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Päätoimittajalta

Toimitus
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

Aloitetaan palamalla vielä kerran 
edelliseen, ensimmäiseen toimit-
tamaani lehteen, ja vielä kerran 

pyytämällä anteeksi kuvien suttuisuutta… 
Toivottavasti viime lehden palautteesta on 
otettu opiksi, ja tämän lehden kuvat ovat 
mallikkaampia. 

Töitä on painon kanssa tehty sen eteen, jot-
ta löytäisimme optimaalisen mustavalko-
kuvan -  ei liian vaalea, mutta ei myöskään 
liian tumma. Useimmiten mustavalkoku-
via painettaessa tämänlaatuiselle paperille, ja tähän käyttötar-
koitukseen, pelataan mieluummin varman päälle ja painetaan 
enemmin vaaleaa jälkeä kuin tummaa. Tästä johtuen kuvat ovat 
enemmän harmaasävyisiä kuin mustavalkoisia, mutta tässä pii-
leekin se vaikeuden kauneus.

Kesä on taas takanapäin ja paljon ollut tapahtumia bokseririn-
tamalla. Aineiston jättöpäivän aikoihin olleet tapahtumat, kuten 
Klubsieger, ZTP ja boksereiden rotumestaruus juttuineen ja ku-
vineen siirtyvät vuoden viimeiseen lehteen. Nyt on tullut ihan 
tyydyttävästi jäsenistöltä juttuja ja kuvia, kuvia julkaistaan aina 
kun on siihen sopiva tilaisuus. Emme ole unohtaneet lähettä-
miänne kuvia, vaikka niitä ei heti lehdessä näkyisikään. Lisää 
kuvia saa edelleen lähettää! 

Jos lehdestä jää jotain mielestänne puuttumaan, ottakaa yhteyttä 
toimitukseen, bokserilehti@bokseriyhdistys.fi. Mekin olemme 
ihmisiä, emmekä siis erehtymättömiä. Emme todellakaan jätä 
lehdestä mitään tahallisesti pois. Juttuehdotuksia otetaan myös 
vastaan, ehdotelkaa rohkeasti!

Teemme yhteistyötä muutaman eri rotu-
lehden kanssa ja se toivottavasti kantaa 
hedelmää puolin ja toisin. Tähän lehteen 
saimme SDY:n (Suomen Dobermanni yh-
distys) lehdestä idean harrastajaesittelystä, 
missä rodun harrastaja vastaa esitettyihin 
kysymyksiin ja heittää pallon seuraavalle. 
Käytännössä se tarkoittaa, että tämän leh-
den esittelyssä ollut henkilö kertoo kenes-
tä hän haluaa kuulla seuraavassa lehdessä 
ja mitä haluaa erityisesti tältä kysyä.

Olemme julkaisussa panostaneet alkavalla kaudellani paljon eri-
laisten SBY:n tapahtumien valokuvaamiseen, joka näkyy yhdis-
tyksen internet sivustolla. Tulemme tulevaisuudessakin panosta-
maan erilaisten tapahtumien dokumentoimiseen eri muodoissa.

Julistan tässä myös valokuvauskilpailun koskien tulevan lehden 
kantta, eli Joulunumeroa. Yhdistyksen kotisivuilta löytyy lisää 
infoa asiasta! Tuomareina valokuvauskilpailussa toimivat alle-
kirjoittaneen lisäksi Johanna Saarikoski, Pauliina Kokko sekä 
Marika Karjalainen. Huomioikaa kuvia ottaessanne, että sen 
tulisi olla pystykuva, koska se on tarkoitus laittaa kanteen ja 
myös sen on oltava kooltaan riittävän iso. Jos sinulla on ongel-
mia kuvan(tai kameran) kanssa voit aina soittaa ja kysyä neuvoa 
allekirjoittaneelta. Muistakaa että kysymyksessä on Joulunume-
ron kansi! Paras kuva palkitaan!

Kun lehti on käsissäsi, syksyn värit jo näkyvätkin. Mukavaa 
syksyä teille kaikille!

Timo Kokko
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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, He-
lena Vuorinen, Birgitta Strömman, Suvi 
Mieskonen, 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
Kaisa Korpela, p. 050 367 3438 
minna-kaisa.korpela@uta.fi
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
Yhdensuuntaista tietä kulkemassa?

Tervetuloa uudet jäsenet!

”This is not a one way 
street.” Viisaasti todettu, 
ajattelin, kun kuulin tämän 

lausahduksen viime viikonloppu-
na Lahdessa Klubsieger-tuomari 
ja ZTP-körmeister Inge Gerwi-
nin suusta. Lauantai-iltana pitkän 

mutta antoisan Klubsieger-päivän päätteeksi keskustelimme 
muunmuassa yhdistystoiminnasta ja siitä, millaista toimin-
ta boksereiden parissa on Saksassa ja millaista se on meillä 
Suomessa. Rouva Gerwin hämmästeli useamman kerran sitä, 
kuinka paljon olemme saaneet yhdistystoimintaamme mukaan 
nuorta väkeä. Hän piti energistä ja aikaansaavaa joukkoa erit-
täin positiivisena asiana. Itse mietin asiaa niin, että tarvitsem-
me joukossamme myös vanhoja konkareita, joilla on historia 
hallussa ja tietotaitoa myös asioista ennen 80-lukua. 

Tämä toiminta ei ole yksisuuntaisen tien kulkemista. Joskus 
kuljetaan vahvasti samaan suuntaan, käsi kädessä ja yhtä mat-
kaa. Joskus taas tullaan vastakkaisesta suunnasta, törmätään, 
otetaan yhteen, pohditaan ja keskustellaan ja jatketaan yhtä 
matkaa tai kukin omaan suuntaansa. Tällä tiellä kulkee monta 
erilaista kulkijaa, kaikilla meillä on kuitenkin mielenkiinnon 
kohteena sama asia: bokseri. Yhdistystiellä liikkumista ei ole 
aina tehty kovin helpoksi. Toisinaan tiellä on esteitä, haasteita 
ja pulmia ratkottaviksi. Pitkältä osin tie on kuitenkin mukavan 

suora, helppo kulkea reippaasti mutta määrätietoisesti eteen-
päin uutta etsien.

Uutta ja erilaista kokeillaan rohkeasti myös bokseriyhdistyk-
sessä. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita yhteistyössä do-
bermanniväen kanssa järjestetyt pk-mestaruuskisat. Tampereen 
alaosasto ja paikallinen dobermannien aktiivijoukko yhdistivät 
voimansa elokuun lopussa, saa nähdä tuleeko tästä kokeilusta 
pysyvä käytäntö. Järjestelyt sujuivat kaiken kaikkiaan moit-
teettomasti. Erilaista taas nähtiin ztp-testin osallistujissa: suuri 
osa testiin osallistuneista koirakoista oli aloittelevia harrastajia 
ensimmäisten harrastuskoiriensa kanssa. Mikä upeinta, SBY:n 
tukema maalimieskoulutus on kantanut todellista hedelmää, 
sillä testin koirakoista yli puolet oli maalimiesoppilaiden tree-
naamia! Se jos mikä on konkreettinen osoitus siitä, että vaivan-
näkö ja koulutukseen panostus on kannattanut. 

Loppukesä ja alkusyksy ovat olleet siis aktiivista kisa- ja har-
rastusaikaa. Myöhemmin syksyllä SBY lähettää joukkueet 
edustamaan Suomen boksereita Puolaan Atibox FH WM-ki-
soihin ja Italiaan Atibox IPO WM-kisoihin. Onnea matkaan 
teille arvokisoihin menijöille! 

Toivotan teille kaikille oikein hyviä hetkiä boksereittenne kans-
sa kirpeissä syyskeleissä niin kotona, kentillä kuin kehissäkin. 
Nauttikaa viimeisistä auringonsäteistä ennen talven pimeyttä!

Laura Saastamoinen

Paula Kuittinen, Nummenkylä
Petri Johansson, Vantaa
Jani Jyllilä, Kauhajoki
Hilkka Rahkonen, Imatra
Sirpa Lakso, Vantaa
Tiina Tukiainen, Riihimäki
Kreetta Lindfors, Vantaa
Marianne Tuunainen, Laukaa
Mika Mannelin, Turku
Heli Timoskainen, Helsinki
Jessika Kotilainen, Hyvinkää
Sirpa Pellikka, Mikkeli
Timo Pellikka, Mikkeli

Matias Back, Jakobstad
Sara Back, Jakobstad
Päivi Holm, Kirkkonummi
Tiina Kärkkäinen, Helsinki
Satu Moilanen, Outokumpu
Jasmin Jussila, Oulu
Rikka Heikkilä, Turku
Ari Grönberg, Vantaa
Saara Vittaniemi, Espoo
Leena Dubb, Vantaa
Nina Ganaras, Söderkulla
Charlotte Wägar, Vaasa
Martti Matinsalo, Espoo

Päivi Lukander, Lepsämä
Venla Vire’n, Lahti
Aleksi Mäkelä, Lahti
Minna Valtonen, Turku
Tuija Jokela, Vantaa
Anna-Maija Siponkoski, Vimpeli
Anna Koskensyrjä, Hämeenlinna
Mirka Lampinen, Jämsänkoski
Outi Haapala, Alavus
Seppo Jääskeläinen, Numminen
Timo Viitamaa
Saga Hantula, Lapua
Päivi Niemistö, Helsinki
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Jo perinteeksi muodostunut ABCD-ottelu järjestettiin kesäkuun ensimmäisenä 
viikonloppuna Talinhuipun kentällä Helsingissä. Järjestämisvuorossa oli Suo-
men Airedalenterrieriyhdistys r.y. ja tuomariksi oli kutsuttu Jouni Vatanen.

Dobermann-joukkue oli tänä vuonna ainoa, jolla oli täysi joukkue kasassa, ja ansaitusti 
tasaisilla suorituksillaan veivät voittopokaalin mennessään selkeällä erolla toiseksi tul-
leeseen colliejoukkueeseen. Bokserit pääsivät vielä palkintopallille tullen kolmansiksi 
ja jumbosijalle jäi järjestävä taho, airedalenterrierit kolmen koirakon joukkueellaan.

Mikä on ABCD-ottelu?

ABCD-ottelu on (leikkimielinen) kilpailu, jossa ottavat mittaa toisistaan airedalenter-
rierit, colliet, bokserit sekä dobermannit. Jokaisella rodulla on mahdollisuus nimetä 
kuuden hengen joukkue, josta kolme jäsentä kilpailee mölleissä ja kolme kilpailevissa. 
Möllit suorittavat BH-kaavion. BH saa olla koiralla suoritettuna, mutta se ei saa olla 
kilpaillut varsinaissa palveluskoirakokeessa. Kilpailevissa ei ole rajoituksia, ja he suo-
rittavat alokasluokan koekaavion.

ABCD-ottelulla on  jo kutakuinkin pitkät perinteet. Alkujaan kolme rotua laittoivat 
päänsä yhteen, ja saatiin kasaan ABC-ottelu. Muutama vuosi sitten silloisen ottelun 
arvosteleva tuomari Maikku Mönkkönen toi esiin kiinnostuksensa dobermannien mu-
kaan tulemisesta, ja siitä sai alkunsa ABCD-ottelu. Kaikkia näitä rotuja yhdistää halu 
olla pk-statuksen omaava rotu,

Mutta missä vika, kun ei edes joukkueita saada kokoon. Bokserit puuttuivat vuosi 
sitten kokonaan, ja kuten edellä mainitsin, dobermannit olivat ainoa kuuden koirakon 
joukkue. Eikö jäsenistö tiedä, mikä ottelu on? Pitäisikö ottelu järjestää jossakin muu-
alla, saataisiinko silloin enemmän osallistujia? Onko koeajankohta oikea? Pitääkö lois-
tava harjoitusmahdollisuus kokeeseen kuopata kokonaan, jos jäsenistöä ei kiinnosta?

Osallistujan kokemus

En voi sanoa olevani työn sankari koiran-
koulutuksen saralla. Hermoilen kaikkea 
mahdollista, töissä esiintymisestä koira-
näyttelyihin, ja kaikkea mahdollista siltä 
väliltä. Takana on yksi BH:n suorittami-
nen viitisen vuotta sitten, sen jälkeen on 
kuultu vain suuria suunnitelmia, mutta 
hiljaisuus on ollut syvä, kun suunnitelmat 
ovat jääneet suunnitelmiksi. Kotona ole-
va koirakin on koulutettu vuorovedolla 
isännän kanssa… 

Tänä keväänä aloitin lenkkeilyn, ja siel-
lä aloittelin ottamaan tuntumaa koiraan 
koulutusmielessä. Isäntä ei ehkä niin asi-
asta ilahtunut(lenkki lenkkinä ja koulutus 
erikseen), mutta koira ja mamma sitäkin 
enemmän. Näihin aikoihin huomasin il-
moituksen ABCD-ottelusta ja ilmoitin 
itseni välittömästi halukkaaksi otteluun. 

Valmistauduin leikkimieliseen kisaan 
kuin kokeeseen konsanaan. Sellaisena 
toivoisin muidenkin sen näkevän. Onko 
parempaa mahdollista käydä testaamas-
saan omia hermojaan kilpailulappu rin-
nassa? Samalla selviää, kuinka koira toi-

Leikkimielinen 
ABCD-ottelu

tosikoille

Teksti: Pauliina Kokko Kuvat : Timo Kokko
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mii, kun itse on normaalin toimintakyvyn 
ulkopuolella. Parasta kuitenkin kisassa 
oli tuomarin arvio koiran osaamistasosta 
ja jälkijossittelu. Jos ja kun ihan oikeaan 
kokeeseen joskus pääsee, on jo jonkin-
lainen ongelmanratkaisumalli olemassa 
yllättäviin tilanteisiin. Tai ainakin mah-
dollisia yllättäviä tilanteita osaa miettiä 
etukäteen, ja miettiä niihin valmiita rat-
kaisumalleja. Jos ensi kesän tavoitteena 
siintää BH- tai alokasluokankoe, suo-
sittelen nostamaan käden pystyyn, kun 
osallistujia joukkueeseen etsitään.

Möllikokeessa BH-kaavio tehtiin yksin-
kertaisena löysennetyillä säännöillä. Oh-
jaaja sai itse valita koiransa koulutusta-
son mukaan joko vapaana, tai kytkettynä 
seuraamisen. Koska meillä on jälkikoe 
tähtäimessä ja koira toimii paremmin 
vapaana, valitsin vapaana seuraamisen. 
Otin noin puoli tuntia ennen omaa suo-
ritustani pienen valmistavan tottiksen, 
ja koira käyttäytyi päinvastoin kuin nor-
maalisti, koska jännitin niin paljon. Se 
väisti perusasennossa taakseni, seuraami-
nen ei ollut intensiivistä ja jouduin teke-
mään töitä, että sain sen nousemaan lähes 

normaalille tasolle. Meillä on normaalisti 
päinvastainen ongelma, että joudumme 
tekemään töitä, että saamme koiran las-
kettua sopivaan työskentelytilaan. 

Meitä edeltävän parin arvostelun aikana 
otin Kihon kentän reunalle vielä pieneen 
”valmistavaan”, ja silloin se tuntui siltä, 
kuin se parhaimmillaan tuntuu. Se oli ha-
lukas tekemään töitä, ja silloin hermostu-
minen alkoi muuttua luottavaisuudeksi. 
Päästessäni itse suoritukseen, tunsin, että 
Kiho oli hyvä. Olen erittäin tyytyväinen 
sen tekemään tottikseen. Ohjasin koiraa 
omasta mielestäni hyvin, etukäteen teh-
ty mielikuvaharjoittelu pysähdyksineen 
ja käskyineen toimi, kunnes… Viimei-
nen liike, liikkeestä maahanmeno on 
ollut varma liike aina. Nyt Kiho jäikin 
istumaan. Nykyisissä säännöissä koiran 
viereen on pysähdyttävä, ja sen jälkeen 
jatkettava matkaa, kun koira on mennyt 
maahan. Kiho jäi istumaan. Seisoin koi-
ran vieressä, katsoin istuvaa koiraa, kat-
soin tuomaria, mietin, että mitä helv… 
ja lähdin liikkeelle. Kiho istua tönötti, 
kun sen piti maata, omat pasmat menivät 
ihan sekaisin. Kiho tuli nopeasti luokse, 

törmäsi polviin ja tuli puolittain sivulle. 
Erinomainen alkusuoritus muuttui het-
kessä puutteelliseksi – myös tuomarin 
arvioinneissa.

Vaikka kisa ei tuonut mainetta eikä mam-
monaa, toi se jotain, mitä ei saa kuin teke-
mällä – kokemusta ja muutaman kuhmun 
pään hakkaamisesta seinään.  Kuulostaa 
kliseeltä, mutta niin se vain on. Seuraa-
vassa koitoksessa annan huomautuksen 
uhallakin tuplakäskyn jos tarve vaatii, 
koska tiedän, että se johtaa toivottuun 
lopputulokseen aika varmasti. Tiedän 
myös, että koira toimii, vaikka hermoilen 
niin, että huimaa. Olenpa vapaaehtoinen 
osallistumaan myös ensi kesän ABCD-
otteluun, mikäli tarvetta on. 

Bokserit ABCD-ottelu

koira ohjaaja pisteet luokka

GiveMeFive Betty Boop Sirpa Annala 52 kilpailevat

Aristocrat zur Alten Buckeburg Laura Mäiseli 51 kilpailevat

Vaa’as Hurskas Simeoni Pauliina Kokko 44 möllit

Kim Stenberg Bone Biter’s Focaccia 38 möllit

Riikka Kojo Boxicon Galaxy 37 möllit

Joukkuetulokset pisteet sija

Dobermannit 393 1

Colliet 307 2

Bokserit 222 3

Airedalenterrierit 165 4
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Syysaurinkoinen tervehdys! Vietimme Iitun kanssa tyy-
pilliseen tapaan kesää sekä yhdessä että erikseen. Pieni 
napanuoran venytys teki hyvää ja tiimimme nauttii taas 

yhdessäolosta täysin rinnoin!

Sain uudesta naapurustostani puutarhapalstan, jota muokka-
simme Iitun kanssa viljelyskuntoon kevään sateissa. Hän oli 
tapansa mukaan kovin avulias ja kanteli kanssani lautoja, tuki-
keppejä sekä multapaakkuja. Kaiken loppusijoituksesta meille 
tuli hieman erimielisyyksiä, eikä minun tarvinut edes kääntää 
selkääni kun tukikepit oli katkottu Iitun mielestä sopivan mit-
taisiksi, laudat tampattu syvälle saveen ja multapaukut kasattu 
kauniiksi keoksi suunniteltujen penkkien viereen. Oli hänestä 
hyötyäkin, en olisi ikinä pystynyt pienimään savisia maapauk-
kuja yhtä nopeasti tai silpomaan rikkakasveja yhtä tehokkasti. 
Onneksi sain jotakin aikaiseksikin, kun Neiti Puutarha-apulai-
nen löysi tiilenpalan, joka oli leikin intensiteetistä päätellen pai-
nonsa arvoinen kultaa. 

Matkasimme Iitun kanssa junalla Iso-Emon luo, jonne Iitu jäi 
kuukaudeksi kesäsiirtolaan ennen lomiani. Ensimmäisinä päi-
vinä Neiti Mökkiapulainen oli tavoilleen uskollisesti joka pai-
kassa yhtä aikaa, yleensä pahasti tiellä. Iso-Emolla oli talven 
jäljiltä suuri risusavotta, jossa Iitu oli kaikella tarmolla muka-
na. Kun Iso-Emolla loppui kärsivällisyys, piti mennä autta-
maan Laiturinrakentajaa. Kun hänenkin mittansa täyttyi, täytyi 
käynnistää operaatio Kumikana. Siinä Kumikana viedään enna-
koivasti sinne, minne uhri on menossa seuraavaksi. Uhrin siir-
toa jäädään odottamaan lähistölle, yleensä takaviistoon siten, 
ettei uhri havaitse vaanijaa. Kun uhri lähtee liikkeelle, hän joko 
tallaa Kumikanan päälle (selvä leikkiinkutsu) tai hän kompas-
tuu vaanijaan (selvä painikutsu). Tässä kohdassa uhri/vaanija-
vuoron on tarkoitus vaihtua. Leikki päättyy yleensä Kumika-
nan karkoittamiseen puuliiteriin ja alahuuli pitkällä mököttävän 
vaanijan mökkiin telkeämiseen.
 
Yhteisellä lomallamme kävimme kalassa ja Iitu onnistui saalis-
tamaan itsensä Lotto-lipan kolmesta koukusta kahteen. Molem-
mat olivat niin syvällä niskanahassa, että harkitsin jo vakavasti 
ajavani kaupunkiin eläinlääkäriin. Sukulaismieheltä löytyi kui-
tenkin sopiva asenne ja työkalu, joten päätimme kokeilla irrottaa 
koukut itse. Katkoimme ensin koukut irralleen ja hengittelimme 

pari kertaa syvään. Valmistauduin pitämään Iitua kovasti kiinni 
kun Sukulaismies kiskaisi. Koira ei liikahtanutkaan. Vasta kun 
aloin kaivelemaan josko koukku olisikin lipsahtanut pihdeistä, 
Iitu hätkähti. Toinen koukku irtosi samalla tavalla, ilman reakti-
ota. Desinfiointiaine sai aikaan rimpuilua mutta muuten haavat 
paranivat ihmeellisen nopeasti. Minusta on irrotettu koukkuja 
ja voin kertoa, että minusta irtosi sekä ääntä että liikettä. Jäin 
pohtimaan sitä kuuluisaa bokserin kipukynnystä; kuinka paljon 
kipua meiltä menee ohi?

Iitun ruokahalu on aina ollut vertaansa vailla. Syksyn tullen 
marja- ja sienimetsät kutsuvat meitä tuon tuostakin ja saamme 
oivallisen syyn lähteä ulkoilemaan. Iitu on kehittänyt varsin laa-
jan maun marjoihin. Kaikista parhaita ovat ne marjat, joita yrität 
juuri sillä hetkellä poimia. Toiseksi parhaita ovat ne marjat, jot-
ka jätit hetkeksi vartioimatta. Kolmanneksi parhaita ovat sitten 
tiheässä kasvavat marjat, joista kaksi syödään ja loput limataan. 
Pienestä kurittomuudesta huolimatta saan välillä hämmästellä 
koirani kuuliaisuutta, varsinkin ruoan suhteen.

Veli kävi kylässä ja jätti isoon koiraan tottumattomana pitsanpa-
lan lautaselle, Iitun nenän tasolle, lähtiessään aamulla kaupun-
gille. Kun tulin kotiin, Iitu tervehti minua hätäisesti ja katosi 
olohuoneeseen. Epäilin hänen tehneen jotakin luvatonta. Iitun 
ilmestyessä uudelleen eteiseen epäilykseni hälveni, sillä piruuk-
sien jälkeen mennään pimeimpään nurkkaan mulkoilemaan. 
Hän kävi tökkäämässä minua ”No tule nyt katsomaan!”-tyylil-
lä, joten seurasin. Hän jäi istumaan lautasen eteen hyvin kes-
kittynyt ilme harmaantuvalla naamallaan. ”No mitä?”, kysyin. 
Koiran ilme kertoi tuhat sanaa, joista ihan vaan muutama meni 
jokseenkin näin: ” No tuossa on tuo pitsa. Se on ollut siinä koko 
päivän. Sitä ei syö kukaan. Se on kuiva. Minä voisin syödä sen. 
Vaikka nyt. Voisinko. Voisinko. Voisinko. Voisinko.”. Sanoja 
saatteli Pavlovin ylpeäksi tekevä kuolavana. Vaikka minulla on 
hyvin tiukka suhtautuminen kerjäämiseen, en pystynyt kieltäy-
tymään. Tuollainen pidättyväisyys tulee palkita. 

Kirpeän aurinkoisia syyspäiviä teille, nauttikaa toistenne seu-
rasta!

Puutarhuri ja Apuri
marika.e.karjalainen@gmail.com

Iitun
kuulumiset
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Kuka olet?
Olen Satu Piiparinen, uusi bokseriharrastaja Joensuusta. 

Mistä bokseriharrastuksesi alkoi?
Koirakuumeeseen sairastuin jo yli kymmenen vuotta sitten, 
mutta elämäntilanteeni oli tuolloin sen verran hektinen, joten 
koiruudet saivat kohdallani vielä odottaa.

Myöhemmin elämäntilanteen rauhoituttua aloin kaivata harras-
tusta mihin hurahtaa. Koira tuntui hyvältä ajatukselta, sillä olen 
aina pitänyt liikunnasta ja lenkkikaveri oli tervetullut. Ystäväni 
ehdotti minulle bokseria. Sanoi rodun jokseenkin sopivan mi-
nulle. Mitä tuolla kaverini nyt ikinä sitten tarkoittikaan, päätin 
tutustua rotuun.

Otettuani yhteyttä paikalliseen kasvattajaan, löysin itseni tree-
nikentän ladalta seuraamasta tottistelua ja utelemassa näistä 
viehättävistä ruttunaamoista.  Olin kerralla myyty! 

Montako bokseria sinulla on ollut?
Esikoiseni ja ainokaiseni Iita saapui kotiin tammikuun pakka-
silla 2011. 

Mikä on suhteesi alaosastoosi ja SBY:hyn?
SBY:n Pohjois-Karjalan alaosastossa olen ollut jäsenenä mar-
raskuusta 2011. 

Mitä bokseri sinulle merkitsee?
Bokseri merkitsee minulle aina toimintavalmista harrastuska-
veria, pursuavaa energiaa ja kuolantäytteisiä pusuja. Enkä mil-
loinkaan aiemmin ole kokenut olevani kotiini näin odotettu ja 
tervetullut. 

Mitä olet harrastanut?
Nuorena kilpaurheilin judossa. Loukkaantumisten jälkeen siir-
ryin rauhallisempien lajien pariin lähinnä lenkkeilyyn ja kunto-
salilla hikoiluun. Nykyisin aika ja (rahat) kuluu koiran ohella 
talovanhusta kunnostellen.

Harrastaja
esittely

Miten saataisiin lisää boksereita koekentille ja sitä 
kautta arvokisoihin?
Treenikentille pitäisi mielestäni saada houkuteltua enemmän 
harrastajia informoinnin avulla. Sitoutuminen harrastamiseen 
kuitenkin lopulta lähtee harrastajan omasta innostuksesta ja ak-
tiivisuudesta lajia kohtaan, vahvasta tavoitehakuisesta motivaa-
tiosta ja toimivasta yhteistyöstä koiransa kanssa. Avainasemas-
sa on myös asiantunteva ja kannustava treenien ohjaus. 

Kenestä haluaisit kuulla seuraavaksi ja mitä eritys-
itä haluaisit häneltä kysyä?
Kysymykseni menee Nelli Pikäselle Kuopioon.
Kerroit kevätleirillä kokeilleesi erilaisia koiralajeja. Onko kesän 
aikana jostakin lajista tullut sinulle erityisen mieluisa ja miksi?
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Moskova

Kesän ensimmäiset viikot näyttivät 
varsin kiireisiltä. Olimme Julien 
kanssa saaneet kutsun saapua tuo-
maroimaan Suomen Bokseriyhdis-
tys ry:n erikoisnäyttelyä kesäkuun 
toisena viikonloppuna, ja olimme 
kutsusta varsin ilahtuneita.  Lisäksi 
Julie oli kutsuttu tuomariksi Ruot-
sin eteläisen Bokseriyhdistyksen 
näyttelyyn seuraavana viikonlop-
puna. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan meidän piti viipyä Pohjo-
lassa 10 päivää ja yhdistää molem-
mat tapahtumat. Vierailu Pieta-
rissa kiinnosti kovasti, koska olin 
vieraillut Moskovassa hiljattain ja  
tiesin, että junamatka Helsingistä 
Pietariin veisi vain kolmisen tun-
tia. Laskin kuitenkin yhteen kaik-
ki kulut; viisumin, junaliput ynnä 
huimat hotellihinnat ja totesin, että 
kannattaisi paremminkin toteuttaa 
matka Pietariin erillisenä matkana 
myöhemmin ja käydä kotona näi-
den kahden näyttelyn välillä. Ku-
ten sitten teimmekin.

”Kesä”

Olette varmaankin tietoisia Englannin 
’tämän kesän’ olosuhteista. Kuinka ol-
lakaan, noustessamme ylös perjantaina, 
kesäkuun 8. päivänä kello viiden aikaan 
aamulla - valmiina koirien ulkoilutukseen 
ja lähtöön viimeistään puoli seitsemän - 
ette varmaan ylläty, kun kerron, kuinka 
kovien tuulien piiskaaman sateen myötä 
ilmassa oli aavistus marraskuuta… Sää-
ennuste Suomesta vaikutti sangen lupaa-
valta ja jätimme koiramme hyvin mielin, 
hivenen vahingoniloisina, pitkäaikaisen 
kennel-apurimme Sally Shaplandn hoi-
viin. Ainoa huolenaiheemme oli sairas 
bulldogimme, jota vaivasi munuaison-
gelmat. Se vaikutti varsin reippaalta läh-
tiessämme, mutta  ikävä kyllä Sallyn oli 
tehtävä vaikea päätös sillä poissa olles-
samme; bulldog-narttumme vointi heik-
keni  nopeasti. 

Lontoo

Matka meni mukavasti Helsinkiin saakka. 
Olimme – ehkä hieman naivisti – usko-
telleet itsellemme, että näyttely pidettäi-
siin siellä. Selitykseni kuulostaa samalta, 
kuin jos joku kutsuisi sinut Englantiin ja 
luulisit näyttelyn pidettävän automaatti-
sesti Lontoossa. Kentällä meitä vastassa 
oli hyvin auttavainen vastaanottaja. Hän 
kyyditsi meidät rautatieasemalle, laittoi 
Kuopion junaan ja antoi tiukan ohjeis-
tuksen nousta kyydistä Jyväskylässä, 
joka olisi kolmen tunnin ja 45 minuutin 
junamatkan päässä. Aika taival edessä! 
Junamatka oli kuitenkin aivan loistava 
- kiitos isojen mukavien tuolien, ilmai-
sen verkkoyhteyden - ja baarin! Saimme 
myös ihailla matkan ajan maalaismaise-
mia, upeassa kesäsäässä. Loppumatka 
oli yhtä onnistunut kuin alkukin. Meidät 
noudettiin asemalta, majoitettiin viihtyi-

sään hotelliin ja iIlallista nautim-
me Bokseriyhdistyksen puheen-
johtajan seurassa. Meistä pidettiin 
todella hyvää huolta läpi koko 
viikonlopun.  Ensimmäisenä yönä, 
vaikka tiesimme että oli kesäkuu ja 
että olimme kaukana pohjoisessa, 
olimme ällikällä lyötyjä kuinka va-
loisaa täällä oli. Sisäiset kellomme 
olivat todella sekaisin.

Näyttely 

Seuraavana aamuna meidät nou-
dettiin, täsmälleen sovittuun ai-
kaan, ja kuljetettiin näyttelyalueel-
le, suurelle, vaikutuksen tekevälle 
urheilukentälle. Siellä olevia kehiä 
suurempia en ollut koskaan näh-
nyt! Telttoja oli pystytetty joka 
puolelle ja näyttelykuhina  saattoi 
alkaa. Olimme keskellä manner-
maista kilpailua (jos sellainen il-
maus sallitaan) ja olimme valmiita 
heittäytymään siihen mukaan. Au-
rinko paistoi. Tosin myöhemmin 
uhkana olivat muutamat sittemmin 
toteutuneet sadekuurot, jotka eivät 
tahtia haitanneet. 

Ennenaikainen poismeno…

Näyttelyn aluksi pidimme hiljaisen het-
ken edellisenä päivänä poisnukkuneen 
Dubrazas -kasvattajan ja tuomarikolle-
gan Lasse Luomasen muistolle. Monet 
meistä täällä saarivaltakunnassa muista-
vat Lassen hänen monista 80- ja 90-luku-
jen Englannin-vierailuistaan, joilla hänen 
hyvä ystävänsä Ola Tuovinen oli usein 
mukana. Hän oli myös aikoinaan nart-
tujen tuomarina Etelä-Walesin Bokseri-
yhdistyksen näyttelyssä.  Tuohon aikaan 
Lassella oli erittäin hieno punainen uros 
nimeltään Dubrazas Chess. Oli todella 
surullista kuulla Lassen ennenaikaisesta 
poismenosta.

Arvostelut

Meillä molemmilla oli noin 60 koiraa 
arvosteltavanamme. Tuomaroimme  sa-

Tuomarikertomus

ERIKOISNÄYTTELY

Kuva: Timo Kokko
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manaikaisesti, mutta kun toisen kehä oli 
valmiina loppusijoituksia varten, arvos-
telu vastakkaisessa kehässä keskeytettiin 
– ja saimme mahdollisuuden seurata tois-
temme työskentelyä. Julie arvosteli urok-
set ja näyttelyn parhaan pennun. Minulle 
sitä vastoin lankesivat nartut, paras juni-
ori ja näyttelyn paras koira. Näyttelyssä 
arvosteleminen työllisti, koska jokaises-
ta koirasta jokaisessa luokassa annettiin 
kirjallinen arvostelu. Olen luonteeltani 
’monisanainen,’ eikä arvostelu tuottanut 
minulle vaikeuksia. Koirien paremmuus-
järjestykseen laittaminen, se sen sijaan 
oli vaikeaa.

Liian anteliasta…?

Jotkut erinomaisiksi arvostelemani koi-
rat eivät ehkä olisi ansainneet sijoitus-
taan. Toisaalta, kokemukseni mukaan, 
skandinaavisissa näyttelyissä korkealle 
arvostaminen on sangen yleistä. Tuo-
marin suurin vastuu onkin tekemiensä 
arvostelujen tulkinta, vertailu ja parem-
muusjärjestykseen asettaminen. Lopun 
perään Julie arvosteli kymmenen koiraa 
alle erinomaisen ja antoi muutamalle 
jopa pelkästään hyvän. Itse annoin vain 
kolme alle erinomaisen ja luulenpa, että 
se oli monen mielestä – liian anteliasta.

Haastavaa

Nautin tehtävästäni, vaikka muutamien 
koirien eloisuus - ja kokemattomuus ke-
hässä - teki siitä haastavaa. Julie kertoi 
esimerkiksi, että urosten kivesten kokeilu 
tuotti vaikeuksia. Lähitutkimisen jälkeen  
siirryin tekemään arvosteluni hieman 
kauempaa, kun koirat olivat asettuneet 
aloilleen. Onneksi näyttelyn joustava ai-
kataulu antoi riittävästi aikaa kattavaan 
arvostelemiseen

Tasosta

Ensimmäinen narttu, johon kiinnitin 
huomioni, oli vuoden vanha Klarissa de 
la Finca Sapho. Kuuluisan Belgialaisen 
Saphos Hoeve- kennelin kasvatti. Sii-
näpä vasta tarmonpesä. Hyvä runkoisen  
ja laadukkaan Klarissan esitteli Riitta 
Åkman. Hänellä oli aikoinaan joitain 
koiria John Buswelliltä. Hän myös esitti 
näitä koiria  Englannin Bokseriyhdistyk-
sen näyttelyissä.  Klarissa päätyi paras 
juniori-kilpailussa hopealle häviten Ju-
lien arvostelemalle erittäin lupaavalle 
Zealbeat´s urokselle

Onnekas

Avoinluokka oli päivän paras-luokkani 
ja annoinkin neljälle koiralle sertin ar-
voisen laatumaininnan. Ensimmäinen 
sijalle ja ylivoimaiseksi ykköseksi nou-
si Linda Näslundn Sulez Showdown, 
englantilainen tuontikoira Sue Drinkwa-
tern kennelistä, ch Walkon Made’n Issue  
out of Sulez Limelight.n jälkeläinen. Se 
oli erinomaisen tasapainoinen ja hyvin 
kulmautunut narttu jolla on upea kaula, 
rodunomainen pää, upeat silmät ja upea 
esiintyminen. Toiseksi nostin hienon 
Latvialaista alkuperää olevan, paikalli-
sessa omistuksessa olevan tiikerinartun,  
Lady Reda Madramin, joka loppukisassa 
ylsi kolmanneksi. Skandinaavinen käyt-
töluokka  on joskus pettymys, mutta tällä 
kertaa olin onnekas,  luokan voittaja Gi-
vemefive Betty Boop oli hyvätyyppinen 
keltainen narttu. Voittajaluokan koirat 
olivat hyviä, mutta - kaiken kaikkiaan - 
eivät aivan samaa luokkaa, kuin koirat 
avoimessa luokassa. Pidin voittajasta,  
Cocoon’s Jam Jamista, mutta noustes-
saan kuuden parhaan joukkoon  se ei 
ehkä kuitenkaan ollut parhaimmillaan 
kehässä.

Tasaisuus

Haasteellisessa kilpailussa olin hyvilläni 
finaalin nelikosta – Showdown, Klasris-
sa Madamaram ja nuortenluokan nartus-
ta, Ines no Akacia Happiness. Mielestäni 
ne edustivat juuri sitä bokserityyppiä jota 
hain. Tuntuu aina hienolta päätyä tasai-
seen lopputulokseen

Finaali

Julie antoi parhaan uroksen arvon kome-
alle keltaiselle Link Logos Amoteamoal-
le, jolla on aimo annos rodun luonnetta ja 
temperamenttia. Koira on alkujaan Slo-
veniasta ja nykyään Ulla Granholmin 
omistuksessa. Näyttelyn parhaan koiran 
valitsemisessa olisin voinut valita kum-
man hyvänsä; narttu liikkui vaivattomas-
ti, mutta uros suorastaan syttyi kehässä 
erottuen edukseen. Ihastuin myös sen 
kauniiseen päähän. Nämä tekijät yhdessä 
ratkaisivat siitä koko kisan voittajan. Toi-
seksi valitsin parhaaksi junioriksi asetta-
mani  Zealbeat’s Zeal for a Hard Beati’n, 
jonka isäksi paljastui koko näyttelyn 
voittaja Link Logos Amoteamo. Ja niin-
pä Julien valitsemat ykkös- ja kakkos-
urokset menestyivät kumpikin! Kolman-
neksi paras erittäin tasaisessa kisassa oli 

Zealbeatin Tuft is Tuft  ja neljäs voitta-
jaluokan ykkönen, Ch Liberum Avis Aut 
Caesar. Pidimme molemmista

Kaksi hienoa pentua kisasi parhaan pen-
nun tittelistä, oman luokkani keltainen 
Tenten Marimba ja urosten Ma Baker’s 
Candy Man Can. Pidimme molemmista 
hyvin paljon, mutta Julien valinta voitti 
tällä kertaa.

Jälkipeli

Päästyämme takaisin hotelliimme pi-
dimme hyvin tavanomaiset ’jälkipelit’ 
käyden läpi näyttelyluetteloa ja yrittäen 
tulkita sen  termistöä. Sitten olikin mait-
tavan illallisen aika, yhdessä järjestely-
komitean edustajien kanssa. Haluan aina 
kokeilla paikallisia erikoisuuksia joten 
valitsin tällä kertaa poronfilettä, se olikin 
vallan herkullista. Julien valinta runsaas-
ti valkosipuloitu lammas valkosipulipe-
runoilla, oli myös erinomainen. Illallisen 
jälkeen eksyimme baariin ja ilta kului 
kuin siivillä – uusien ystävien kanssa.

Vankila

Seuraavana päivänä matkasimme takai-
sin Helsinkiin ja meillä oli päivä aikaa 
tutustua tähän mielenkiintoiseen pääkau-
punkiin. Ilma suosi nähtävyyksien katse-
lua, ja aloitimmekin entiseen vankilaan 
rakennetusta hotellistamme. Vaikka se 
oli sangen laadukas hienoine ravintoloi-
neen, ei kenellekään varmaan jää epäsel-
väksi, mitä tarkoitusta varten tuo raken-
nus oli aikoinaan tehty!

Peter Green

Seuraavana maanantaina olimme val-
miita kotimatkalle ja odottaessamme 
paluulentoa baarissa törmäsimme yl-
lätykseksemme Peter Greeniin ja hä-
nen kumppaniinsa Beth Sweigartiin 
USA:sta, jotka olivat olleet tuomareina 
Terrierien erikoisnäyttelyssä Helsingis-
sä. Olin tavannut heidät useita kertoja 
matkoillani Yhdysvaltoihin. Peter oli 
BIS-tuomari Cruftissa kun Max löi totaa-
lisesti itsensä läpi. Maailma on toisinaan 
todella pieni!

Meille jäi monta mukavaa muistoa mah-
tavasta matkastamme Suomeen ja iloit-
semme monista uusista ystävistä!

Ystävällisin terveisin 
Julie Brown ja Tim Hutchings
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Tulokset
Kuvat: Timo Kokko

ROP Link Logos Amoteamo
VSP Sulez Showdown

ROP Pentu Ma Baker’s Candy Man Can
VSP Pentu Tenten Marimba

ROP JUN Zealbeat’s Zeal For Hard Beat
VSP JUN Klarissa De La Fincha Sapho

ROP käyttökoira Give Me Five Betty Boop

ROP veteraani Ismerin Aapo
VSP veteraani Apfels X-Empress

ROP Jälkeläisryhmä Liberum Avis Aut Caesar

ROP Kasvattaja Cocoon’s

ROP turisti Vardomen Bolivar

Paras uros
1 Link Logos Amoteamo 
2 Zealbeat’s  Zeal For Hard Beat
3 Zealbeat’s  Tuft Is Tuft
4 Liberum Avis Aut Caesar

Paras narttu
1 Sulez Showdown
2 Klarissa De La Fincha Sapho 
3 Lady Reda Madaram
4 Happiness From Ines No Akacisa

UROKSET

Baby pennut, 5 - 7kk
1 Vardomen Dominic KP  
2 Zealbeat’s Åffline Time  KP  
  

Pennut, 7 - 9kk
1 Ma Baker’s Candy Man Can KP
2 Solevita’s Amaranth KP 
3 Corbetti KP     

Junioriluokka, 9 - 18kk
1 Zealbeat’s  Zeal For Hard Beat  
2 Cocoon’s Royal Choice  
3 Cocoon’s Religion Robert
4 Jewel No Akacisa
     

Nuorten luokka, 15 - 24kk
1 Bullrunners Yummy Yammy
2 Q-Kan Olav
3 Playbox’s Veni Vidi Vici 
4 Tenten Knight
    
Avoin luokka, 15kk →
1 Zealbeat’s Tuft Is Tuft
2 Link Logos Amoteamo
3 Carrera Maximus Deus  
4 Playbox’s Panthera  
    

ROP Link Logos Amoteamo VSP Sulez Showdown

Käyttöluokka, 15kk →
1 Apfel’s Agabus

Valioluokka, 15kk →
1 Liberum Avis Aut Caesar
2 Kreisid Admirable Adonis
3 Zen Maxkay’s Maximus
   
Veteraaniluokka, 8v →
1 Ismerin Aapo  
2 Ma Baker’s Xcalibur 
    
NARTUT

Baby pennut, 5 - 7kk
1 Vardomen Diandra KP
2 Klowsberry Black Beauty KP 
3 Zealbeat’s Åverspeed Indeed KP 
4 Zealbeat’s Åppose A Doze

Pennut, 7 - 9kk
1 Tenten Marimba KP
2 Handler’s Pralin KP
3 Aggodda Yuliana Ewabo KP
4 Balica 

Junioriluokka, 9 - 18kk
1 Klarissa De La Fincha Sapho
2 Aprilmist Narnia    
3 Bestbox Esmeralda Mas Cara
4 Bonebiter’s Inari Sushi 
   

ERIKOISNÄYTTELY
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ROP Pentu Ma Baker’s Candy Man Can VSP Pentu Tenten Marimba

ROP JUN Zealbeat’s Zeal For Hard Beat VSP JUN Klarissa De La Fincha Sapho

ROP käyttökoira Give Me Five Betty Boop ROP turisti Vardomen Bolivar

ROP veteraani Ismerin Aapo

Nuorten luokka, 15 - 24kk
1 Happiness From Ines No Akacisa
2 Zealbeat’s Who Says Booooo  
3 Daytona Nostrum
4 Boxs-Snas Queen Of Heart
   
Avoin luokka, 15kk →
1 Sulez Showdown 
2 Lady Reda Madaram
3 Cocoon’s Piece Of Cake  
4 Zealbeat’s Umbrella Stella



14Bokseri 3 - 2012

    
Käyttöluokka, 15kk →
1 Give Me Five Betty Boop
2 Raftsman Topgirl To Ma Baker’s  
3 Ma Baker’s Femme Like U  

Valioluokka, 15kk →
1 Cocoon’s Jam Jam Jam
2 Playbox’s Mystery 
3 Boxmann Fame’n Fortune
4 Boxmann Paradise

Veteraaniluokka, 8v →
1 Apfel’s X-Empress 

Turisti luokka
1 Vardomen Bolivar
2 Cocoon’s Never Say Never  
3 Vardomen Castro  
4 Zealbeat’s Race To Home Base 
    
Jälkeläisluokka
1 Liberum Avis Aut Caesar KP  
2 Ma Baker’s Xcalibur   

Kasvattajaluokka
1 Cocoon’s KP  
2 Playbox’s KP   
3 Sky Bridge KP    
4 No Akacisa KP     

ROP Kasvattaja Cocoon’s

ROP Jälkeläisryhmä Liberum Avis Aut Caesar
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Kasvattajaesittelyssä
Anneli Karttunen ja Moonraker

Teksti: Helena Suortti ja Anneli Karttunen

Anneli Karttunen hankki en-
simmäisen bokserinsa vuonna 
1965. Pentua ei valittu niin kuin 

yleensä, eli se pentu, joka laumasta tulee 
luokse, vaan sen mukaan, jolla oli kau-
nein nimi: Claudia, eli kotoisasti Dixie. 
Koska nyt oli koira niin näyttelyynkin 
piti mennä. Tuomarin mielestä koira ei 
ollut ihan täydellinen rotunsa edustaja, 
mutta vaikutti erittäin oppivaiselta. Tästä 
sai alkunsa intohimoinen palveluskoira-
toiminta. Koulutus johti jopa siihen, että 
tottelevaisuusosuus oli ihan tylsää, kun 
aina tuli vähintään 98 pistettä sadasta 
mahdollisesta.

Varsinainen kasvatustyö Annelilla alkoi 
1971 ja Moonraker kennelnimen hän 
sai 1975. Tuolloin piti kasvattaa kaksi 
pentuetta, joiden täytyi menestyä näytte-
lyssä ennen kuin kennelnimen saanti oli 
mahdollista. Tähän mennessä Anneli on 
kasvattanut 50 pentuetta, yhteensä 228 
pentua.

Ensimmäinen Moonraker pentue syntyi 
yhdistelmästä Borealii Nina ja Gremlin 
Yankee Caper, tästä pentueesta ei jäänyt 
kotiin pentua.

Kantanarttu Bessie, yhdistelmästä Bon-
dy-Boy ja Mia-Marimba ja tämän tytär 
Moonraker Inglorios (Manta) oli oma 
kasvatti, jonka yhdestoista jälkeläinen, 
alenevassa narttulinjassa, Moonraker 
Lounatuuli (Jade) on viimeisin kotona 
oleva bokseri.

Anneli on käynyt sekä näyttelyissä että 
kilpaillut palveluskoirapuolella lajeinaan 
jälki, haku, viesti ja suojelu sekä harras-
tuslajina rauniot. Mukaan mahtuu myös 
kaksi osallistumista Palveluskoirien Suo-
menmestaruuskilpailuihin.

Yhdistystoiminnassa Anneli on kantanut 
kortensa kekoon olemalla SBY:n sihtee-
ri, jalostusneuvonnan vetäjä ja koulutus-
vastaava, nykyään hän osallistuu uusien 
tuomareiden koulutukseen. Anneli on 

toiminut monta vuotta palveluskoira-
tuomarina sekä luonnetestituomarina ja 
jatkaa edelleen näyttelypuolella, tuoma-
roimalla kakkosryhmän koiria.

Aikaisempi intohimo koulutukseen on 
saanut rinnalle näyttelyn, toteamuksella 
että myös käyttökoiran täytyy olla mah-
dollisimman paljon rotumääritelmän mu-
kainen. Tähän tulisi kiinnittää huomiota, 
varsinkin jos on allekirjoittanut SKL:n 
kasvattajasitoumuksen.

Annelin mietteitä bokserin ja-
lostuksesta

”Käytän yleensä omaa narttulinjaani. 
Urosvalintaani vaikuttavia seikkoja: 
uroksen tulee olla rotumääritelmän mu-
kainen ja terveystietojen tulee täyttää 
nykypäivän vaatimukset. Uroksen tuli-
si lisäksi olla tasaisen hyvästä terveestä 
pentueesta ja mikäli uroksella on jälke-
läisiä niin myös näiden ominaisuudet vai-
kuttavat valintaan. Tittelit eivät periydy, 
mutta jos käyttöpuolelta niitä on, antavat 
ne osviittaa uroksen luonteesta, lähinnä 
hermoista, toimintakyvystä ja taistelu-

Anneli Karttunen, Salo• 
Ensimmäinen pentue 1971• 
50 pentuetta, 228 pentua• 

Kennel Moonraker

tahdosta. Koirien luonteet ovat nykyään 
pehmenneet, mikä ehkä vastaa nykyisen 
yhteiskunnan tarpeita paremmin koska 
koirat ovat helpommin käsiteltäviä.”

Saavutuksia nyt ja vuosien var-
relta

Annelille on myönnetty Vuolasvirtapal-
kinto 1982, mikä on Suomen Kennel-
liiton korkein kasvattajapalkinto sekä 
SBY:n, Palveluskoiraliiton ja Kennellii-
ton kultaiset ansiomerkit ja viirit.

Parhaiten menestyneitä Moonrakereita 
ovat kaksoisvaliot Moonraker Inglo-
rius (om. Anneli Karttunen), Moonra-
ker Quarz (om. Kaarlo Hämäläinen) ja 
Moonraker Sunflower (om. Ritva Nor-
ha).
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Tämän päivän menestyjiä ovat rotumes-
tari Moonraker Fina Fia (omistaja ja 
ohjaaja Tuula Nolvi), joka on edellisen 
lisäksi saavuttanut monia JK3 tuloksia. 
Rotumestari Moonraker Hurrjanhyvä 
(omistaja ja ohjaaja Pirkko Heikinhei-
mo) jonka lisäsaavutuksena on JK2 ja 
HK1 tulokset ja viimeisin rotumesta-
ri Moonraker Intedra (omistaja Anneli 
Karttunen ja ohjaaja Helena Suortti) 
JK1. Näiden lisäksi kaikki ovat mesta-
reita, jotka kouluttavat koiraansa.

- Kukaan ei menesty yksin. Suuri kiitos 
kuuluu kasvattieni omistajille, jotka ovat 
jaksaneet käydä näyttelyissä ja kouluttaa 
koiraansa,  toteaa Anneli lopuksi. 

Bokseriyhdistyksen kesäleiri 2012 
järjestettiin Pitkäjärven vapaa-
ajan keskuksessa Kokemäellä. 

Uuraisten Oikarin jäätyä pieneksi uutta 
paikkaa oli etsitty hartaudella ja Pitkäjär-
vi vaikutti jo vähän liiankin hyvältä ol-
lakseen totta. Paikan varattuani sain en-
simmäisen puhelun missä asiat hieman 
mutkistuivat. Kaikki majoitustilat eivät 
olisikaan käytössämme koko aikaa vaan 
yksi suuri majoitusrakennus oli vuok-
rattu juhlia varten viimeiseksi yöksi. 
Vaihtoehdot olivat vähissä, joko edetään 
suunnitelmien mukaan ja ihmetellään 
viimeisenä yönä majoitusjärjestelyjä tai 
etsitään uusi paikka, mikä tuntui todella 
mahdottomalta siihen aikaan keväästä.

Pitkäjärvi vei kuitenkin voiton ja ajattelin 
optimistisesti, että asiat saadaan järjes-
tymään. Ennen leiriä kaiken pitikin olla 
kunnossa. Peltoa ja metsää on, kenttä on 
ja paikan kanssakin oli sovittu etukäteen 
ruokailuista, saunomisista jne.

Saavuin leiripaikalle ajoissa, jotta aikaa 
olisi vielä käydä paikat läpi ja tarkastaa, 
että sovitut pellot olisi ajettu. Kaikki vai-
kutti olevan kunnossa kunnes pääsimme 
pelloille. Niitä ei oltukaan leikattu niin 
kuin maanviljelijän kanssa oli reilua viik-
koa aikaisemmin ollut puhetta. APUA 
mistä tähän hätään keksimme peltoa?? 
Onneksi olin saanut erään paikallisen 
harrastajan yhteystiedot, joka lupasi aut-
taa etsimään lisää peltoa. Monta ajokilo-
metriä ja puhelua myöhemmin meillä oli 
peltoa sen verran, että uskalsin lopettaa 
etsinnät ja mennä vastaanottamaan leiri-
läisiä leiripaikalle.

Pyysin ja sainkin heti leirin jälkeen pa-
lautetta leiristä ja etenkin uudesta leiri-
paikasta. Palautteissa korostui juuri ne 
asiat mitä leirin aikanakin havainnoin. 
Ihmiset olivat haltioissaan paikan puit-
teista ja majoituksista, miinusta saivat 
lähinnä ruokailut ja sauna-ajat.

Ruokailun suhteen voin vain todeta, että 
vaikka miten hyvin selittää kaikki mah-
dolliset asiat keittiöön ja paikan vetäjille, 
asiat on vain opittava kokemuksen kaut-
ta. Saunojen kanssa oli ongelmia, koska 
paikan hieno rantasauna ei ollut Pitkäjär-
ven vapaa-ajankeskuksen omistuksessa 
vaan paikkaa hallinnoi paikallinen avan-
touintiseura.

Kaiken kaikkiaan Pitkäjärvi kuitenkin 
vakuutti leiripaikkana. Mahtavat puitteet 
korvaavat puutteet, jotka ainakin toivot-
tavasti ovat sovittavissa ja järjesteltävis-
sä seuraaville kerroille. Iso kiitos kaikille 
leiriläisille, kouluttajille ja erityisesti 
minua leirijärjestelyissä etukäteen ja pai-
kan päällä auttaneille! Kaikki palautteet 
ovat edelleen tervetulleita ja toivon, että 
saamme Pitkäjärvestä Bokseriyhdistyk-
selle pitkäaikaisen kesäleiripaikan, jossa 
kaikki toimii niin kuin pitääkin. 

Bokseriyhdistyksen kesäleiri 2012

Teksti: Laura Koistinen

Ensimmäinen pentue v. 1971 isä: Gremlin 
Yankee Caper, emä: Borealii Nina
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”Nähdään kesäleirillä!”, sanoivat 
kasvattajat kun talvella olimme ha-
kemassa koiranpentua kotiin. Sillä 

hetkellä ei ajatuksissa ollut muuta kuin 
pieni ruttukasa sylissäni ja edessä oleva 
pitkä kotimatka. Kevään aikana ajatus 
leirille menosta hautui mielessä ja päätin 
ilmoittaa meidät mukaan. Onneksi.

Niinpä pakkasimme laukkuun sen pie-
nen tottelevaisuuden alun, jonka olimme 
ehtineet saada, sekä kokemuksen muuta-
masta metsäjäljestä ja lähdimme puoli-
vuotiaan Divan kanssa kohti Kokemäkeä. 
Edessä oli toinen pitkä automatkamme 
ja monta päivää täynnä uusia haasteita. 
Ensimmäinen haaste tuli vastaan heti 
ensimmäisenä iltana. Nuotiolle lähtiessä 
jätimme Divan siskojensa kanssa samaan 
autoon totuttelemaan häkissä olemiseen. 
On vaikea sanoa kumpaa jännitti siinä 
tilanteessa enemmän, minua vai Divaa. 
Turhaan jännitin, sillä koira sopeutui hie-
nosti heti ensimmäisen illan aikana. 

Aamulla edessä oli ensimmäiset harjoi-
tukset penturyhmän vetäjän Kirsi Kuivi-
lan johdolla; peltojälki ja tottis. Tein en-
simmäisen kerran elämässäni peltojäljen 
ja mietin että mitenköhän meidän käy. 
Ja hyvinhän se meni kun sain koulutta-
jaltamme hyvät neuvot koiran oikeaop-
piseen ohjaamiseen peltojäljellä. Ensim-
mäisen tottelevaisuustreenin jälkeen olin 
aivan poikki; miten voikaan saada noin 
paljon uutta tietoa päivässä! Onneksi il-
tapäivällä pääsimme seuraamaan suoje-
luporukan treenejä, ja siinä samalla sain 
hyvin koottua päivän opetukset kasaan.

Loppuviikko menikin yhdessä hujaukses-
sa. Tottelevaisuutta harjoittelimme joka 
päivä aamu- tai iltapäivän. Saimme neu-
voja oikean perusasennon löytämiseen 
ja seuraamisen alkeisiin. Opettelimme 
oikeanlaista leikkimistä ja palkkaamista. 
Eteenmenoa ja luoksetuloa harjoittelim-
me vaihtelevalla menestyksellä ja monilla 
eri tavoilla, mutta pääasia oli että jokainen 
onnistui jossain. Tottelevaisuusharjoitus-
ten aikana ryhmämme tiivistyi niin, että 
kotona en oikein tiennyt miten aloittaa 
harjoitteleminen ilman ryhmän tukea. 
Mahtavat ryhmäläiset ja ihanat persoonal-
liset koirat tekivät tottelevaisuusharjoitte-
lusta mukavan elämyksen. En ole koskaan 
nauranut tottistreeneissä niin paljon itsel-
leni ja muillekin, kuin leirillä.

Perjantaina saimme myös Divan mie-
lestä maailman ihanimman maalimie-
hen leikittämään koiriamme hetkeksi. 
Yllätyin siitä, kuinka hyvin koirat ym-
märsivät mitä pitää tehdä kun maalimies 
heiluttaa patukkaa. Niin no, kaikki muut 
paitsi Diva joka rakastui maalimieheen ja 
Divan ainoa tavoite oli päästä pusuttele-
maan häntä, patukasta viis.

Lauantaina saimme uusia hienoja elä-
myksiä, niin ohjaajat kuin koiratkin, ha-
kumetsästä ja esineruudusta. Aamupäivä 
meni siivillä kun pääsimme seuraamaan 
hakuryhmän harjoituksia metsään. Oli 
mahtavaa nähdä kuinka koira tekee mää-
rätietoisesti töitä metsässä. Kaiken kruu-
nasi se kun saimme kokeilla lajia myös 
omilla koirillamme. Ja niinhän joka iki-
nen penturyhmän koira juoksi metsässä 
suoraan maalimiehen luo ja sai palkan 
hyvin tehdystä työstä. 

Kaikesta eniten minua hämmästytti koi-
rien, vielä pentujen, työskentely esine-
ruudussa. Esineruututreenit meille veti 
pk-lajeja jo 25 vuotta harrastanut Jar-
mo ”Japi” Kankaanpää. Talloimme 
ensin Japin neuvojen mukaisesti kapean 
ja syvän alueen metsässä, ja vuorotellen 
koirakko tuli ruudun reunalle, jossa koira 
sai ”valita” mieleisensä kahdesta erilai-
sesta esineestä. Koiraa leikitettiin hetki 
esineellä, sitten apuohjaaja vei esineen 
tallatun alueen taka-alalle ja koira pääs-
tettiin irti. Ja jokaikinen kerta koira tuli 
esine suussaan takaisin! Uskomatonta 
miten koira tietää mitä sen pitää ruudus-
sa tehdä, vaikka kukaan ei ollut aiemmin 
tätä harjoitellut. Siinä taisi kouluttajam-
me Kirsinkin suu loksahtaa auki, niin-
kuin meidän ohjaajienkin. 

Leiripäiviin mahtui iloa ja naurua koko 
kesän edestä. Vertaistukea ja kannustusta 
sai varmasti koko rahan edestä. Onneksi 
leirillä sai kokea onnistumisen tunteen 
useammin kuin epäonnistumisen, kos-
ka sillä tunteella on jaksanut harjoitella 
leirin jälkeen. Kun on saanut hyvät eväät 
jatkaa harjoittelua ja tilaisuuden kokeilla 
erilaisia lajeja, alkaa pikkuhiljaa muo-
dostua käsitys siitä mitä koira ja ohjaaja 
haluavat yhdessä tehdä. Heti kotimatkal-
la päätimme, että kesäleirille pitää päästä 
taas ensi kesänä. Olisi hienoa saada ko-
koon sama ryhmä kuin tänä kesänä, mut-
ta kaikilla on edessä uudet haasteet uusi-
en lajien parissa. Divaa ja minua kutsuu 
metsä ja ihmisten jälkien seuraaminen, 
tietenkään unohtamatta tottelevaisuutta, 
ja sitä että hyvässä seurassa tulee hyviä 
tuloksia. 

Kesäleirillä
ilon kautta 

onnistumisiin
Teksti: Nina Joukainen

Kuva: Minna Eerikäinen
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Katrin peltojälkiryhmä aloitti 
hommat leirin ainoana sade-
päivänä suoraan pellon laidalta. 

Tavan mukaan osallistujat latasivat kou-
luttajan eteen kasan ongelmia  -- kukas 
nyt valmista koiraa leirille toisi. Leirin 
päätteeksi ongelmat olivatkin sitten vä-
hintään muuttaneet muotoaan, ja jol-
lakulla jopa ratkenneet. Leirin aikana 
tapahtui siis oppimista, sekä koiran että 
ohjaajan pääkopassa.
 

”Nyt ne pallot 
pois sieltä 
jäljen päästä”

Katrin peltojälki-
ryhmän tunnelmia

mään? Että ohjaajalla on sitten kiva leik-
kihetki siellä jäljen päässä?

Katri muistutti vajaan viikon aikana 
ryhmäläisiä useammastakin perusasias-
ta. Jälkitreenissä pitäisi aina olla idea, 
eikä vaan ajella aina niitä samanlaisia. 
Useammallekin koiralle tehtiin killerei-
tä tai kaistanvaihtoja eli vinopoikkea-
mia. Näin epätarkkaa ja keskittymätöntä 
koiraa päästiin muistuttamaan tarkkaa-
mattomuudesta. Samalla tuli testattua 
ohjaajankin tarkkaavaisuus. Terävistä 
pakotteista ja niiden merkityksen opet-
tamisesta koiralle muutamakin ohjaaja 
muisti kuulleensa jo edellisellä leirillä.

Tottiksia päästiin tekemään Harjavallan 
samettisella nurmikentällä ja suurkisojen 
eteenmenomielikuvia (”palkka aina kes-
kelle jalkapallomaalia”) leirikeskuksen 
isolla hiekkakentällä. Ja Katrin jälkiopit 
ovat jo tuottaneet tulosta sekä metsässä 
että IPO-jäljellä.  

Kiitos Katri! 

Ohjaajat Anu, Susa, Suvi, Taina, Tarja 
ja Tiina-Leena + sekä osallistuneet tai 
muuten vaan mukana henganneet Aatu, 
Manu, Kiri, Ares, Volga, Linda, Maisa, 
Aimo, Bertta, Claara ja Kaisla

Tunnelmia Kesäleiriltä
Kuvat: Minna Eerikäinen

Hakuryhmän kouluttajana oli Anna Dunderfelt
Kilpailevien suojelukoirakoiden maalimiehenä ja kouluttajan toimi Kalevi Kannasoja
ZTP/aloittelevien suojelukoirakoiden maalimiehenä ja kouluttajana toimi Esa Tapio
Peltojäljellä ja maalimiehiä kouluttamassa oli Anna-Kaisa Loiri sekä Teemu Parviainen

Teksti: Taina Saarinen
Kuva: Tiina-Leena Salo

Koirakot olivat hyvin eri ikäisiä ja ta-
soisia, muutaman kuukauden ikäises-
tä pennusta aikuisiin FH-koirakkoihin. 
Kaikkien kanssa työstettiin kuitenkin 
samantyyppisiä asioita: keskittymistä, 
teknistä työskentelyä ja motivointia. Ja 
edellinen voisi yhtä lailla kuvata Katrin 
otetta ohjaajiin kuin koiriin. Jos koira vii-
pottaa vauhdilla jäljen alusta loppuun ja 
ohjaaja yrittää lähinnä roikkua perässä, 
niin miksi ihmeessä sinne jäljen päähän 
pitää vielä ne pallot laittaa vauhtia lisää-
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Teksti ja kuva: Johanna Saarikoski 

Pieni ryhmä 
mahdollisti
tehokkaat
treenit metsä-
jälkiryhmässä

Kesäleirin metsäjälkiryhmä oli 
pieni mutta sitäkin ahkerampi. 
Viisi koirakkoa treenasi niin 

jälkeä, ruutua kuin tottista kouluttajan 
Mira Kastun johdolla. Ryhmän hen-
ki oli avoin, välitön ja hyvä. Treeneistä 
keskusteltiin avoimesti ja niitä ideoitiin 
porukalla.

Mukana oli erilaisia koiria, niin metsä-
jäljen aloittelijoita kuin eri koeluokissa 
kisaavia. Treeneissä keskityttiin luon-
nollisesti koirakoiden ongelmakohtiin 
- jäljestysmotivaatioon, keppien ilmai-
suun, piikkien jäljestämiseen, janoihin ja 
merkkaamattomiin jälkiin.

- Osallistujien eri tasot otettiin hyvin 
huomioon. Sain runsaasti eväitä siihen, 

kuinka toimia tai yrittää kehittyä oman 
koiran kanssa, sanoo Anne, joka osallis-
tui leirille Charlie-koiran kanssa.

- Vaikka olikin kiva jäljestää, opin enem-
män katsomalla muita kuin omasta pa-
lautteesta, toteaa Tikrua ohjannut Pirk-
ko.

Retun kanssa leirille osallistunut Tiina 
kertoo saaneensa erilaisia ideoita ja nä-
kökulmia kaikilta ryhmäläisiltä. 

- Niistä voi sitten poimia omalle koiral-
leen sopivia osia. Leiri oli meille Retun 
kanssa hyvä lähtölaukaus metsätreenei-
hin.

Kokemäen upeissa kangasmaastoissa jäl-
jesteli myös Tuima ja Domna sekä Jöns-
si ja Johanna. 

Uusia koulutusohjaajia

Leirin aikana uusiksi koulutusohjaajiksi pätevöitiin Anu Salpakoski ja Suvi Mies-
konen Keski-Suomesta sekä Heidi Sokero, Toni Mäki-Latikka ja Tuija Rauta-
korpi-Visakoivu Pohjanmaalta. Koulutusohjaajakoulutuksen toisella vuosikurssilla 
jatkavat Mari ja Harri Sonninen. Pätevöinnin yhteydessä pidettiin perinteinen 
leirikaste uusille leiriläisille (ks. kuva alla).
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Tampereen alaosasto järjesti lauantaina 24.3.12 Maa-
limies leikittää -päivän innokkaille alaosastolaisille. 
Leikittäjinä toimivat SBY:n maalimiesoppilaat Kari 

Laukka ja Ville-Vesa Visakoivu. Paikkana oli Tampereen ai-
kuiskoulutuskeskuksen parkkipaikka.
.
Vesi- ja räntäsateisesta kelistä huolimatta päivään osallistui 12 
koirakkoa. Pääosin leikittäminen oli sekä ohjaajille että koirille 
uusi ”juttu” ja moni kertoikin päivän päätteeksi saaneensa hy-
viä vinkkejä ja uutta mietittävää koiransa ja kouluttamisen suh-
teen. Hyväksi koettiin myös se, että ohjaajat saivat tukea Miisa 
Laukalta, joka toimi tarvittaessa apuohjaajana. Kaikki koirat 
leikitettiin kaksi kertaa ja jokaisen leikityksen lopuksi treeni 
purettiin yhdessä; miksi ja mitä tehtiin. Päivän tavoitteena oli 
tuoda maalimiesoppilaiden opit ja kokemus alaosastolaisten 
käyttöön ja palautteesta päätellen tässä onnistuttiin hyvin.

Halukkailla oli päivän aikana mahdollisuus myös tottistella 
koulutusohjaajaoppilas Tuija Rautakorpi-Visakoivun johdol-
la.

Osallistujia hemmoteltiin kanttiinista huolehtineiden Kaisa 
Korpelan ja Tiina Vuorimaan pullakahveilla ja alaosaston 
uudessa grillissä käristetyillä makkaroilla. Valokuvaajana toimi 
Anna Elonen.

Päivän osallistumismaksuilla tuettiin ATIBOX FH 2012 jouk-
kuetta. Kari Laukka lahjoitti myös matkakorvauksensa joukku-
een tukemiseen. 

Maalimiehet leikittivät Tampereella 

Teksti: Anne Aurén-Elonen 
Kuvat: Anna Elonen
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Tapaamisia, voimailua ja leikkiä Lahdessa

Teksti: Johanna Saarikoski
Kuvat: Minna Immonen, Johanna Saarikoski

SBY Lahden alaosastossa on ollut vilkas alkuvuosi. Eri 
tapahtumat ovat tarjonneet mahdollisuuksia tavata muita 
bokserinomistajia, tutustua lajeihin sekä treenata tavoit-

teellisesti. Jokaiselle siis jotakin.

Alkuvuodesta alaosastolaisten käytössä oli vakituinen harjoi-
tusvuoro agilityhallissa, Hollolassa. Tämä mahdollisti niin 
tottelevaisuuden kuin agilityn harjoittelun vakavassa sekä leik-
kimielisessä hengessä. Tottelevaisuutta enemmän ja tavoitteel-
lisesti treenaaville järjestettiin keväällä oma teemapäivä, jonka 
vetäjänä oli energinen ja iloinen Kirsi Kuivila Uudenmaan 
alaosastosta. Kaikki kymmenkunta osallistujaa sai vinkkejä ja 
ennen kaikkea innostusta harjoitteluun. Keväämmällä hallissa 
tutustuttiin agilityyn ja kokeiltiin muun muassa hyppyjä Tom-
mi Kortelaisen johdolla.

Keväällä alaosaston bokserit voimailivat tutustuen PowerDo-
giin. Päivä oli iloinen ja leppoinen, ja ”sikajahdissa” oli muka-
na kymmenkunta koiraa. Monelle syttyikin kiinnostus ja innos-
tus lajiin.  Elokuussa taas testattiin, kuinka paljon boksereiden 
tassuista irtoaa vauhtia. Koirien henkistä kanttia testattiin elo-
kuussa konekarhutestissä.

Leppoisia tapaamisia

Toukokuussa järjestettiin Bokseritapaaminen. Vaikka osallistu-
jia oli vähän, päivän anti sitäkin rikkaampi. Tapaamisessa kuul-
tiin koirien luontaishoidoista Tea Kaltolta, koirien ensiavusta 
pieneläinhoitaja Anne Vitikaiselta sekä boksereiden kasvatta-
misesta Tarja Torviselta. Annen opastuksella jokainen pääsi 
harjoittelemaan tassusiteen tekoa. 

Kesäkuussa aloitettiin myös säännölliset bokseritapaamiset, 
jotka jatkuivat elokuun loppuun asti joka toinen keskiviikko 
Nastolassa, Koiramäen kentällä. Tapaamisissa pidettiin muun 
muassa näyttelyharjoitukset ja hakuun tutustumista.

Tukitoimintaa ja tulevaa

Kesäkuussa järjestetty Maalimies leikittää koiraasi -tapahtuma 
sai suuren suosion. Kaikkiaan 17 ohjaajaa kävi leikittämässä 
koiraansa SBY:n maalimiesoppilaalla Harri Latikalla. Tapah-
tuma oli hyvä tilaisuus nähdä, millainen saalisvietti ja taistelu-
tahto omalla koiralla on. Tapahtuman tuotto lahjoitettiin ATI-
BOX-joukkueen hyväksi. 

Syksyllä alaosastolaisten käytettävissä on vakituinen harjoi-
tusvuoro Koiramäen kentällä Nastolassa keskiviikkoisin klo 
18-20. Lokakuussa järjestetään BH- eli käyttäytymiskoe, ter-
vetuloa osallistumaan ja katsomaan. Toivomuksia on esitetty 
viehejuoksun, PowerDog-päivän sekä leikityspäivän uusimi-
sesta. Katso viimeisimmät tiedot tapahtumista lehden lopusta 
alaosastojen tiedotuspalstalta. Lisää toivomuksia voi lähettää 
osoitteeseen sbylahti@gmail.com. Jokainen on lämpimästi ter-
vetullut mukaan. 

Kuvia eri tapahtumista voit katsoa alaosaston • 
Facebook-ryhmästä SBY Lahti. 
Seuraa tapahtumia alaosaston Tapahtumakalenterista: • 
http://sbylahti.nettisivu.org/tapahtumakalenteri/
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Koiranäyttelyn tärkein ja perim-
mäinen tarkoitus on palvella 
jalostusta. Se ei toki ole ainoa 

syy, miksi koiranäyttelyitä pidetään, 
vaan aikojen kuluessa on näyttelyille 
kehittynyt muitakin, vähintään yhtä mer-
kittäviä funktioita. Näyttelytulokset eivät 
ole ainoa peruste jalostusvalinnoille - tai 
ainakaan niiden ei pitäisi olla. Näyttely 
on se paikka, missä arvostellaan koiran 
ulkomuotoa, toisin sanoen määritellään, 
miten hyvin se vastaa rotumääritelmää. 
Itse asiassa näyttelyssä pikemminkin 
arvostellaan aikaisempien sukupolvien 
jalostustulosta kuin pyrittäisiin määrit-
telemään näytteillä olevien koirien jalos-
tusarvoa. 

Näyttelyssä arvostellaan vain ja ainoas-
taan sitä, mikä koirasta on sillä hetkellä 
ja siinä kunnossa havaittavissa. Näytte-
ly ei ole jalostustarkastus. Näyttely on 
paljolti myös kilpailutilaisuus, ja koirien 
menestykseen vaikuttavat myös ei-jalos-
tukselliset tekijät, kuten esiintyminen ja 
kunto, esittäjän ja trimmaajan taitavuus 
jne. Pelkästään näyttelysaavutusten pe-
rusteella ei yksikään viisas kasvattaja 
tee jalostusvalintojaan. Voitokas näytte-
lytähti voi itse asiassa olla jalostukseen 
täysin kelpaamaton, johtuen syistä, jot-
ka eivät ole päältäpäin havaittavissa. 
Näyttelytulos on vain yksi tekijä koiran 
mahdollisen jalostusarvon määrittelyssä. 
Vähintään yhtä tärkeitä tekijöitä - ellei 

Arvostelu- 
perusteet ja 
kehäkäyttäy-
tyminen

tärkeämpiäkin - ovat terveystarkastuk-
set, luonne, käyttötulokset ja sukutaulu 
(populaatiogenetiikka!). Näyttelylle ei 
pidä antaa suurempaa merkitystä kuin 
mitä sillä on.

Olemme tottuneet sellaiseen koiranäyt-
telykäytäntöön, että yksi tuomari arvos-
telee kehässä yksin. Tähän on tietysti 
olemassa moniakin syitä, ennenkaikkea 
taloudelliset syyt. Vaikka eri maissa on-
kin hieman erilaiset pätevöintiperusteet, 
lähtökohta on aina se, että tuomareiksi 
pätevöidään melkoisen kokeneita alan 
asiantuntijoita tietyn koulutuksen ja tut-
kintojen jälkeen. Etenkin meillä Pohjois-
maissa tie näyttelytuomariksi on pitkä ja 
kivikkoinen. Monille koiranäyttelyissä 
kävijöille, etenkään vasta-alkajille ei ole 
ollenkaan selvää, mitä ne tuomarit oike-
astaan arvostelevat, mihin palkintosijat 
perustuvat ja mihin asioihin kiinnitetään 
huomiota. Monet kokeneemmat näyt-
telyissäkävijät taas luulevat tietävänsä, 
mitä tuomarit ajattelevat ja mitkä koirat 
tulevat menestymään kunkin kehässä, 
vaikka heillä ei todellisuudessa ole aa-
vistustakaan siitä, mihin tuomarit perus-
tavat ratkaisunsa.

Rotumääritelmä on kaiken  
perusta

Arvostelu perustuu aina ennenkaikkea 
rotumääritelmään. Rotumääritelmä ku-

vailee rodun ihanteen, täydellisen ulko-
muodon. Rotumääritelmät eivät ole syn-
tyneet sattumalta. Aikojen kuluessa on 
havaittu, että tietyn rakenteen, koon ym. 
ominaisuudet omaava koira on soveliain 
juuri siihen tarkoitukseen ja olosuhtei-
siin, mihin se on tarkoitettu ja kehitetty. 
Jossain määrin mukana saattaa olla myös 
ei välttämättä niin tarkoituksenmukaisia 
kauneusnäkökohtia, kuten väri. Monissa 
tapauksissa kuitenkin myös värillä on 
käytön kannalta merkitystä. 

Rotumääritelmien sanamuodot ovat aina 
siinä määrin väljät, että niitä voidaan 
tulkita hieman eri tavoin. Eri aikoina sa-
moilla ilmaisuilla voidaan myös ymmär-
tää hieman eri asioita. Myös eri maissa 
painotukset voivat vaihdella melkoises-
tikin, niin että samasta lähtökohdasta on 
kehittynyt suorastaan eri rotuja. 

Useimmat rodut ovat muuttuneet aikojen 
kuluessa ulkomuodoltaan melkoisesti, 
vaikka rotumääritelmää ei olekaan sanot-
tavasti muutettu. Tulkinta vain on muut-
tunut! Klassinen esimerkki tästä on eng-
lanninbulldoggi, liioittelun mestarinäyte. 
Kun alkuperäiset härkätaistelukoirien 
kasvattajat halusivat koiriensa olevan 
vankkaluisia, leveärintaisia, suuripäisiä 
ja lyhytkuonoisia, ei heillä ollut aavistus-
takaan siitä, että sadan vuoden kuluttua 
rotu näyttäisi sellaiselta kuin tänään. On 
käynyt vain niin, että jalostajat ja näyt-

Teksti: Paula Heikkinen-Lehkonen
Kuvat: Timo Kokko
Kuvien koirat tai ihmiset eivät liity juttuun
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telytuomarit ovat tulkinneet asioita niin, 
että kun rotumääritelmässä sanotaan 
”suuri pää”, se tarkoittaa ”mitä suurempi, 
sen parempi” tai ”lyhyt kuono” on yhtä 
kuin ”mitä lyhyempi, sen parempi” ja 
niin edelleen. Sama monien muidenkin 
rotujen kohdalla. ”Pitkä kaula” ymmär-
retään usein tarkoittavan ”mitä pitempi, 
sen parempi”, ”lyhyt runko” tarkoittaa 
monelle ”mitä lyhyempi, sen parempi” 
jne. 

Olemme osittain hyväksyneet nämä 
muutokset, ja ajattelemme, että olemme 
jalostuksella parantaneet rotujen ulko-
muotoa. Monia rotuja ei nykyään enää 
voida käyttää alkuperäiseen tarkoituk-
seensa. Härkätaisteluita ei enää pidetä, 
susia ei juurikaan metsästetä eikä nyky-
yhteiskunnassa hyväksytä kovin aggres-
siivisia vahtikoiria. Silti, jos haluamme 
olla uskollisia rodulle, kasvattajien ja 
tuomareiden tulisi tuntea rodun alkupe-
räinen käyttötarkoitus ja pitää ihanteena 
koiraa, joka pystyisi suoriutumaan alku-
peräisestä tehtävästään, jos olisi tarvis. 
Ne rodut, joita edelleen todellakin käyte-
tään metsästykseen tai muihin tehtäviin, 
eivät olekaan joutuneet niin liioittelevan 
jalostuksen kohteiksi kuin jotkut muut. 
Meillä Pohjoismaissa ollaan yleisesti hy-
väksytty ihanteeksi se, että koirien tulisi 
olla yhtaikaa sekä kauniita että käyttö-
kelpoisia, eli emme halua jakaa rotuja 
erikseen käyttö- ja näyttelylinjoihin. 

Tällä osaltaan estetään äärimmäisyyksiin 
menevä näyttävyyden ihannointi ja liioit-
telu - ainakin jossain määrin.

Eri näkemykset perusteltuja

Koska jokainen tuomari arvostelee ke-
hässään yksin, arvostelu on aina sub-
jektiivista. Tämä on pelin henki, ja tämä 
on hyväksyttävä. Jokaisella tuomarilla 
on oma näkemyksensä siitä, mikä juuri 
tässä rodussa on tärkeää ja oleellista. En 
puhuisi niinkään mausta, sillä mielestäni 
kysymys on paljon syvällisemmästä ja 
monimutkaisemmasta asiasta kuin maku, 
mistä kukakin tykkää. Kysymys on siitä, 
mitä asioita on oppinut oman kokemuk-
sensa ja taustansa perusteella pitämään 
ensiarvoisen tärkeänä.  Koiranäyttely-
väen olisi ymmärrettävä, että näyttelyar-
vostelussa ei ole olemassa yhtä ja ainoaa 
absoluuttista totuutta. 

Tavallisin kritiikki, mitä tuomareita koh-
taan osoitetaan, koskee juuri sitä, miksi 
sama koira voi eri tuomareilta saada eri-
laiset arvosanat. Varsinkaan sitä ei mil-
lään tahdota ymmärtää, jos sama tuomari 
antaa samalle koiralle eri kerroilla eri 
palkintosijan. Tavallisesti jokainen koi-
ranomistaja pitää hyvänä tuomarina sitä, 
jolta se oma koira sai korkeat arvosanat, 
huonona sitä, joka antoi H:n tai vielä-
kin vähemmän. On ymmärrettävää, että 
oman koiran virheitä ei tahdota nähdä, 

etenkin jos se on välillä menestynyt. Koi-
ranomistaja ei kuitenkaan itse näe omaa 
koiraansa tuomarin silmin. Tuomari nä-
kee koiran vain kehässä, sillä hetkellä ja 
siinä kunnossa kuin se juuri silloin on. 
Koiranomistaja muistaa koiransa mie-
lellään sellaisena, kun se on parhaimmil-
laan. 

Tuomari vertaa mielessään koiraa paitsi 
rotumääritelmään, myös toisiin kilpaili-
joihin sekä aikaisemmin näkemiinsä sa-
man rodun edustajiin. Tuomari punnitsee 
mielessään myös sitä, mikä juuri tässä 
rodussa on tärkeää ja oleellista. Jokaisel-
la tuomarilla voi olla toisistaan hieman 
poikkeava käsitys myös laatuarvostelun 
skaalasta, mihin asetetaan raja ERI:n, 
EH:n ja H:n ja T:n välillä. Jos seuraa tuo-
marin arvostelua koko päivän, yleensä 
löytää siitä tietyn johdonmukaisuuden, 
vaikka oman koiran toivottua huonompi 
palkintosija harmittaisikin. Eri tuomarien 
toisistaan poikkeavatkin lausunnot voivat 
olla täysin perusteltuja ja järkeenkäypiä, 
ja voi hyvinkin olla hyödyllistä kuunnel-
la niitä. Jos joku ei ole samaa mieltä kuin 
minä, ei hänen silti tarvitse olla väärässä. 
Hänellä voi vain olla toisenlainen asioi-
den tärkeysjärjestys, jonka hän on oppi-
nut erilaisten kokemustensa takia. Kuka 
sen sanoo, kun meistä on oikeassa? 

Koiranäyttelyarvostelu ei ole siinä mie-
lessä eksaktia, että sekuntikellolla ja mit-
tanauhalla voitaisiin tarkasti ja ehdotto-
man varmasti ja yksimielisesti päättää, 
kuka on voittaja. Koiranäyttelyarvostelua 
voi hyvinkin verrata esimerkiksi taito-
luisteluun tai mäkihyppyyn, jossa tietty-
jen tarkkojen kriteerien (rotumääritelmä) 
lisäksi annetaan tyylipisteet tai pisteet 
taiteellisesta vaikutelmasta. Koiranäyt-
telyssä sanomme tätä kokonaisvaiku-
telmaksi. Juuri tässä on tulkinnanvarai-
suuksia. Jokaisessa koirassa on virheitä, 
parhaimmassakin. Jokainen tuomari pun-
nitsee mielessään, kuinka paljon hänen 
silmäänsä häiritsee joku virhe tai puute. 
Jonkun mielestä - täysin perustellusti - jo-
tain yksityiskohtavirhettä voidaan katsoa 
läpi sormien, jos kokonaisvaikutelma on 
erinomainen, jopa loistava. Jonkun mie-
lestä taas - yhtä perustellusti - joku tiet-
ty seikka saa niin suuren painon, että se 
laskee palkintosijaa, vaikka koira muilta 
osin olisikin erinomainen.  Nämä asiat 
tietysti vaihtelevat myös rotukohtaisesti.
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Pitää olla itselleen rehellinen

Hyvin tavallista on, että koiranomistaja, 
jonka koira on yleensä menestynyt hy-
vin, valittaa ”kukaan ei ole koskaan sa-
nonut siitä”, jos joku tuomari jättääkin 
ilman SA:ta tai antaa peräti EH:n huo-
mautettuaan esimerkiksi koiran vaaleista 
silmistä, puuttuvista hampaista tai korke-
asta hännästä. Koiranomistajan kannat-
taisi ottaa silmä käteen ja katsoa, onko 
koirassa todellakin huomauttamista tässä 
kohtaa! Jos hän on rehellinen itselleen, 
useimmiten joutuu toteamaan, että näin 
todella on. 

Jos kukaan ei olekaan sanonut asiasta 
aikaisemmin, se ei silti tarkoita, etteivät-
kö nekin tuomarit olisi tätä seikkaa huo-
manneet. He eivät vain ole pitäneet sitä 
niin merkittävänä asiana, että se laskisi 
palkintosijaa. He eivät ole pitäneet asi-
aa maininnan arvoisena muuten hyvässä 
kokonaisuudessa, tai eivät ole halunneet 
luetella pitkää virhelistaa, ettei mah-
dollinen vuosikirjan lukija ihmettelisi, 
miksi koira, jossa on tuommoinen virhe, 
on palkittu niin korkeasti. Joku toinen 
tuomari voi taas pitää tällaista seikkaa 
senverran häiritsevänä, että pudottaa ar-
vosanan. Tämä voi perustua hänen omiin 
kokemuksiinsa, esim. kasvattajana. Hän 
on ehkä nähnyt, että kyseisestä virheestä 
on vaikea päästä eroon, tai että se on huo-
lestuttavasti yleistynyt rodussa.

Koiranjalostuksessa ja arvostelussa on 
erilaisia koulukuntia. Jotkut pyrkivät 
tekemään nämä asiat mahdollisimman 
”tieteellisesti”, kirjaten tarkkaan kaikki 
yksityiskohdat laskien yhteen niiden an-
taman kokonaisuuden. Toiset taas lähes-
tyvät asioita ”taiteellisesti”, antaen arvoa 
ennenkaikkea näyttävyydelle ja yleisvai-
kutelmalle sekä esiintymiselle, antaen 
anteeksi yksityiskohtavirheitä. Kumpikin 
suuntaus äärimmilleen vietynä voi vie-
dä hakoteille. Meidän mielestämme on 
hullua, että esimerkiksi yhden hampaan 
puuttuminen aiheuttaa muuten loistavan 
koiran hylkäämisen. Yhtä hullua on se, 
että upea, hyvin liikkuva ja taitavasti esi-
tetty koira voittaa kerta toisensa jälkeen, 
vaikka siinä on selvästi rotumääritelmän 
vastaisia piirteitä ja jopa rotutyyppi on 
kyseenalainen. Kultainen keskitie lienee 
tässäkin asiassa paras.

Yhtä totuutta ei ole

Monille kehässä ja kehän reunalla kärk-
käästi suutaan soittaville ja tuomareita 
arvosteleville voi olla hyvin terveellinen 
kokemus joutua joskus itse arvostele-
maan esim. match show’ssa. Viimeistään 
silloin valkenee, että asiat eivät ole niin 
yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Lisäksi 
kaikkea ei näe kehän reunalta käsin! Hy-
vin usein tuomari joutuu esim. tilantee-
seen, että kehässä on kaksi suunnilleen 
samanarvoista koiraa. Toisella on ensi-
luokkainen pää, mutta huono takaosa. 
Toisella taas on erinomainen takaosa, 
mutta päässä toivomisen varaa. Kumpi 
on parempi, kumpi voittaa? 

Riippuu tuomarin omasta asioiden tärke-
ysjärjestyksestä, kumpaa asiaa painottaa. 
Ja se tärkeysjärjestys on taas muodos-
tunut ehkä vuosien kokemuksen perus-
teella. Riippuu myös rodusta, mikä asia 
milloinkin on ensisijaisen tärkeä. Jos ky-
symyksessä on bullterrieri, pointteri tai 
bokseri, hyväpäinen koira voittaa ainakin 
minun kehässäni, sillä nämä rodut ovat 
ns. päärotuja, eli pään muoto on olennai-
sen tärkeä rotutyyppiin kuuluva seikka. 
Jos taas kysymyksessä on suomenajokoi-
ra, saksanpaimenkoira tai kultainen nou-
taja, voittaa se, jolla on terverakenteinen 
takaosa, vaikka pää ei olisikaan täysin 
virheetön. Näille roduille kulkuvälineet 
ovat tärkeämpiä kuin pää, jos se ei ole ai-
van häiritsevän suhteeton. Näin ainakin 
minun tulkintani mukaan, mutta en väitä 
vastaan, jos joku muu perustelee erilai-
sen järjestyksensä toisilla argumenteilla. 
Hän voi olla aivan yhtä oikeassa!

Laatuarvostelu palvelee  
parhaiten jalostusta

Meillä käytössä oleva laatuarvostelusys-
teemi ja se, että jokainen koira saa kir-
jallisen lausunnon, on nimenomaan tar-
koitettu palvelemaan jalostusta. Vaikka 
lausunto ei olisikaan kovin yksityiskoh-
tainen, ainakin se sisältää tärkeimmät 
faktat. Jalostustoimikuntien ja kasvatta-
jien työ olisi paljon helpompaa, jos jo-
kainen koira olisi käynyt ainakin kerran 
näyttelyssä. Siitä olisi silloin ainakin 
jotain mustaa valkoisella. Vähintään lau-
sunnosta käy ilmi se, onko koiralla on jo-
tain rotumääritelmän vastaisia virheitä. 

On totta, että yksi näyttelyssäkäynti ei 
anna tyhjentävää kuvaa koiran mahdol-

lisuuksista. Kokemattomuus, kehitty-
mättömyys ja esittäjän taitamattomuus 
saattaa pudottaa hyvänkin koiran kor-
keimmilta palkinnoilta. Luotettavamman 
kuvan koiran todellisista kyvyistä antaa 
se, että sitä käytetään useamman kerran 
näyttelyssä, usean eri tuomarin arvostel-
tavana. Kymmenen kerran keskiarvo on 
varmasti lähempänä koiran todellista ar-
voa kuin yksi satunnainen kerta.

Eri tuomarit, etenkin erimaalaiset, ym-
märtävät laatuarvostelun perusteet hyvin 
eri tavoin. Englantilaiset, amerikkalaiset 
ja australialaiset eivät ole tottuneet laatu-
arvosteluun, ja on hyvin tavallista, että he 
eivät osaa sitä käyttää, vaikka se kuinka 
hyvin heille selitettäisiin. Samoin heille 
tuottaa usein ilmiselviä vaikeuksia luetel-
la suoraan koirien virheitä. Tämä johtuu 
kulttuurieroista. Me tällä Pohjoismaissa - 
ainakin Suomessa - olemme tottuneet sa-
nomaan asiat niinkuin ne ovat, kaunistele-
matta ja rehellisesti. Koirien arvostelussa 
olemme tottuneet sanomaan ja kuulemaan 
karmean totuuden. Näin ei ole asia kaikis-
sa maissa. Siksi erimaalaisten tuomareiden 
lausuntoja pitää myöskin osata hieman 
tulkita. Em. maissa ei myöskään kirjoiteta 
kirjallisia arvosteluja, joten sekin tuottaa 
näille tuomareille vaikeuksia. Se, mitä pa-
periin tulee, riippuu myös osaltaan kunkin 
tuomarin verbaalisesta lahjakkuudesta. 
Toiset osaavat ilmaista itseään hyvin osu-
vasti, toisille se on vaikeampaa.
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Tähtäimessä voitto ja vain voitto

Näyttelyissä käyminen on monelle koi-
raharrastuksen ainoa muoto, ja monien 
kasvattajien jalostustyö tähtää mahdol-
lisimman voitokkaiden näyttelykoirien 
kasvattamiseen. Tässä ei sinänsä ole mi-
tään pahaa, kunhan jonkinlainen suhteel-
lisuudentaju säilytetään. Kilpailuvietti, 
pätemisen tarve ja kunnianhimo ovat hy-
viä ominaisuuksia, kunhan ne eivät ole 
sairaalloisen ylikorostuneita. Päämäärät 
pitääkin asettaa korkealle, muuten ei mi-
tään saavuteta.

Mielestäni viime vuosina, samalla kun 
näyttelyt ovat suurentuneet, innostus 
niitä kohtaan lisääntynyt ja koirien taso 
noussut, myös ilmapiiri on koventunut. 
Kilpaileminen sinänsä ja etenkin voit-
taminen on tullut monelle päämääräksi, 
johon pyritään hinnalla ja keinolla mil-
lä hyvänsä. Meillä on tänä päivänä kil-
pailijoita, jotka aloittavat näyttelyiden 
PM:ien tutkimisen katsomalla kuka on 
Best in Show-tuomari. Jos sinne asti ei 
päästä, ollaan epäonnistuttu raskaasti, ja 
syy on niissä typerissä tuomareissa, jot-
ka eivät ymmärtäneet panna tätä hienoa 
supertähteä ykköseksi. Kanssakilpailijoi-
den koirissa ei nähdä mitään hyvää, vaan 
se karmea kaakki, joka voitti minun hie-
non supertähteni, ei missään tapauksessa 
voittoaan ansainnut, vaan naapuri pääsi 
siihen jollain kepulikonsteilla. Huono 

käyttäytyminen on mielestäni tullut vii-
me vuosina yleisemmäksi, ikävä kyllä.

Mitä säännöt sanovat

Näyttelysääntöjen mukaan tuomarin pää-
töksestä ei voi valittaa. Pelin henki on se, 
että kun olet koirasi näyttelyyn tuonut, 
olet tullut saadaksesi juuri tämän tuoma-
rin mielipiteen siitä. Kun sen olet saanut, 
kaikki on niinkuin pitääkin, vaikka et 
olisikaan samaa mieltä hänen kanssaan. 
Siihen on tyytyminen, sillä tuomari ei 
ratkaisuaan muuta, vaikka kuinka hyp-
pisit, huutaisit ja melskaisit. Tietysti se 
harmittaa, jos tavoiteltu voitto menee 
sivu suun, varsinkin, kun on tehnyt ko-
vasti töitä sen eteen, matkustanut kauas 
ja omasta mielestään omistaa erinomai-
sen koiran, paremman kuin muut. Mutta 
mölyt on pidettävä mahassaan! Tuomari 
on kehässä sitä varten, että hän arvoste-
lee, et sinä. Jos käy äänekkäästi keskel-
lä kehää tai sen laidalla moitiskelemaan 
tuomaria tai kanssakilpailijoita, pahentaa 
vain asiaa. Voittajaa on reilusti onnitelta-
va, vaikka ei olisikaan sitä mieltä, että se 
on parempi kuin minun koirani. Tuomari 
päätti asian näin, viatonhan se voittajan 
omistaja on hänen päätökseensä! Hänel-
lä on tänään hyvä päivänsä, ensi kerralla 
voi olla taas minun vuoroni. Näyttelyitä 
on joka viikko, ei ole maailmanloppu, 
vaikken tänään voittanutkaan.

Näyttelysäännöt kieltävät myös toisten 
kilpailijoiden häirinnän. Kiusanteko on 
sekin kehittynyt taitolajiksi. Koira pääs-
tetään niin lähelle toista, että se alkaa 
kieppua ympäri tai rähistä. Vinkulelua 
vingutetaan niin, että muutkin koirat rie-
haantuvat siitä. Kehään kylvetään mak-
sanpaloja tai muita syöttejä niin, että kil-
pailijoiden koirat kulkevat nenä maassa. 
Yksi syy siihen, että meillä sertti ei mene 
voittajalle, kuten kaiken järjen mukaan 
pitäisi ja johdonmukaista olisi, vaan ken-
ties viidennelle tai kuudennelle, on juuri 
kateus ja pelko siitä, että huippukoirien 
omistajat sitten kiusallaan kiertävät kaik-
ki näyttelyt keräten serttejä, joita eivät 
enää ”tarvitse” estäen toisten pääsyn va-
lioiksi.

Kiellettyä on myös koirien avustaminen 
kehän ulkopuolelta. Joissakin roduissa 
tämä on niin yleistä, että väki suorastaan 
suuttuu, jos tuomari kieltää sen. Huute-
lun ja kaikenlaisen ramppaamisen kehän 
ulkopuolella katsotaan kuuluvan asiaan, 

vaikka näin ei todellakaan ole. Se ensin-
näkin häiritsee toisia kehiä ja on epäoi-
keudenmukaista niitä kilpailijoita koh-
taan, joilla ei avustajaa ole tai jotka ovat 
muuten vain lainkuuliaisia ja noudattavat 
sääntöjä. 

Älä halveksi kilpailijoita

Meillä on nykyään sellaisia menestynei-
täkin kilpailijoita, jotka ikäänkuin katso-
vat olevansa oikeutettuja voittamaan pel-
kästään ilmestymällä paikalle. Mikään ei 
ole koskaan itsestään selvää, olisi hyvä 
muistaa. Koirat eivät ole samanlaisia 
joka päivä. Koirat arvostellaan sellaisina 
kuin ne ovat tässä ja tänään, riippumatta 
siitä, mitkä niiden aikaisemmat saavu-
tukset ovat.

Kannattaisi ajatella, miltä tuntuu sinä 
päivänä kun minun koirani voittaa, jos 
sille hävinneet tuhahtavat halveksivasti: 
pyh! Tuommoinen! Tai mutisevat kehäs-
tä poistuessaan katkerasti jotain tuomari-
pelistä tms. Eikö vähän pilaakin iloasi? 
Miksi siis sinun pitäisi antaa vahingon 
kiertää, miksi sinun pitää pilata jonkun 
toisen ilo voitosta, vaikka et erikoisem-
min kyseisestä henkilöstä pitäisikään? 
Onko tarkoitus saada mahdollisimman 
monen mieli pahoitettua niin, etteivät he 
koskaan enää tulisi näyttelyihin? 

Tilanne tänä päivänä Suomessa useim-
missa roduissa on se, että taso on korkea, 
on hyvin monta tasalaatuista koiraa, jot-
ka voivat aivan hyvin vaihtaa järjestystä 
eri kerroilla riippuen niiden kunnosta, 
esiintymisestä ja tuomarin painotuksista. 
Ei todellakaan ole mikään skandaali, jos 
joku BIS-voittaja joutuu jäämään toisek-
si, kolmanneksi tai jopa sijoitusten ulko-
puolelle. Useimmat huippukoirat ovat 
myös jossain vaiheessa saaneet alempi-
akin arvosanoja kuin ERI:ä. Itse asiassa 
rodun kannalta olisi epätervettä, jopa 
tuhoisaa, jos olisi vain yksi huippu, joka 
aina voittaisi eikä muilla olisi mitään 
mahdollisuuksia. Luulisi, että kenelle 
tahansa on mielekkäämpää kilpailla ko-
vassa seurassa kuin pyöriä kehässä yksi-
nään. Voitto, jopa sijoitus tuntuu silloin 
arvokkaalta, kun tietää, että sen saavutta-
minen ei ole helppoa.

On erittäin ikävää, että nykyisin monet, 
jotka syyllistyvät huonoon käytökseen ja 
ovat huonoja häviäjiä, ovat nimenomaan 
tunnettuja kasvattajia ja kilpailijoita, jos-
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kus jopa rotujärjestöjen silmäätekeviä. 
Esimerkillään he antavat vasta-alkajille 
hyvin huonon kuvan. Nämä joko ko-
kevat ilmapiirin niin ikäväksi ja saavat 
näyttelytoiminnasta niin huonon kuvan, 
etteivät viitsi harrastuksestaan ehdoin 
tahdoin pahaa mieltä hankkia ja pysyvät 
poissa, tai jos ovat hieman paksunah-
kaisempia, ajattelevat että tämä on pelin 
henki ja omaksuvat saman käytännön. 
Varsinkin ne, jotka reissaavat ulkomail-
la näyttelyissä ja käyttäytyvät huonosti 
myös siellä, antavat samalla huonon ku-
van suomalaisista yleensä.

Huono häviäjä osoittaa ennenkaikkea 
ammattitaidon puutetta. On kasvattajia, 
jotka ovat myös huonoja voittajia ja suh-
tautuvat voittamiseen kuin itsestäänsel-
vyyteen. Tottakai minun koirieni kuuluu-
kin voittaa, nehän ovat niin fantastisia ja 
muut ovat pelkkää roskaa! Mutta häviä-
minen, se vasta on taitolaji. Ennenkaikkea 
se, että osaa antaa arvon kanssakilpaili-
joiden koirille, osoittaa ammattitaitoa. 
Kilpailijoita ei kannata väheksyä. Heillä 
voi olla myöskin kokemusta ja asiantun-
temusta, ja kyllä heidänkin koirissaan voi 
olla huippuja, vaikka ne ovatkin joissain 
piirteissään hieman erilaisia kuin minun. 

Miten huono käytös saadaan 
loppumaan?

Kanssakilpailijoita kannattaa kunnioit-
taa, kuten myös tuomareita. Kilpailijoi-
den koirissa voi hyvinkin olla sellaisia, 
joita kannattaa käyttää jalostukseen, jos 
vain pystyy luopumaan ennakkoluulois-
taan. Eri tuomarien lausunnoissa saattaa 
niissäkin olla varteenotettavia näkökoh-
tia, jos vain syventyy kuuntelemaan nii-
tä, eikä ajattele itse tietävänsä jo kaikesta 
kaikkea. On ennenkaikkea vasta-alkajille 
ja ammattitaidottomille tyypillistä kuvi-
tella itse omistavansa kaikki maailman 
viisaus. Vasta silloin pystyy kehittymään, 
kun oivaltaa, kuinka paljon on sellaista, 
mitä ei vielä tiedä ja osaa antaa arvon 
myös toisille. Meidän kaikkien olisi pal-
jon miellyttävämpää olla näyttelyissä, jos 
pystyisimme laskemaan ensin kymme-
neen ennenkuin päästämme suustamme 
tunnekuohun vallassa asiattomuuksia.

Tuomarit kyllä keskustelevat mielellään 
kasvattajien kanssa saadakseen palautet-
ta työstään ja kehittääkseen rodun tunte-

mustaan. Valitettavan usein kasvattajien 
ainoa keskustelunaihe vain on: mikset 
palkinnut minun koiraani? Tuomarit ei-
vät suinkaan väheksy kokeneiden kas-
vattajien asiantuntemusta rodustaan, 
mutta todelliseen objektiiviseen keskus-
teluun pystyvät vain valitettavan harvat. 
Tuomareilla ja kasvattajilla on kuitenkin 
yhteiset tavoitteet rodun jalostuksen edis-
tämisessä, ja heidän vuorovaikutuksensa 
tuottaa siinä parhaan tuloksen. 

Millä sitten saadaan loppumaan kaiken-
lainen ikävä ja ilmapiiri kehissä ja nii-
den ympärillä parannettua? Kennelliitto 

ryhtyy kurinpidollisiin toimenpiteisiin 
vain, jos asiasta tehdään kirjallinen il-
moitus. Huhupuheisiin perustuen ei ta-
pahdu mitään. Tuntuu kuitenkin siltä, 
että kynnys ilmoituksen tekemiseen on 
hyvin korkealla, eikä tätä mahdollisuutta 
käytetä silloinkaan, kun aihetta todella 
olisi. Toisaalta, on myös joitakin, jotka 
valittavat hyvinkin kärkkäästi ilman to-
dellista aihetta. Ehkä todellakin pitäisi 
nostaa muutama pahimmista melskaajis-
ta tarpeeksi korkealle hirsipuuhun, että 
muutkin tulisivat varovaisemmiksi. 
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Ystävät,
viholliset ja
harmaa alue

Teksti: Marika Kesseli

Jos meidät suomalaiset asetettaisiin 
seisomaan janalle sen mukaan, 
kuinka paljon pidämme koirista, 

uskoisin janan keskivaiheilla olevan eni-
ten tungosta. Täysin koirilleen omistau-
tuneita olisi kourallinen, niitä synkästi 
inhoavia olisi ehkä vieläkin vähemmän. 
Useimmille nelijalkaisiin positiivisesti 
suhtautuville koira on kiva kaveri, haus-
kan näköinen turrikka tai jopa perheen-
jäsen, jolla on oma nojatuoli. Koiriin 
hieman negatiivisesti suhtautuvat kiin-
nittävät huomionsa irtokarvoihin, sisälle 
kulkeutuvaan hiekkaan, suupielistä valu-
vaan kuolaan, kovaan haukkuun, pihalle 
kaivettuihin kuoppiin ja tietenkin läjiin 
ja kikkareisiin teiden varsilla. 

Pitkästä harmilistasta huolimatta lähes 
kaikki yrittävät olla hyvissä väleissä 
koirien ja heidän omistajiensa kanssa – 
koiria kun on Suomessa yli miljoona. 
Ystävänikin tutustutti vuoden vanhaa 
poikaansa meidän Waltoon. ”Silitä vaan, 
silitä vaan”, hän hoki, vaikka näin, miten 
silmäkulmassa nyki. Tuli mieleen, miten 
itse vein tytärtäni vauvauintiin, kehotin 
läiskyttämään ja räiskyttämään. Kun 
vettä lensi kasvoille, hihkuin lapselle ”Ei 
haittaa”. Minua haittasi: tiesin lilluvani 
vauvojen pissassa.

Taito suhtautua koiriin vertautuu siis ui-
mataitoon. ”Suomi – miljoonien järvien 
ja koirien maa.” Omaa tytärtä on ollut 
helppo opettaa, koska perheessä on koi-
ra. Ohjeet  ”älä häiritse nukkuvaa pen-
tua”, ” älä mene kupille” tai ”älä mene 
silittämään vierasta koiraa ilman omis-
tajan lupaa” ovat jo saaneet seurakseen 
sellaisia neuvoja, kuten ”älä taputa pään 
päältä” ja ”anna makupala silloin, kun 
koira tekee oikein”. Koirakasvatusta saa-
vat osakseen myös kaikki meillä vierai-
levat lapset, eikä näiltä tunneilta interak-
tiivisuutta puutu. Koira saa lapsilta vettä, 
ruokaa, leluja ja paijausta; lapset saavat 
itseluottamusta.

Täällä Lappeenrannassa aivan lähikul-
millamme asuu joku, joka ei pysty edes 
sietämään koiria. Tienvarsille on piilotet-
tu myrkkyjä lihapulliin ja muihin koirille 
maistuviin herkkuihin. Kaksi lemmikkiä 
on kuollut, kolme taistelee hengestään. 
Olen miettinyt, mikä tällaisen ihmisen 
tausta on. Onko hänet opetettu inhoa-
maan koiria? Eikö ole saanut mennä lä-
helle eläintä ja silittää? Onko koira jos-
kus puraissut ja säikyttänyt? Onko koira 
tehnyt pahaa jollekin hänen läheiselleen? 
Onko jokin koira saanut enemmän rak-
kautta kuin hän itse?

Oli syy mikä hyvänsä, hänen toimintata-
pansa on kauhea. Se on koirien keskelle 
vietyä terrorismia: kohde on satunnai-
nen, ja toiminta herättää koiranomistaji-
en pelot. Lenkillä tuntee olevansa paljas, 
aseeton ja koko ajan huolissaan.

Me koiraihmiset tiedämme koirien tuot-
taman ilon, ja jotkut meistä ovat koke-
neet sen, miten eläin huolehtii ihmisestä. 
Yksinäisyydessä, masennuksessa tai eron 
jälkeen lemmikki pitää kiinni elämässä 
ja pakottaa lähtemään liikkeelle. Joitakin 
viikkoja sitten esiteltiin televisiossa, mi-
ten tehokkaasti koirien kanssa oleminen 
ja niiden hoivaaminen kuntouttaa viiväs-
tyneestä stressireaktiosta kärsiviä ame-
rikkalaisia sotilaita. Koira onnellistuttaa.

Myrkkypullan syönyt eläin tuntee var-
masti huonoa oloa ja ehkä aavistaa lähes-
tyvän kuolemansakin, mutta tuskin suree 
sitä, että jäi niin paljon näkemättä tai ei 
saa koskaan tavata omia lapsenlapsiaan. 
Myrkytetyn koiran omistava perhe ko-
kee epäuskon, katkeruuden, kostonhalun 
ja surun. Heiltä viedään se tulevaisuus, 
johon he uskoivat koiransa kuuluvan. 
Koiravihaaja ei ole koiravihaaja. Koira-
vihaaja on ihmisvihaaja.  

Kuva: Timo Kokko
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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. Jos lähetät kuvan sähköpostitse, nimeä 
kuva koiran niemen mukaan.

Tuomarin perässä on merkintä kt jos kyse on kasvattajatuomarista

31.3. Polvijärvi, Haranen Juta
alle 10/ alle 1000
ROP Vet Octivein Apricot BIS2 Vet

31.3. Kemijärvi, Putkonen Juha
alle 10/ alle 1000
ROP Zealbeat´s Save the Day SERT

14.4.  Vaasa, Wilberg Leif-Herman
yli 10/yli 2000
ROP Tenten Night SERT, CACIB
VSP Rudis Bernstein Rose SERT, CACIB
PN2 Coccon´s Jam Jam va-cacib
ROP Pentu Nappmary´s Diamnd Lellibox

21.4. Kankaanpää , Klein Dagmar
yli 10/ alle 1000
ROP Playbox´s Soronume SERT
VSP Cocoon´s Perfect Choice SERT
PU2 Kreisid Admirable Bueno Brillo  
        va-sert
PN2 Boxmann Shangrila va-sert
PN3 Kaiffarin Almeria 
PN4 Sarabox Hello Hello
ROP Pentu Cocoon´s Royal Choice

28.4 Lahti, Salohalla Hilkka
alle 10/ yli 3000
ROP Cocoon´s Perfect Choice  CACIB
VSP Cocoon´s Jam Jam CACIB
PN2 Cochise Only the Lonely SERT,
        va-cacib
PN3 Cocoon´s Pretty Woman va-sert

5.5. Rauma, Poleateva Irina
alle 10/yli 2000
ROP Cocoon´s Perfect Choice  RYP4
VSP Coccon´s Jam Jam
ROP kasv Cocoon´s
ROP Pentu Cocoon´s Royal Choice

5.5. Helsinki Palveluskoiratapahtuma, 
Lehkonen Harri
alle 10/ alle 1000
ROP GiveMeFive Betty Boop 
VSP Wandoris Odysseus SERT
PN2 Sky Bridge Killer Queen SERT

5.5. Harjavalta,  
Lvanischheva Valentina
alle 10/ alle 1000
ROP Cocoon´s Jam Jam
VSP Cocoon´s Only One Choice SERT
PU2 Flirtin Jucra va-sert
PU3 Aivengo Nemo

PN2 Cocoon´s Just for You
PN3 Klarissa de Finca Sapho SERT

6.5. Lahti, Van Liet Jan
10/ alle 1000
ROP Playbox´s Soronume
VSP Liberum Avis Aut Ceasar
PU2 Moralez di Noi Vincere SERT
PU3 Bestbox El Amor Eterna va-sert
PU4 Box-Nas Sherlock Holmes
PN2 Playbox´s True Illusion SERT
PN3 Sky Bridge Killer Queen va-sert

12.5. Tampere, Werbitskij Wyacheslav
alle 30/ yli 4000
ROP Cocoon´s Pet Shop  Boy SERT,
         Cacib
VSP Playbox´s Soronume
PU2  Kreidsid Admirable Bueno Brillo
         SERT, va-cacib
PU3 Liberum Avis Aut Caesar
PU4 Playbox´s Trouble Maker va-sert
PN2 Playbox´s Samsara SERT va-cacib
PN3 Cocoon´s Just for You
PN4 Cocoon´s Jam Jam

ROP Kasv Cocoon´s BIS1 
ROP Pentu Nappmary´s Diamnd Lellibox
VSP Pentu Cocoon´s Royal Choice

12.5. Hamina, Tevalin Kirsi kt
alle 10 / yli 2000
ROP Playbox´s True Illusion CACIB
VSP Zenmaxkay´s maximus CACIB
PU2 Liberum Avis Aut Caesar va-cacib

Playbox´s Soronume

GiveMeFive Betty Boop

Tenten Knight

Cocoon´s Jam Jam
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19.5. Somero, Juutilainen  Saija
alle 10 / alle 1000
ROP Bokstaff Dennis SERT
VSP Bokstaff Ellinoor SERT

20.5 Riihimäki, Demetriou Panos
alle 10/ alle 1000
ROP Cocoon´s Jam Jam RYP3
VSP Bullrunner´s Yummi Yammu SERT
PU2 Cocoon´s Only One Choice SERT
PU3 Cocoon´s Perfect Choice 
PN2 Cocoon´s Pretty Woman SERT
PN3 Cocoon´s Just for You
ROP Kasv Cocoon´s BIS2

26.5. Oulainen Haranen Juta
alle 10/alle 1000
ROP Najaf´s Jacaranda 

26.5. Joensuu Ylä-Mononen Satu
alle 10/ yli 2000
ROP Cocoon´s Jam Jam 
VSP Cocoon´s Perfect Choice 
PU2 Cocoon´s Pet Shop Boy
ROP Kasv Cocoon´s

27.5. Järvenpää, Talvitie Marja
alle 10/ yli 2000
ROP Liberum Avis Aut Ceasar 
VSP Playbox´s Unique SERT
PU2 Playbox´s Saruman SERT
PN Playbox´s Mystery
ROP Kasv Playbox´s

27.5 Joensuu Finne Leni 
alle 10 /yli 2000
ROP Cocoon´s Jam Jam CACIB
VSP Cocoon´s Only One Choice SERT,
        CACIB
PU2 Cocoon´s Perfect Choice va-cacib

PN2 Lellibox Up Yours SERT, va-cacib
PN3 Kreidsid Admirable Brilliante
        Diamnd va-sert
ROP Kasv Cocoon´s BIS3

3.6 Mänttä-Vilppula Poleteava Irina
alle 10 /yli 2000
ROP Bullrunners Yummy Yammy SERT

3.6. Lohja, Vakkilainen Sanna
yli 10/ alle 1000
ROP Playbox´s Saruman SERT
VSP Playbox´s Soronume
PU2 Liberum Avis Aut Ceasar 
PU3 Moralez di Noi Vincere va-sert

ROP Kasv Playbox´s
ROP Vetreraani Pegetrix L´amour

9.6. Töysä, Juutiilainen Saija
alle 10/ yli 2000
ROP Cocoon´s Perfect Choice
VSP Lellibox Sata Salamaa SERT
PN2 Online Cherish vara-sert
ROP Veteraani Fresser´s Rokki

9.6. Salo, Putkonen Juha
alle 10/ yli 1000
ROP Playbox´s Unique SERT
PN2 Macbox Petty Poop va-sert
PN3 Farickos Frigga

9.6. Keitele Lundava Astrid
alle 10/ alle 1000
ROP Vuorman Zappa SERT, FI MVA

Playbox´s Unique

Playbox´s Saruman

Bullrunners Yummy Yammy, kuva: Timo Kokko

Playbox´s True Illusion

Cocoon´s, kuva: Timo Kokko

Liberum Avis Aut Ceasar, kuva: Timo Kokko
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10. 6 Kangasniemi Lehkonen Harri
alle 10/ yli 1000
ROP Cocoon´s Perfect Choice
VSP Cocoon´s Love of Life SERT

16.6 Kotka  Desserne Sylvie
yli 10/  yli 2000
ROP Cocoon´s Just for You CACIB
VSP Luckyfan Gerlad O´Guido SERT,
        CACIB
PU2 Liberum Avis Aut Ceasar va-cacib
PU3 Cocoon´s Perfect Choice 

PN2 Cocoon´s Jam Jam va-cacib
PN3 Kaiffarin Almeria SERT
PN4 Playbox´s Soronume
ROP Kasv Cocoon´s BIS4

16.6. Helsinki, Vanhoenacker Roger
yli 10/ yli 2000
ROP Cocoon´s Jam Jam CACIB
VSP Luckyfan Gerlad O´Guido SERT,
        CACIB
PU2 Ability Edward Echo SERT
        va-cacib
PU3 Liberum Avis Aut Ceasar 
PU4 Kreisid Admirable Bueno Brillo
PN2 Playbox´s Soronume va-cacib
PN3 Cocoon´s Ring Ring SERT

ROP Kasv Cocoon´s

30.6.Rovaniemi, Brankooviz Zoran
alle10/ yli 2000
ROP Playbox´s Soronume Cacib
PN2 La Diva de Villa de Rota SERT
ROP Veteraani mr Homer di Noi Vin-
cere

30.6 Laukaa Brace Andrew
alle 10/ yli 1000
ROP Cocoon´s Perfect Choice
VSP Daytona Nostrum SERT
PN2 Napmary´s Diamand Lellibox
        va-sert
ROP Veteraani Apfel´s X-empress

7.7. Karjaa Abrakimov Shamil kt
alle 10/yli 2000
ROP GiveMeFive Jack Sparrow SERT,
        CACIB
VSP Bestbox Bonita de Luna CACIB
PU2 Stonecutter´s Aapo the Great
        va-sert

PN2 Cocoon´s Jam Jam va-cacib
PN3 Pearl Seeker´s Delecroix SERT
PN4 Playbox´s Soronume

7.7. Kokkola Kentala Kirsi
alle 10 / yli 2000
ROP On Line Cherish SERT, CACIB

PN2  Rudy´s Bourbon Queen SERT,
         CACIB

14.7. Oulu Aaltonen Pirjo 
alle 10/ yli 2000
ROP Cocoon´s Jam Jam CACIB
VSP Cocoon´s Roya Choice SERT
PU2 Clea´s Just Fire va-sert va-cacib

PN2 Napmars Diamand Lellibox SERT

14.7 Forssa, Jokisilta Hannele
yli 10/ yli 2000
ROP Bestbox Bonita de Luna RYP4
VSP Cocoon´s Perfect Choice 
PU2 Cocoon´s Royal Choice SERT

PN2 Cocoon´s One of Us SERT

15.7. Lammi, Liljjeqvist-Borg Eva
yli 10/ alle 1000
ROP Bestbox Bonita de Luna
VSP Tenten Night SERT
PU2 GiveMeFive Jack Sparrow va-sert
PU3 Gift of Gods No Akacisa
PU4 Najaf´s Game of Chance
PN2 Bestbox Esmeralda Mas Cara
        SERT
PN3 Napmary´s Crème de la Crème
        va sert
PN4 Lellibox Sata Salamaa
ROP Pentu Tenten Marimba

21.7. Mäntsälä, Haapaniemi Elina
ROP Quantum von Elisabeth Brunnen
         SERT, ROP Veteraani

21.7. Kemi, Whitmarsh Anita
alle 10/ yli 2000
ROP Gift of Gods No Akacisa SERT,
         CACIB
VSP Yara vom Okeler Worst SERT
        CACIB
ROP pentu Tenten Marimba

22.7. Paltamo, Laakso Jari
alle 10/ alle 1000
ROP Decas Bianca SERT
VSP Gift of Gods No Akacisa SERT
PN2 Playbox´s Samsara
ROP Pentu Tenten Marimba

Decas Bianca

Bestbox Bonita de Luna

Cocoon´s Just for You

GiveMeFive Jack Sparrow

Quantum von Elisabeth Brunnen
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28.7. Pori Vermeisre Myriam
yli 10/ yli 2000
ROP Cocoon´s Jam Jam CACIB
VSP Bullrunner´s Yummy Yammy
        SERT, Cacib
PU2 Cocoon´s Religion Robert va-sert
PU3 Cocoon´s Perfect Choice va-cacib

PN2 Cocoon´s Renesanssi SERT
PN3 GiveMeFive Betty Boop va-cacib
ROP Kasv Cocoon´s

8.7 Mikkeli, Sume Anne
alle 10/ yli 2000
ROP Bullrunnes´s Yummy Yammy Sert
         CACIB
ROP Veteraani Zealbeat´s Educated
         Mate

3.8. Kuopio Sinko Stefan
yli 10/ yli 3000
ROP Bestbox Bonita de Luna CACIB
         RYP1 
VSP GiveMeFive Jack Sparrow SERT,
        CACIB
PU2 Liberum Avis Aut Caesar va-cacib
PU3 Bullrunner´s Yummy Yammy
        va-sert
PU4 Ismerin Aapo

PN2 Playbox´s Unique SERT, va cacib
PN3 Bestbox Esmeralda Mas Cara
        va sert
PN4 GiveMeFive Betty Boop
ROP Pentu Zealbea´s Åverspeed Indeed
ROP Veteraani Ismerin Aapo

4.8. Kuopio, 
Heikkinen-Lehkonen Paula
yli 10/ yli 3000
ROP Bestbox Bonita De Luna Cacib
VSP Liberum Avis Aut Caesar CACIB
PU2 Ismerin Aapo 
PU3 Bullrunner´s Yummy Yammy
        SERT, va cacib
PU4 GiveMeFive Jack Sparrow va sert
PN2 GiveMeFive Betty Boop va cacib
PN3 Playbox´xs Unique SERT
PN4 Bestbox´s Esmeralda Mas Cara
        va sert
ROP Pentu Vandoris Diandra
ROP Vetreraani Ismerin Aapo

4.8. Nokia, Ulf Bråthen, Tanska
alle 10/ alle 1000
ROP Tenten Knight
VSP Tenten Marimba SERT
PU2 Cocoon´s Royal Choice SERT
PU3 Gift of Gods No Akacisa
PU4 Sky Bridge Sandstorm
PN2 Playbox´s Samsara va sert
PN3 Napmary´s Diamand Lellibox

5.8. Kuopio, Philip John
yli 10/yli 3000
ROP Bestbox Bom´nita De Luna
         CACIB
VSP GiveMeFive Jack Sparrow SERT,
        CACIB
PU2 Playbox´s Liberum Avis Aut
        Caesar va cacib
PU3 Bullrunner´s Yummy Yammy
        va sert
PU4 Ismerin Aapo
PN2 Playbox´s Unique SERT, va cacib
PN3 Bestbox Esmeralda Mas Cara
        va sert
PN4 GiveMeFive Betty Boop 
ROP Pentu Vardomen Dominic
ROP Veteraani Ismern Aapo

Kuva: Tiina-Leena Salo
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Koetuloksia
Bokseri-lehdessä julkaistaan ne palveluskoirakoetulokset, jotka on ilmoitettu aineistopäivään 
mennessä toimituksen osoitteeseen  bokserilehti@bokseriyhdistys.fi. Viestissä tulee ilmoittaa 
koe ja kokeen päivämäärä, koiran ja ohjaajan nimet, tuomari sekä pistemäärä. Koulutustunnuk-
sen saaneen koiran kuva julkaistaan lehdessä ilmaiseksi tuloksen yhteydessä. Kuva toimitetaan 
osoitteeseen bokserilehti@bokseriyhdistys.fi

BH-koe

15.5 Kangasala, tuomari Jani Heinilä
Playbox’s Samsara, ohj. Petra Karppinen, hyväksytty

9.6. Rovaniemi, tuomari Allan Aula
Aprilmist Ana’i’s, ohj. Paula Suominen, hyväksytty

16.6. Lapua, Sirpa Ahola
Tenten Knight, ohj. Tuulia Ala-Nisula, hyväksytty

24.7 Hämeenlinna, 
uomari Hannele Pörsti
SkyBridge No Stripes, ohj. Miia Saaristo,
hyväksytty

Jälkikoe

6.5.  Raasepori, tuomari 
Kauko Makkonen
Allerona, ohj. Leena Nolvi
m172 t80 yht. 252 pist. JK2

27.5. Lohja, tuomari Lea Yli-Suvanto
Moonraker Fina Fia, ohj. Tuula Nolvi
m166 t74 yht. 240 pist. JK3

9.6. Ylöjärvi, Reima Nuutinen
Moonraker Fina Fia, ohj. Tuula Nolvi
m169 t76 yht. 245 pist. JK3

Agility

Riverflowers Caprice ”Minni”
ohj. Sonja Forsblom,  
omistaja & kasv. Sonja ja Gunilla Forsblom
25.2.Vantaa Tuomari Seppo Savikko
hyppyrata 1.sija tulos -10,20 LUVA
5.5.Vihti Tuomari Seppo Savikko
hyppyrata 6.sija tulos -7,69
26.6.Vantaa Tuomari Esa Muotka
agilityrata 9.sija tulos -9,16 LUVA
2.7.Helsinki Tuomari Anne Savioja
agilityrata 9.sija tulos -3,75 SERT

Ma Baker´s Jambo ”Dille”, ohj. Tea Kaltto
om. Sami Kaltto
Luokka Maksi 1.
7.5.  Pennala  tulos 10 sij.10.
7.5. Pennala HYL
27.5. Ruokolahti HYL
27.5. Ruokolahti tulos 5 sij.4.
5.6. Tampere tulos 10 sij.4.
5.6. Tampere HYL
14.6. Lappeenranta tulos 0 sij.2. LUVA

Aprilmist Ana’i’s, kuva: Elisa Söderlund

Riverflowers Caprice

Allerona

Moonraker Fina Fia

Playbox’s Samsara

Tenten Knight
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Sertin saaneet
Tämän palstan ilmoitusten hinta on SBY:n jäsenille 20 e, ei-jäsenille 40 e.

Toimita kuitti maksusta, koiran kuva ja tiedot sekä sertifikaatin saantipäivä ja tuomari osoitteeseen 
bokserilehti@bokserihdistys.fi. 

GiveMeFive Jack Sparrow
(Ido el Tomex & Belamie di Noi Vincere)
Kasv Sirpa Annala
Om Sirpa Annala ja Tiina Tukiainen

Karjaa 7.7.2012 Shamil Abrakimov Sert Cacib
Kuopio 3.8.2012 Stefan Sinko Sert Cacib
Kuopio 5.8.2012 Philip John Sert Cacib

Vuoden näyttely bokseri
Bestbox Bonita De Luna

Vuoden VSP-näyttely bokseri
Zenmaxkay´s Maximus

Vuoden pentu
Daytona Nostrum

Vuoden veteraani
Najaf`s Deep Blue Sea

Vuoden näyttelykoira kasvattaja
Cocoon`s

Vuoden juniori
Zealbeat´ss Who Says Booooo

Kasvattajamalja
Bestbox Bonita De Luna

Vuoden 2011 näyttelykirtopalkinnot

Bokseri-lehden numerossa 2/2012 julkaistut Vuoden 2011 näyttelykiertopalkinto tiedot eivät olleet täydelliset, joten tulokset jul-
kaistaan tässä uudelleen. Lehti julkaisee tässä myös edellisestä numerosta puuttumaan jääneet kuvat.

Delight Memories
GiveMeFive

Siitosuros
Liberum Avis Aut Caesar

Siitosnarttu
Cocoon´s It´s So easy

TOP10
1. Bestbox Bonita De Luna 107 p.
2. Cocoon`s Jam Jam 102 p.
3. Zenmaxkay´s Maximus 101 p.(28)
4. Liberum Avis Aut Caesar 101 p.(24)
5. Cocoon`s Perfect Choice 93 p.
6. Playbox`s True Illusion 86 p.
7. Cocoon`s Pet Shop Boy 84 p.
8. Playbox`s Soronume 76 p.
9. Cocoon`s Just For You 67 p.
10.Raftsman Topgirl To Mabakers 65 p.(18)

Kuva: Timo Kokko
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TOP10 nartut
1. Bestbox Bonita De Luna 107 p.
2. Cocoon`s Jam Jam 102 p.
3. Playbox`s True Illusion 87 p.
4. Playbox`s Soronume 76 p.
5. Cocoon`s Just For You 67 p.
6. Raftsman Topgirl To Mabaker´s 65 p.
7. Playbox`s Syrah 56 p.
8. Vaa`as Hilja Maitotyttö 55 p.
9. Najaf`s Deep Blue Sea 53 p.
10.Najaf`s Jacaranda 52 p.

TOP10 Urokset
1.Zenmaxkay´s Maximus 101 p.(28)
2.Liberum Avis Aut Caesar 101 p.(24)
3. Cocoon`s Perfect Choice 93 p.
4. Cocoon`s Pet Shop Boy 84 p.
5. TenTen Knight 65 p.
6..Playbox`s Panthera36 p.
7. Playbox`s Saruman 31 p.
8. Ismerin Aapo 30 p.
9. Hausse Zeus 20 p.
10.Bestbox  El Amor Eterno 19 p.

Vuoden siitosuros
1.Liberum Avis Zenit 60 p.
2. Cocoon`s Ideal Choice 53 p.
3. Liberum Avis Aut Caesar 49 p.
4. Kreisid Admirable Adonis 44 p.

Vuoden siitosnarttu
1.Cocoon`s Its So Easy 76 p.
2.Playbox`s Okariina 57 p.
3.Liberun Avis Una Sorpresa 44 p.
4. Bestbox Angel Face 43 p.
5. Cocoon`s Fun Fun Fun 41 p.
6. Playbox`s Mystery 17 p.

Vuoden veteraani
1.Najaf`s Deep Blue Sea 112 p.
2.Ismerin Aapo 100 p.
3.Cocoon`s Coco Chanel 94 p.
4.Mr Homer Di Noi Vincere 63 p.

Kasvattajamalja
1. Bestbox Bonita De Luna 62 p.
2. Zenmaxkay´s Maximus 53 p
3. Liberum Avis Aut Caesar 52 p.
4. Cocoon`s Perfect Choice 50 p.
5. Cocoon`s Jam Jam 48 p.
6. Playbox`s True Illusion 45 p.
7. Playbox`s Soronume 37 p.
8. Playbox`s Saruman 24 p.
9. GiveMeFive Betty Boop 20 p.(24)
10.Zealbeat`s Who Says Booooo 20 p. (21)

Vuoden juniori
1.Zealbeat`s Who Says Booooo 20 p.
2.Daytona Nostrum 8 p.
3.Playbox`s Unique 7 p.

Vuoden pentu
1. Daytona Nostrum 70 p.
2. Aprilmist Narnia 47 p.
3. Playbox`s Unique 45 p.
4. Bestbox El Amor Eterno 16 p.

Vuoden näyttelykoira kasvattaja
1. Cocoon`s 228 p.
2. Playbox`s 180 p.
3. Tenten 44 p.
4. Bestbox 43 p.

Delight Memories
GiveMeFive 42 p.

Vuoden näyttelykoira kasvattaja
Cocoon`s

Vuoden siitosuros
Liberum Avis Aut Caesar

Kuva: Timo KokkoKuva: Timo Kokko
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Alaosastot tiedottavat

POHJOIS-KARJALAN
ALAOSASTOLAHDEN ALAOSASTO

KESKI-SUOMEN
ALAOSASTO

TURUN
ALAOSASTO

Tottistreenit eskiviikkoisin klo 18 Viihdekeskuksella, • 
uudet jäsenet rohkeasti mukaan!
Alaosaston saunailta 21.9. Keski-Suomen alueen jäsenet • 
kaikki tervetulleita!
Geeniverinäytteenotto lokakuussa• 
Syksyn uintipäivät suunnitteilla • 
Loka-marraskuulle tulossa tottisviikonloppu• 
Tarkemmat tiedot kaikista tapahtumista ilmoitetaan • 
palstalle http://ksbokserit.palstani.com/ sekä nettisivuille 
http://www.sby-keskisuomi.com/

Tottelevaisuuskoulutukset ja bokseritapaamiset jatkuvat Lin-
nunlahden kentällä sunnnuntaisin klo 15-18 sekä maanantaisin 
klo 18-20. Lisätietoja alueen bokseritoiminnasta nettisivuil-
tamme www.sbypk.com. Tervetuloa mukaan!

Kesä on mennyt vauhdikkaasti: ala-
osastossa on järjestetty käyttäytymis-
koe, luonnetesti, hakukoe ja suojelu-

koe. Syyskausi etenee kurssien merkeissä, ja loppuvuodesta 
järjestämme taas mahdollisuuden sydän- ja selkätutkimuksiin. 
Hae syksyn tapahtumat alaosaston kotisivuilta www.sbyturku.
com ja tule mukaan koulutuksiin ja muihin tapahtumiin! Netti-
sivuilta löydät myös ohjeet siitä, miten pääset mukaan alaosas-
ton Nimenhuuto –palveluun ja saat uutiset ja tiedot tapahtumis-
ta suoraan sähköpostiisi!

Treenivuoro keskiviikkoisin klo 18-20 Nastolassa, • 
Koiramäen kentällä
Viehejuoksuun tutustuminen 24.9. Hyvinkään Sveitissä • 
Luhtilaukkaajien radalla
BH-koe 6.10. Nastolassa, tuomarina Ossi Harjula, Ilmoit-• 
tautuminen 20.9. klo 18-20 Heidi Tonterille, p. 040 760 
5722. Koemaksu 30 euroa.
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UUDENMAAN
ALAOSASTO

Koirakouluttaja Pertti Vilanderin luento 
su 18.11.2012 Tikkurilassa, Peltolan koululla. 
Lisätietoja  Uman nettisivuilla. 

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

Arkitottelevaisuus
Kurssilla opetellaan toimimaan niin, että koirasta tulisi asialli-
sesti käyttäytyvä seuralainen. Kurssilla harjoitellaan vetämättä 
liikkumista, ohittamista ja perehdytään siihen, miten ohjaajan 
on toimittava, että koira haluaisi kuunnella ja totella häntä. 
Kurssi sopii kaikille koirakoille ja erityisesti koirakoille, joilla 
on ongelmia arkielämän tilanteissa.

Koirankoulutuksen alkeet
Kurssilla keskitytään koiran ja ohjaajan välisen yhteistyön 
luomiseen, koiran motivointiin ja teknisen opettamisen aloit-
tamiseen. Kurssi sopii kaikille koirakoille, ensimmäiseksi ns. 
”pentukurssiksi” tai jo aikuisen koiran ja ohjaajan yhteistyön 
parantamiseksi.

Pertti Vilanderin 
luento- ja koulutustilaisuus 

Onnellinen pentu ja tasapainoinen aikuinen
18.11.2012 klo 13.30-16.30 Tikkurilassa 

Peltolan koululla, Lummetie 27 B, 01300 Vantaa 

Apua koiraongelmiin
Vetääkö koirasi taluttimessa? Rähjääkö koirasi vastaantulijalle, ohimenevälle?

Käyttäytyykö koirasi aggressiivisesti ihmisiä tai muita eläimiä kohtaan?
Haukkuuko koirasi kotona? Tekeekö koirasi tuhoja yksin ollessaan?

Karkaileeko koirasi? Haluatko olla koirallesi laumanjohtaja?
Haluathan pitää koiraasi hallitusti vapaana?

Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä!

Varmista paikkasi ennakkoon ilmoittautumalla sähköpostilla
8.11.2012 mennessä Kati Korhoselle pepepoksu(at)gmail.com
Maksu SBY UMA:n tilille Nordea FI42 1220 3000 2096 15

viitenumerolla 1177 viimeistään 12.11.2012

Liput ennakkoon 20 € ja ovelta puoli tuntia ennen tilaisuuden aloitusta 25 €

Järjestäjänä Suomen Bokseriyhdistyksen Uudenmaan alaosasto

Koirankoulutuksen jatko
Kurssilla perehdytään koiran motivoinnin ja teknisen osaamisen 
yhdistämiseen koetottelevaisuusliikkeiksi. Jatkokurssin yhtenä 
tavoitteena on muodostaa omatoiminen tottelevaisuusryhmä, 
jossa uman kouluttaja vierailee säännöllisesti. Jatkokurssille 
pääsyn edellytyksenä on alkeiskurssin suorittaminen. Kurssi 
sopii koirakoille, jotka tähtäävät palveluskoirakokeisiin.

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

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

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 • 
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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. »
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