mutta yhdestä asiasta 
olen aivan varma: hän kysyisi mitä minä 
teen kaikella sillä kakalla mitä kerään 
tienvarresta. 

Syön itse kovin vähän lihatuotteita mut-
ta ostan toki niitä Iitulle. Kaupasta tuon 
yleensä Iitulle nakkeja, joita sitten käy-
tän erilaisiin tarkoituksiin aktivoinnissa 
ja koulutuksessa. Jos päästän verenso-
kerini liian alas, varsinkin työpäivän 
päätteeksi, minulle tulee toisinaan aivan 
vastustamaton tarve käydä Iitun nakkipa-
ketilla. On hirvittävän noloa jäädä kiinni 
näinkin ällöttävästä tavasta, mutta en ole 
onnistunut löytämään sellaista saippuaa 
tai hammastahnaa, joka peittäisi petok-
seni jäljet.

Iitun tarkkaakin tarkempi nenä tekee 
kaikenkertovan nuuhkuttelukierroksen 
keittiössä ja tulee toteamaan rikokseni 
haistelemalla nakkisia käsiäni ja raatojät-
teelle tuoksahtavaa hengitystäni. Katse 
on yleensä yhtäaikaa syyttävä ja pettynyt. 
Edes lempihokemani ”minä käyn töissä 
jotta sinä saisit nakkeja” ei pehmennä 
tuijotusta. Olen jopa pohtinut vaihtavani 
lihapulliin, mutta niitä on aivan mahdo-
tonta yrittää napostella kylmänä...

Useita koiraystäviä siirtyi autuaimmille 
keppimaille talven aikana. Iitukin alkaa 
lähestyä ikävästi bokserin keskimääräi-
sen eliniän rajaa ja ainakin meidän ak-
tiiviuramme taitaa olla kääntymässä eh-
toopuolelle. Silti toivon, että pääsisimme 
vielä joukkoon hilpeään jossakin kesän 
tapahtumassa. Jos ei ihan vauhdikkaim-
piin lajeihin niin ainakin hauskanpitoon. 
Ehkä näemme siellä?

Hyviä koulutus- ja riehumiskelejä toivoen,
Iitu ja Marika

Iitun
kuulumiset
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VUODEN PENTU
Daytona Nostrum

VUODEN JUNIORI
Zealbeat’s Who Says Booooo

VUODEN SIITOSNARTTU
Cocoon’s It’s So Easy

DELIGHT MEMORIES
kennel GiveMeFive

VUODEN VETERAANI
Najaf´s Deep Blue Sea

KASVATTAJAMALJA
Bestbox Bonita De Luna

VUODEN SIITOSUROS
Liberum Avis Zenit

VUODEN NÄYTTELYBOKSERIKASVATTAJA
Cocoon´s
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VUODEN AGILITYKOIRA
Wandoris Incognito, Pomo
ohj. Reetta Mäkelä

Pomo on 2,5-vuotias Suomen Porissa asusteleva herrasmies. 
Pomo saapui laumaani aikanaan täyttämään PK-koiran paik-
kaa, mutta koiran omista valinnoista johtuen agility on tällä sen 
hetkellä päälaji. Pomo vieraili ensimmäisen kerran hallilla 13 
viikkoisena, ja katsellessaan touhua radan laidalta se innostui 
niin, ettei meinannut nahoissaan pysyä.  Agilityn lisäksi Pomo 
harrastaa Tokoa (ALO1) ja PK-hakua. 

Agilityssä, kuten elämässä yleensäkin, Pomo on nöyrä ohjat-
tava. Se on täsmällinen ja estevarma koira, joka seuraa tarkas-
ti ohjausta. Kisauran alkutaipaleella ongelmia tuottivat uudet 
ympäristöt joissa Pomon oli vaikea keskittyä pelkästään radan 
suorittamiseen. Onneksi harjoitus tekee mestarin ja niitä nolla-
tuloksiakin alkoi kertyä. Kisaura alkoi heti 1,5 vuotiaana touko-
kuussa 2012, ja kakkos-luokkaan noustiin marraskuussa 2012 
Vöyrillä. Kakkosissa ei sitten kauaa viihdyttykään kun Pomo 
nousi agilityn kuninkuus-luokkaan, kolmosiin, heti joulukuussa 
2012 tehden luokkanousuun vaadittavat nollatulokset kolmes-
sa peräkkäisessä startissa. Tämän vuoden puolella on kisattu 
maltillisesti ja saatu kerättyä jo kolme SM-kisoihin oikeuttavaa 
0-tulosta.

Kuva: Susanna Nieminen

Vuoden 2011 harrastuskiertopalkinnot

PARAS PALVELUSKOIRA PALKINTO
KVA JK3 Vuorman Sorro, om. Satu Muurikainen 
ohj. Elina Pöyhönen ja Antero Muurikainen
                                                          
PARAS ERIKOISJÄLKIKOIRA
FH1 Aristocrat zur Alten Bückeburg
ohj. Laura Mäiseli

PARAS SUOJELUKOIRA
IPO3 RM`11 Apfels Yogi, ohj. Hanna Räsänen

PARAS JÄLKIKOIRA
KVA JK3 Vuorman Sorro, om. Satu Muurikainen 
ohj. Elina Pöyhönen ja Antero Muurikainen

PARAS HAKUKOIRA
HK1 RM`11 Momo’s Treska, ohj. Tiina-Leena Salo ja 
HK2 SkyBridge Killer Queen, ohj. Nina Suuronen

PARAS ETSINTÄKOIRA
HK2 SkyBridge Killer Queen, ohj. Nina Suuronen

VUODEN IPO/SUOJELU TULOKAS
IPO1 Momo’s Adrina, ohj. Susa Rantamäki

VUODEN TOKO-KOIRA
TK1 Fresser’s Dream On
ohj. Pamela Abrahamsson
TK1 TK-RM`11 SkyBridge Me Myself and I
ohj. Satu Kajosmäki
TK1 Wanita’s Nozomi ohj. Maria Kallio

HARRASTUSKIERTOPALKINTO
Hurricane, om. Elina Laine, ohj. Mia Laine

VUODEN PK-PARI
JK2 RM`11. Moonraker Hurrjanhyvä
ohj. Pirkko Heikinheimo

WILMER LUNDQVISTIN TAULU
Raftsman Topgirl to Mabaker’s
ohj. Suvi Mieskonen

VUODEN PK-KASVATTAJA
Kennel Momo’s

VUODEN KASVATTAJA
Marianna ja Reino Leimola, kennel Apfels

Palkinto jaetaan kennel Apfelsille toista kertaa. Tähän päädyt-
tiin, sillä kennelillä on ylivoimaista näyttöä sekä terveyden että 
luonteiden huomioimisen suhteen kasvatustyössään. Kennel 
myös noudattaa SBY:n suosituksia yhdistelmissään ja toiminta 
on avointa ja läpinäkyvää.
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Ei ole sohvaa karvoihin katsomista

Mattoteippiharja

Sini-tuotteen mattoteippiharja (kuvassa) toimii kuten vaatteille 
tarkoitettu teippiharja. Mattoteippiharja on isompi ja hieman 
painava.

- Teippi täyttyy melko nopeasti ainakin nukkaisesta kankaasta. 
Näin ollen uutta teippiä joutuu ottamaan esiin useamman ker-
ran, jotta koko sohvan pystyy käsittelemään.
+ Käytössä jämäkkä, voidaan liittää Sini-tuotteiden varteen.

Karvan- ja nukanpoisto kinnas

Autonsiivousvälineitä valmistavan 
Korrekin karvan- ja nukanpois-
tokintaalla harjataan pintaa 
yhdensuuntaisin vedoin. 
Karvat, nukka ja muu roska 
kerääntyy kintaaseen, joka 
puhdistetaan ja joka voidaan 
pestä.

- Kinnas pysyy huonosti kädessä.
+ Pieni, kevyt ja edullinen. 

Sohvien imurointi muun siivouksen yhteydessä 
käy kätevästi ja karvat kertyvät pölypussiin. Kinnas 
ja teippiharja ovat kuitenkin oiva apu pikasiivouksessa. Pa-
rasta tapa välttää karvaiset sohvat on valita sellainen kangas, 
joka hylkii likaa eikä imaise karvoja kudokseen. Autonpenkit 
voi suojata suojapeitteillä.    

Monessa lemmikkiperheessä tuskaillaan sohvia ja autonpenkkejä peittävien koirankarvojen kanssa. 
Vaikka koira ei saisikaan loikoilla sohvalla taikka nautiskella nojatuolissa, karvoja kulkeutuu väis-
tämättä huonekalujen kankaisiin vaatteiden mukana. Karvojen siivoamiseen on omat konstinsa ja 
tekstiilisiivousvälineistäkin voi olla apua. Testasimme niistä kahta.

Korrek karvan- ja nukanpoistokinnas noin 5–6 euroa.
Sini mattoteippiharja noin 20 euroa, vaihtoteippirulla 
noin 6 euroa.

Teksti ja kuva: Johanna Saarikoski
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Dilatiivinen kardiomyopatia, DCM
Teksti: Seppo Lamberg
Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
Lahden eläinlääkäriasema

Dilatiivinen kardiomyopatia, on 
sydänlihaksen sairaus jonka 
seurauksena on sydänlihaksen 

supistuvuuden alentuminen.  Kompen-
satorisena muutoksena kehittyy sydämen 
laajentuma ja usein eteiskammioläpän 
vuoto ja rytmihäiriöitä. Tavallisimmin 
havaittavat rytmihäiriöt ovat eteisvärinä, 
kammiolisälyönnit ja kammiotakykardia 
(nopealyöntisyys).

Tämänhetkisen käsityksen mukaan saira-
us on useimmissa tapauksissa periytyvän 
geenivirheen aiheuttama. Tavallisim-
min sairastuvat puhdasrotuiset suuri- ja 
keskikokoiset koirat. Urokset näyttävät 
sairastuvan herkemmin ja niillä sairaus 
voi olla vaikeampiasteinen ja edetä no-
peammin. Tästä huolimatta DCM ei ole 
sukupuolikromosomeihin kytkeytynyt 
sairaus. Useimmissa tapauksissa sairau-
den oireet ilmaantuvat keski-iässä tai 
ikääntyvälle koiralle.

Useilla roduilla on todettu perinnöllinen 
alttius sairastua sydänlihaksen vajaatoi-
mintaan. Lisäksi rotujen välillä on eroa-
vuuksia taudinkuvassa ja ne saattavat 
heijastaa poikkeavaa geneettistä taustaa. 
Korkea sairastuvuus on todettu ainakin 
seuraavissa roduissa. Doberman pinseri, 
bokseri, Newfoundland, Tanskandoggi, 
Irlannin susikoira, St. Bernard, Ame-
rikan cockerspanieli, Englannin sprin-
gerspanieli, Dalmatiankoira, Portugalin 
vesikoira, Suomenajokoira ja Islannin 
lammaskoira.

Doberman pinserin ja bokserin sairaus 
periytyy autosomaalisena dominanttina 
ominaisuutena. Geenimutaatioita ei ole 
vielä löydetty. Muiden rotujen kohdalla 
periytymismekanismista ei ole varmuut-
ta vaikka kirjallisuudesta löytyy joitakin 
arvioita mahdollisesta mekanismista (Ir-
lannin susikoira polygeeninen?).

Geneettisen taustan lisäksi sairauden 
aiheuttajaa on etsitty aminohappopuu-
toksista. Kissalla DCM on pääosin seu-
rausta liian alhaisesta tauriinin saannista. 
Koiralla Amerikan cockerspanielilla on 

todettu alentunutta tauriinipitoisuutta 
ja tällä rodulla sydänlihaksen toiminta 
usein kohenee tauriinilisäyksen (karni-
tiini?) ansiosta. Bokserilla on havaittu 
alentuneita karnitiinitasoja ja satunnai-
sesti karnitiinilisäyksellä voi olla merki-
tystä muillakin roduilla. 

DCM on todennäköisesti geenivirheen 
aiheuttamana solumuutoksena läsnä jo 
koiran syntyessä. Seuraavassa vaiheessa 
kehittyy prekliininen sairaus jolloin sy-
dämessä on jo muutoksia mutta oireita ei 
havaita. Kliinisessä vaiheessa koiralla to-
detaan sydämen vajaatoiminnan oireita. 
Prekliininen vaihe voi kestää 1-4 vuotta 
ja tässä vaiheessa voi kehittyä rytmihäi-
riöitä ja niiden seurauksena äkillinen sy-
dänkuolema.

Histopatologisesti voidaan erottaa kaksi  
erityyppistä kudosmuutosta sydänlihak-
sessa. Doberman pinserillä ja bokserilla 
muutoksille on tyypillistä rasvakudoksen 
kertyminen lihassoluun (fatty infiltrate). 
Tämä muutos näyttää aiheuttavan vaka-
vamman ja ennusteeltaan varaukselli-
semman sairauden. Jättikokoisilla roduil-
la tyypillinen muutos on ns. wavy fiber 
muutos.

Taudinmääritys varmistetaan ultraääni-
tutkimuksella ja EKG tutkimuksella. Oi-
reet, kliininen tutkimus, auskultaatio ja 
röntgenkuvaus voivat johtaa alustavaan 
tautiepäilyyn mutta niillä ei voida erottaa 
dilatiivista kardiomyopatiaa muista sy-
dänsairauksista. Auskultaatiossa ei aina 
kuulla sivuääntä jos toissijaista eteiskam-
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mioläpän vuotoa ei ole kehittynyt, rytmi-
häiriöt voidaan kuulla.

Tavallisimmat oireet ovat yskä, hengitys-
vaikeus, rasituksensiedon alentuminen, 
laihtuminen, nesteen kertyminen vatsa-
onteloon ja syömättömyys. Rytmihäiri-
öiden seurauksia voivat olla pyörtyily tai 
äkkikuolema.

Hoitosuosituksiin ei ole viime vuosina 
tullut muutoksia. Kongestiivisesta vajaa-
toiminnasta seuraava nesteen kertyminen 
keuhkoihin hoidetaan nesteenpoisto-
lääkkeillä ja ACE-estäjillä. Sydänlihak-
sen toimintaa tuetaan pimobendaanilla 
(Vetmedin) ja mahdolliset rytmihäiriöt 
pyritään kontrolloimaan. Tauriini- ja kar-
nitiinilisäyksestä voi olla apua joillekin 

yksilöille. Keskimääräinen selviytymis-
aika oireiden ilmaantumisesta on kuu-
desta kuukaudesta yhteen vuoteen, jotkut 
yksilöt sietävät sairautta kauemmin.

Sydänlihaksen vajaatoiminta voi olla 
myös toissijainen muutos muulle sai-
raudelle. Toissijaisen kardiomyopatian 
tavallisimmat aiheuttajat ovat kilpirau-
hasen vajaatoiminta, sydänlihastulehdus, 
kasvainsairaus ja pitkittynyt takykardia 
(nopealyöntisyys). Jotkut solusalpaajat 
voivat myös vaurioittaa sydänlihasta.

Tärkein erottelutaudinmääritys on eteis-
kammioläpän rappeutuma ja vajaatoi-
minta jota esiintyy myös suurikokoisilla 
roduilla. Tämän sairauden pitkälle eden-
neessä vaiheessa voidaan todeta sydänli-

haksen toiminnan alentumista. Nuorilla 
koirilla voivat synnynnäiset sydänsairau-
det aiheuttaa muutoksia jotka saatetaan 
tulkita dilatiivisen kardiomyopatian ai-
heuttamiksi.

Toisessa osassa kuvataan rotukohtaisia 
erityispiirteitä tarkemmin ja käsitellään 
jalostustutkimusten mahdollisuuksia ja 
niihin liittyviä ongelmia. Doberman pin-
serillä esiintyvä dilatiivisen kardiomyo-
patian muoto on osoitettu periytyväksi ja 
yhden tutkimuksen mukaan n. puolet yk-
silöistä kantaa altistavaa perintötekijää. 
Histopatologisesti sairaus on ns. fatty 
infiltrate muotoa. Sairauden alkuvaihees-
sa todetaan useiden vuosien ajan vain 
rytmihäiriöitä. Kolmasosa sairastuneista 
koirista kuolee tässä vaiheessa rytmihäi-
riöiden seurauksena ilman vajaatoimin-
nan oireita. Kongestiivinen vajaatoiminta 
kehittyy useimmiten 4-6 vuoden iässä ja 
toinen kolmannes sairastuneista koirista 
menehtyy äkkikuolemaan oireilevassa 
vaiheessa hoidosta huolimatta. Alkuvai-
heessa paras menetelmä sairauden totea-
miseksi on 24 tunnin Holter monitorointi 
(EKG seuranta), jossa yli 50 lisälyöntiä/
vuorokausi on epäilyttävä löydös. Lyhy-
essä EKG tutkimuksessa yksikin lisä-
lyönti viiden minuutin seurannassa on 
epäilyttävä. 

Ultraäänitutkimuksessa todennäköisyys 
löytää alentunut supistuvuus ja/tai laa-
jentumamuutoksia nousee 3 vuoden iäs-
tä alkaen. Ennuste on keskimääräistäkin 
huonompi ja tavallinen selviytymisaika 
oireiden ilmaantumisesta on neljästä 
kuukaudesta yhteen vuoteen keskiarvon 
ollessa lähempänä 4-6 kuukautta.

Bokserikardiomyopatiaksi kutsutun 
sairauden muodon nimi on nykyään 
Arythmogenic Right Ventricular Cardi-
omyopathy (ARVC). Histopatologiset 
muutokset ovat fatty infiltrate tyyppiä, 
ja ne ilmaantuvat ensin oikean kammion 
seinämään ja leviävät sieltä muualle sy-
dänlihakseen. Sairaus on perinnöllinen.

Tästä sydänlihassairaudesta esiintyy kah-
ta eri muotoa. Toisessa taudinkuvaa hal-
litsevat kammioperäiset rytmihäiriöt ja 
voimakkaasti lisääntynyt äkillisen sydän-
kuoleman riski. Sydänlihaksen vajaatoi-
minta voi kehittyä tai jäädä kehittymättä.
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Toiselle muodolle on tyypillistä sydänli-
haksen vajaatoiminta yhdessä kammio-
peräisten rytmihäiriöiden kanssa. Paras 
menetelmä sairauden toteamiseksi on 
Holter monitorointi, jossa yli 100 lisä-
lyöntiä vuorokaudessa on epäilyttävä 
löydös. Ultraäänitutkimuksella havait-
tavat muutokset ilmaantuvat sairauden 
loppuvaiheessa.

Hoidossa tärkein päämäärä on äkillisen 
sydänkuoleman riskin vähentäminen. 
Sotaloli betasalpaaja saattaa olla parhai-
ten toimiva lääkitys tällä hetkellä. Jätti-
kokoisilla roduilla ei esiinny näin yhte-
näistä taudinkuvaa ja jalostustutkimukset 
perustuvat enemmän suosituksiin.  

Ultraäänitutkimuksessa käytettään edel-
leen supistuvuusindeksin mittaamista 
(fractional shortening,  Fs), jonka tuli-
si olla vähintään 25 %. Prekliinisessä 
vaiheessa mitataan usein arvoja 20-25 
%. Mittaustulosta alle 20 % pidetään 
epänormaalina. Fs-arvon mittaamiseen 
liittyy useita epävarmuustekijöitä ja ra-
jatapauksissa täydentävinä tutkimuksi-
na käytetään vasemman kammion lop-
pusystolista tilavuutta, pyöreysindeksiä 

(SI), vasemman eteisen kokoa ja EKG 
tutkimusta. Esimerkiksi Irlannin susikoi-
ralla ja Tanskandogilla esiintyy usein ryt-
mihäiriöitä jotka voivat näilläkin roduilla 
olla sairauden ensimmäinen signaali. 
Mikäli ultraäänilaite tukee näitä mene-
telmiä voidaan sydänlihaksen toimintaa 
lisätutkia vasemman kammion tilavuus-
mittauksilla (Simpsonin menetelmä) tai 
kudosdoppler mittauksilla.

Viime vuosina on tutkittu sydänperäisiä 
biomarkkereita, joista on toivottu yk-
sinkertaista, myös ei erikoislääkäreiden 
käyttöön soveltuvaa, menetelmää sydän-
sairauden toteamiseksi tai poissulkemi-
seksi. Erityisen mielenkiinnon kohteena 
ovat olleet troponiini ja BNP (brain nat-
riuretic peptide). Troponiinia vapautuu 
äkillisen sydänlihasvaurion yhteydessä 
ja se voidaan mitata verenkierrosta. Va-
litettavasti troponiinin puoliintumisai-
ka on lyhyt ja sen vapautuminen ei ole 
rajoittunut tiettyihin sydänsairauksiin. 
Näin ollen se on tämänhetkisen käsityk-
sen mukaan hyödyllinen lisätutkimus 
epävarmoissa tilanteissa mutta menetel-
män spesifisyys ei riitä jalostutkimusten 
suorittamiseen.

BNP taas soveltuu paremmin sydänsai-
rauden seurantatutkimuksiin, yksittäinen 
matala tai korkea arvo ei riittävän luotet-
tavasti tunnista sairautta suurten yksilö-
kohtaisten vaihteluiden takia.

Tiivistelmänä voidaan jalostustutkimus-
ten osalta todeta, että geenitestejä ei ole 
vielä käytettävissä eikä biomarkkereiden 
luotettavuus ainakaan vielä riitä sairaiden 
yksilöiden tunnistamiseen riittävällä var-
muudella. Käytettävissä on Holter mo-
nitorointi jonka saatavuus on rajoitettu, 
joten valtaosa tutkimuksista tehdään ult-
raäänitutkimuksen ja EKG tutkimuksen 
yhdistelmällä. Tämä on ainoa tällä het-
kellä realistinen vaihtoehto prekliinisten 
tapausten poistamiseksi jalostuksesta. 
Kaikkia sairauden kantajia ei nykyisillä 
menetelmillä löydetä ajoissa. Tutkimuk-
set aloitetaan tavallisesti 1-2 vuoden ikäi-
sille koirille.

Käynnissä on laajoja tutkimuksia geeni-
mutaatioiden löytämiseksi ja näistä toi-
votaan tulevaisuudessa nykyistä parem-
pia menetelmiä tämän ikävän sairauden 
esiintyvyyden vähentämiseen. Tuloksia 
on odotettavissa vasta muutaman vuoden 
kuluttua.    

Kuva: Minna Mattila
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Kuolinsyy yhteenveto vuodelta 2011
Materiaalia on niin vähän, että tarkempi analysointi ei ole kannattavaa.

Sukupuoli
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Tehtiinkö ruumiinavaus?

9; 75 % 

3; 25 % 

ei kyllä 

Kuolinsyy yhteenveto vuodelta 2011

Sukupuoli

Kuolinsyy

Ruumiinavaus tehty
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Älä inhimillistä 
koiraa
Koira ei tunne, eikä ajattele kuin 
ihminen

Teksti: Timo Kokko ja Nina Menna
Kuva: TImo Kokko

Koirilla esiintyy  paljon erilaisia 
ongelmia, niin terveys- kuin 
käytösongelmiakin, jotka vali-

tettavan usein johtuvat siitä, ettei koiraa 
kohdella koirana.

Koira, joka on jostakin sen elinympäris-
töön liittyvästä seikasta johtuen pitkäai-
kaisesti stressaantunut, altistuu stressin 
seurauksena niin terveys- kuin käytöson-
gelmille. Stressin on todettu vaikuttavan 
muun muassa immuunivasteen toimin-
taan. Stressaantuneen koiran mahdolliset 
iho-ongelmat ja vatsavaivat pahenevat 
stressin ollessa kovimmillaan.

Atooppisen koiran iho voi olla hyvässä 
kunnossa pitkäänkin, kun koiraan ei koh-
distu stressiä, mutta esim. muutto uuteen 
kotiin tai yllättävä muu muutos koiran 
jokapäiväisessä elämässä saa iho-ongel-
mat puhkeamaan.

Käytösongelmia puolestaan aiheuttaa se, 
ettei koira ole selvillä oman laumansa 
arvojärjestyksestä, ja se ahdistaa koiraa. 
Koira on tapojensa ja rutiiniensa orja, ja 
siksi koiraa pitää tukea siinä, että se saa 
elää totutun päivärytmin mukaisesti. Kun 
koira tietää mitä siltä milloinkin odote-
taan, saa ruokaa säännöllisesti ja pääsee 
ulos lenkille, sen elämä on järjestyksessä 
ja se voi hyvin.

Koira ei ole ihminen, eikä edes verratta-
vissa ihmiseen. Se ei kykene loogiseen 
ajatteluun eikä samanlaisiin tunteisiin 
kuin ihminen. Se ei pysty suunnittele-
maan tulevaisuutta eikä muistelemaan 
menneisyyttä, se elää tässä hetkessä. 

Koira ei myöskään osaa katua tekojaan, 
mutta se osaa oppia tekojensa seurauksis-
ta, jos palaute annetaan oikea-aikaisesti.

Esimerkiksi sisälle jo tunteja sitten teh-
dystä jätöksestä tai hajotetuista tavarois-
ta on turha koiraa enää kotiin tultaessa 
ojentaa.  Koira kyllä oppii, että isäntä on 
aina vihainen kotiin tullessaan, muttei 
yhdistä sitä tekemäänsä kolttoseen. Koi-
ran toiminta ei siis ole tietoista ja suunni-
telmallista, vaan sen elämää ja tekemistä 
ohjaavat hengissä pysymiselle olennaiset 
tarpeet ja opitut asiat!

Koiralla on myös tunteet. Monien tutki-
joiden ja lähes kaikkien koiran omistaji-
en mukaan koirat näyttävät sellaisia tun-
teita kuten iloa, häpeää ja pelkoa. Näiden 
tunteiden tulkitseminen onkin ihmisestä 
välillä vaikeaa. Tiedämme, että koira 
ilmaisee iloa heiluttamalla häntäänsä, 

ja meidän pitäisikin oppia tulkitsemaan 
koiran tunteita, toisin sanoen ”lukemaan 
koiraa” juuri sen liikkeistä, eleistä ja ää-
nistä, kuten hännän asennosta, murinasta 
tai liikkumistavasta.

Sen sijaan meidän ei pidä tulkita sen tun-
teita inhimillistäen, koska emme siinä 
kuitenkaan onnistu. Tuomme tunteiden 
arviointiin juuri sen liiallisen inhimilli-
syyden, jolloin olemme jo pahasti sivu-
raiteilla. Me ihmiset syyllistymme koiran 
liialliseen hoitamiseen ja hoivaamiseen, 
ja monille meistä se on ihmislapsen kor-
vike, mutta on syytä muistaa, että  se on 
vain koira.
Ei niin, ettei koiraa tarvitsisi rakastaa. 
Sitä pitää rakastaa, siitä pitää välittää ja 
sitä pitää hoitaa, muttei liikaa.    

Jutussa oleva bokserikuva ei liity  jut-
tuun!
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Nomen est omen
Eli kuinka ajattelijasta 
tuli styranki

Ensimmäiset bokserini olivat 
Remu ja Tarmo, verrattomat hu-
livilipojat, joiden perässä lensin 

kuin Maija Poppanen konsanaan. Jo sil-
loin, kun kaverit olivat vielä voimansa 
tunnossa, uhkasin seuraavaksi ottaa bok-
seritytöt, Tyynen ja Rauhan, jotka toisi-
vat elämääni kaivatun suvantovaiheen. 

Näin ei käynyt. Kun Tarmo lähes 13 rie-
hakkaan vuoden jälkeen totesi, että tässä 
elämän huvipuistossa on jo kaikki laitteet 
kokeiltu, elettiin kuukausi pari hiljaises-
sa kodissa.  Haluttiin kotiin uusi koiruus, 
mielellään leppoisa ja rauhallinen, bok-
seri kuitenkin. Suunnitelmani Tyynen 
tai Rauhan saamiseksi lähtivät käyntiin, 
mutta mies pisti hanttiin. Kun talossa 
oli jo kaksi naispuolista ihmistä, kolmas 
narttu olisi ollut liikaa. Poikakoira piti 
saada, sille saisi puhua kuin mies mie-
helle.

Kirjailija Robert Fulghum pohtii maini-
ossa esseessään Sänky oli tulessa, kun 
asetuin makuulle, miten ihmiset hakeu-
tuvat vaikeuksiin osin tietoisesti, osin 
tietämättään. Ymmärsinhän minäkin, 
että yhtälöön eivät sovi lähtötekijöiksi 
sellaiset osat kuin bokseri ja uros, jos 
kaipaa puolentoista tonnin sohvatyynyä. 
Mutta kaikkia niitä asioita, jotka hyvin 
ymmärtää, ei tahdo tunnustaa itselleen. 
Siksi turvauduin magiaan.

Nomen est omen, sanotaan. Nimi on 
enne. Mikä muu olisi voinut tulla Svin-
hufvudista (suom. sianpää) kuin presi-
dentti? Meteorologi Pekka Poudallekin 
hankittiin sääkarttoja varmaan jo viisi-
vuotislahjaksi, eikä mikään muu nimi 
kuin Pelkonen olisi paremmin kuvannut 
ensimmäisen kouluhammaslääkärini 
ympärillä leijuvaa ilmapiiriä.

Koiralle piti siis antaa nimi, joka muok-
kaisi nelijalkaisen ihan itsestään halu-
tunlaiseksi. Perinteiset koirien nimet 
hylkäsin heti: enhän ollut nyt haluamas-

sa niinkään ´koiraa´ kuin inhimillistä 
kumppania, mukavaa keskustelukaveria. 
Siksi myös ohitin  nimien esikuvana ur-
heilijat. Valtiomiesmäinen bokseri olisi 
saanut olla, mutta tällaisessa valinnassa 
ideologiset arvot kärjistyvät. Koirani ei 
voisi olla Aatu, Josif eikä Mao, koska 
nimi halventaisi koiraa. Gandhi tai Man-
dela nimenä saattaisi pakottaa bokserin 
liian suuriin saappaisiin. 

Jäljelle jäivät siis taiteilijat. Mutta muusi-
kot ovat omaan maailmaansa uppoutunei-
ta, kuvataiteilijat sisäänpäin kääntyneitä, 
näyttelijät muuten vain mahdottomia. 
Jäljelle jäivät kirjailijat, joita heitäkin on 
toki moneen junaan, mutta naapurustossa 
liikkui esimerkillisesti berninpaimenkoi-
ra Dante. Päätettiin siis, että meille tulee 
Waltari.

Olin mahdottoman tyytyväinen nimeen, 
ennen kuin olin nähnyt koiraakaan. Hä-
nen esikuvansa oli monipuolinen ja 
tuottelias. Mika Waltari kirjoitti runo-

Teksti: Marika Kesseli

ja, kuunnelmia, näytelmiä, dekkareita, 
historiallisia romaaneja – ja tietenkin 
lempiteokseni Sinuhe Egyptiläisen. Sitä 
paitsi hänellä oli vahvat kulmat, syväl-
le painunut katse ja lurpottavat posket. 
(Niin, Sibeliuskin olisi ollut hyvä nimi.) 
Waltari ei ollut köyhä, vaan suosittu jo 
eläessään.

Kaikkea en osannut ottaa huomioon. 
Mika Waltari ei ollut aikanaan kriitikoi-
den arvostama. Meidänkään Waltarille ei 
sertejä ropise, koska hän unohti kasvattaa 
itselleen miehuuden merkit. Tämä puute 
ei minua juuri häiritse, ja annan itselleni 
anteeksi sen, etten näin kaukaista syy-
yhteyttä osannut ennakoida. Mutta minä, 
kielitieteellisen koulutuksen saanut ihmi-
nen, unohdin sanajohdinten merkityksen. 
Niin kuin ’ahtari’ on se, joka ahtaa, ’valta-
ri’ on se, joka valtaa. Näin siis kohta kak-
si vuotta sitten Isnäsistä noudetusta löt-
köpötköstä tuli se, joka valtaa äänellään 
ilmatilan, ruhollaan kaiken tilan ja rakas-
tavalla kiintymyksellään sydämet.    

Kuva: Juho Lönnblad
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SUOMEN KÄYTTÖVALIO 2012

ATIBOX IPO MM 2008, ATIBOX FH MM 2010, IPO RM 2006, 2007, 2008, SPKL SM joukkuehopeaa 2008
FIN KVA IPO3 VPG3 FH2 ZTP 

Käyttövalion arvoon oikeuttavat tulokset:
SBY Rotumestaruus 2006 VPG3 270 pistettä
SBY Rotumestaruus 2007 IPO3 289 pistettä

ATIBOX IPO MM 2008 IPO3 285 pistettä

Kiitos rakkaalle Eetulle yhteisestä koulusta, joka jatkuu edelleen aktiivisina eläkepäivinä - Suomen ensimmäisenä suojelusta valioituneena bokserina!
Haluan kiittää Eetun koulutuksessa mukana olleita, erityisesti miestäni Koskensalon Markoa, Saranpään Hessua ja Hannu Liljegreniä. 

Sekä Eetun kasvattajaa Tarja Torvista upeasta koirasta!!

Kasvattaja Tarja Torvinen, kennel SkyBridge
Omistaja ja ohjaaja Annakaisa Loiri.

SKYBRIDGE EDDIE VAN HALEN

Ilmoittaudu SBY:n
koulutusohjaaja –koulutukseen!

Vuoden 2012 koulutus alkaa kesäleirillä 10.-15.7. 

Lue lisää koulutuksesta
http://www.bokseriyhdistys.fi/koejakou-
lutus/113

Tervetuloa mukaan!

Tarkoitus on, että koulutusohjaajaoppi-
laat käyvät kahdella SBY:n kesäleirillä ja 
mahdollisimman monissa muissa vuoden 
aikana järjestettävissä koulutustapahtu-
missa ja -seminaareissa. Tämä konsepti 
sisältää tietyt pakolliset osa-alueet, jotka 
on käytävä pätevöityäkseen SBY:n kou-
lutusohjaajaksi. Oppilailla on etuoikeus 
koulutuspaikkaan yhdistyksen järjestä-
missä koulutuksissa. 

Oppilaan valmistuessa oppilaalle mak-
setaan yhdistyksen pääleiristä/-leireistä 
puolet leirin hinnasta takaisin. Oppilaan 
kannattaa kysyä myös oman alaosaston 
tapahtumista alennusta koulutusaikana. 
Toiset alaosastot ovat tehneet periaatepää-
töksiä alennetuista hinnoista oppilaille.

Koulutusohjaajakoulutus sisältää pakol-
lisia osa-alueita seuraavasti: tottelevai-
suuskoulutuksen läpikäyminen, kansalli-
set PK-lajit, peltojäljet lajina, suojelusta 
vähintään ZTP tietous ja BH-kokeen kul-
ku. Koulutusohjaajakoulutuksen sisältyy 
myös kirjallinen teoriamateriaali josta pi-
detään koe.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.6., 
sillä etukäteismateriaalia on paljon.

Ilmoittautumiset koulutukseen ja
tiedustelut joko 
vahdon.bokserit@pp.inet.fi tai
koistinen.laura@gmail.com
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Näyttelytulokset
Sekä kotimaiset että ulkomaiset näyttelytulokset julkaistaan Bokseri-lehdessä vain, jos näytteilleasettaja 

ilmoittaa ne itse viisi päivää ennen lehden aineistopäivää Anne Rikkilälle bestbox99@gmail.com. Ilmainen 
ROP-kuva edellyttää seuraavia, oikein kirjattuja tietoja näyttelystä: aika, paikka, tuomari, bokserien sekä  
koko näyttelyn koiramäärä,  ROP, VSP, PU2 PU3 PU4, PN2 PN3 PN4, ROP-pentu, ROP-vet, ROP-kasv,

ryhmä- ja  BIS-sijoitukset sekä jaetut sert, va-sert ja cacib-va-cacib.

Tuomarin perässä on merkintä kt jos kyse on kasvattajatuomarista

25.1. Turku KV Karl-Erik Johansson
30/yli 6000
 
ROP Vaa`as Hilja Maitotyttö
         SERT, CACIB
VSP Boxman She Loves You CACIB
 
PU2 Liberum Avis Aut Caesar vaca
 
PN2 Playbox`s True Illusion
        vara-sert,vaca
PN3 Bestbox Bonita De Luna
PN4 Cochise Alice In Wonderland
 
ROP-kasv. Playbox`s 

8.4. Lappeenranta, Harri Lehkonen
2/13 yli 2000
 
ROP Cocoon`s Jam Jam RYP2
VSP Cocoon`s Pet Shop Boy SERT

Vaa`as Hilja Maitotyttö

Tenten Knight

PU2 Bullrunner´s Yummy Yammy
        vara-sert
 
PN2 Cocoon`s Just For You
PN3 Cocoon`s Pretty Women SERT
PN4 Playbox`s Uniqu vara-sert

ROP-pentu Cocoon`s Royal Choice
VSP-pentu Coccon`s Ring Ring
 
ROP-kasv. Cocoon`s

15.4. Vaasa INT
Leif-Herman Wilberg
15/yli 3000

ROP Tenten Knight CACIB, SERT
VSP Rudis Bernstein Rose CACIB,
        SERT
PN2 Cocoon’s JamJam, vara-cacib

Koetulosten ilmoittaminen

Bokseri-lehdessä julkaistaan ne palve-
luskoirakoetulokset, jotka on ilmoitettu 
aineistopäivään mennessä toimituksen 
osoitteeseen.

Viestissä tulee ilmoittaa
koe ja kokeen päivämäärä• 
koiran ja ohjaajan nimet• 
tuomari• 
pistemäärä.• 

Koulutustunnuksen saaneen koiran 
kuva julkaistaan lehdessä ilmaiseksi 
tuloksen yhteydessä. 

Tulos ja kuva toimitetaan osoitteeseen 
bokserilehti@bokseriyhdistys.fi

Ryhdy kerhokaupan pitäjäksi!

SBY:n kerhokauppa tarvitsee ahkeraa, 
tunnollista ja reipasta kauppiasta. Pesti 
alkaa mahdollisimman pian. Mikäli 
sisäinen myyntihenkilösi nosti juuri 
päätään, lähetä lyhyt esittely itsestäsi 
SBY:n sihteeri Hanne Leinoselle
hanne.leinonen@hotmail.com

Tervetuloa Erikoisnäyttelyyn 
Laukaaseen 9.6.

SBY:n Erikoisnäyttely järjestetään 
Laukaassa, Vihtavuoren liikuntapuis-
tossa 9.6. Näyttely avataan klo 11. 
Tuomareina näyttelyssä toimivat Tim 
Hutchings ja Julie Brown Englannista. 

Näyttelyssä on mahdollista antaa 
maksuton verinäyte professori Hannes 
Lohen koirien geeniveritutkimukseen.

Tervetuloa!

SEURAAVAN LEHDEN
AINEISTOPÄIVÄ ON 15.8.

Näyttelyyn osallistuu 115 bokseria.
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Alaosastot tiedottavat

POHJOIS-KARJALAN
ALAOSASTO

LAHDEN ALAOSASTO

KESKI-SUOMEN
ALAOSASTO

TURUN
ALAOSASTO

Keski-Suomen ala-osasto toivottaa kaikki lämpimästi tervetul-
leeksi Suomen Bokseriyhdistyksen erikoisnäyttelyyn Laukaan 
Vihtavuoreen 9.6.2012. Vietetään loistava päivä yhdessä!

Tottistreenit torstaisin !

Tulossa:
• Maalimiespäivä
• Peltojälkipäivä
• Kerhoiltoja
• Uintivuoroja

Koulutuksista ja muista tapahtumista löydät tarkempaa tietoa 
kotisivuilta www.sby-keskisuomi.com

Ohjatut tottelevaisuuskoulutukset 
sunnuntaisin klo 15-18 Linnunlahden 
kentällä, tervetuloa sekä pienet pennut 
että jo varttuneemmat koirakot.

Peltojälkiharjoitukset starttaavat lu-
mien sulettua, seuraile ilmoittelua net-
tisivuilla!

Lisätietoja Pohjois-Karjalan alaosaston nettisivuilta
www.sbypk.com

Turun alaosaston kesäkausi käynnis-
tyi jo toista kertaa – perinteikkäästi 
siis – yhdessä Uudenmaan alaosaston 
kanssa järjestetyllä vappuleirillä, jossa 

oli kaikkiaan viitisenkymmentä osallistujaa. Kevään koeka-
lenteriin kuului luonnetesti ja käyttäytymiskoe, ja kesäkuussa 
ennen kauden päättäjäisiä ohjelmassa on vielä hakukoe. Tänä 
vuonna saamme hengähtää suurempien tapahtumien järjestä-
misestä.

Hae kesän ja syksyn tapahtumat alaosaston kotisivuilta
www.sbyturku.com ja tule mukaan koulutuksiin ja muihin ta-
pahtumiin!

Kokouskutsu
Ylimääräinen kokous
Salpausselän kennelpiirin halli,
Simolankatu 2, Lahti
18.6.2012 klo 18

SBY Lahden alaosaston johtokunta kutsuu koolle ylimääräi-
sen kokouksen, jossa valitaan uusi johtokunnan jäsen eronnen 
johtokuntalaisen tilalle.

Esityslista
1. Kokouksen avaaminen
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ään-
tenlaskijaa
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Myönnetään ero johtokunnasta eroa hakeneelle jäsenelle ja 
valitaan uusi johtokunnan jäsen eronneen jäsenen toimikau-
den loppuun
7. Muut esille tulevat asiat
8. Kokouksen päättäminen 

Tulossa kesäkuussa
Viehejuoksu - ilmoittautumiset otsikolla ”Viehejuoksu” heidi.
tonteri@phnet.fi. Ajankohta tarkentuu myöhemmin

Säännölliset Bokseri-tapaamiset
6.6. alkaen joka toinen keskiviikko
Vapaamuotoinen bokserinomistajien tapaaminen kesäkuusta 
alkaen joka toinen keskiviikko. Voimme vain tavata ja rupa-
tella bokseriarjesta, lenkkeillä, harjoitella näyttelyjä varten tai 
tutustua eri lajeihin, mistä vain kiinnostusta on. Tapaaminen 
järjestetään 6.6. Jokimaan raviradalla mutta tarkista paikka 
aina alaosaston nettisivuilla.

Konekarhutesti 11.8. Pornaisissa
Alaosasto on varannut 10 koepaikkaa 11.8. Pornaisiin konekar-
hutestiin. Testin hinta 60 e. Ilmoittautumiset mahdollisimman 
pian s-postitse otsikolla KONEKARHUTESTI nsuuronen@
hotmail.com. SBY Lahden alaosaston jäsenistö etusijalla. Va-
raa paikkasi mahdollisimman pian!!!

Suomen Bokseriyhdistyksen Klubsieger-näyttely 25.8.
ja ZTP-testi 26.8. Kärkölä, Järvelän urheilukenttä
Lahden alaosasto järjestää tapahtumat yhdessä SBY:n kans-
sa.  Kaikki jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan, seuraaman 
sekä tietenkin talkoilemaan tapahtumaan!

Seuraa tapahtumia alaosaston nettisivuilta
sbylahti.nettisivu.org. Mikäli haluat tietoa tapahtumista säh-
köpostiisi, lähetä tietosi osoitteeseen sbylahti@gmail.com.
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UUDENMAAN
ALAOSASTO

MH-luonnekuvaus 1-2.9.2012
Kuorasjärvellä Alavudella

Kuvaajina Jorma Kerkkä ja Anne Kuivinen, testinohjaajana 
Arja Jauhiainen. Ilmoittautumiset Anne Laine 050-5417020 ar-
kisin klo 17 jälkeen EI TEKSTIVIESTEJÄ.

Ilmoittautumisissa etusijalla SBY:n jäsenet 31.7.2012 asti.

POHJANMAAN
ALAOSASTO

Tottelevaisuuskoulutus
Kurssit alkavat viikolla 35 ja 43. Kurssin hinta 15 € /koirakko. 
Ilmoittautumiset 20.8. ja 15.10. mennessä pepeboksu@gmail.
com 

Koirankoulutuksen alkeet  • 
Koirankoulutuksen jatko • 
Arkitottelevaisuus• 

FH mestikset 29-30.9.12 Lahden seudulla
Umalla on erikoisjälkikokeen  järjestämisvuoro tänä vuonna . 
Lisätietoja www.bokseriyhdistys.fi 

Koirakouluttaja Pertti Vilanderin luento
su 18.11.2012 Tikkurilassa
Lisätietoja myöhemmin Uman nettisivuilla. 

Lajitutustumispäivät syksyllä
haku • 
viesti • 
metsäjälki• 
peltojälki• 
esine-etsintä• 

Uma:n kenttävuorot vuonna 2012:
Ti klo 19-21 Malminkartanon sirkuskenttä• 

       (Kartanonkaari-Ruosilanmutka)
To klo 19-21 Kontulan kelkkapuiston kenttä• 

       (Kontulantie-Porttitie)
Pe klo 19-21 Talinhuipun palveluskoirakenttä • 

       (Vermon raviradan –Ravitie1- ja Mätäojan välissä)
Su klo 11-13 Kontulan kelkkapuiston kenttä• 

Kaikista tapahtumista löydät lisätietoja Uman nettisivuilta
www.sby-uma.com

Kuva: Katri Kuosmanen
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Ilmoitustilaa bokserikasvattajille
Tarjoamme bokserikasvattajille mahdollisuuden 1/8-sivun ilmoitukseen tällä sivulla.

Ilmoitus on kooltaan 89 x 63 mm ja sen hinta on 20 euroa/julkaisukerta tai 70 euroa / koko vuosi.  »
Voit toimittaa valmiin ilmoituksen pdf-tiedostona tai toimittaa ilmoitukseen tulevat tekstit ja kuvan osoitteeseen bok- »
serilehti@bokseriyhdistys.fi. Ilmoitus tehdään lehden taittovaiheessa ja se lähetetään hyväksyttäväksi ennen lehden 
painoon menoa.
Kerro lähetyksessä ilmoittajan nimi ja mihin lehteen ilmoituksen haluat. »
Ilmoitus tulee olla maksettuna ja skannattu kuitti tulee  olla ilmoitusaineiston mukana. »

Kuva: Anne Auren-Elonen
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Mariankatu 20, 07900 Loviisa
& (019) 535 497 printmill@printmill.fi

www.printmill.fi

Henkilökohtaisen palvelun painotalo Loviisassa

Ei se määrä, vaan se laatu • Kvalitet framför kvantitet
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