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Käy tykkäämässä Facebookissa
Liity SBYn Facebook-ryhmään ja kuulet ensimäisenä tapahtumista sekä muista ajankohtaisuukisista.

Suomen Bokseriyhdistys -ryhmä Facebookissa.
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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 000kpl

Osoitteenmuutokset
Jäsensihteerille sähköpostilla: jasensihteeri@bokseriyhditys.fi
tai  osoitteeseen: Anne Kuivinen, Länsipuolentie 575, 62190 Ruha

Vuosi on taas vaihtumassa, ja lähes 
kokonainen vuosi on takana päätoi-
mittajana. Nyt on oivallinen paikka 

tarkastella toimintaa, vähän taakse ja enem-
män eteenpäin. Kädessäsi on nyt vuoden vii-
meinen lehti, järjestysnymeroltaan neljäs. Itse 
olen siis ollut päätoimittajana vuoden toisesta 
lehdestä lähtien.

Mihin on pyritty? Mikä on toteutunut? Toivottavasti lehden ke-
hitys on ollut nousujohteinen, sen eteen on ainakin kovasti tehty 
töitä. Palautetta lehdestä on saatu – sekä korjaavaa, että kan-
nustavaa. Hyvä lukjia, sinä päätät olemmeko onnistuneet. Onko 
lehti mielenkiintoisempi ja visuaalisesti parempi? 

Mitä seuraavaksi? Ensi vuoden alusta vuoden ensimmäinen 
lehti “lanseerataan” kasvattajanumeroksi. Siinä tullaan painot-
tamaan enemmän rodun jalostuksellisia asioita, terveystuloksia, 
ja asiantuntijoiden julkaisuja. Tähän lehteen toivonkin etenkin 
kasvattajilta toiveita, mitä haluaisitte korostettavan.

Virheitä on lehdessä on muutamia ollut, niistä olen pahoillani. 
Mutta koska minäkin olen ihminen, ja inhimmillinenkin, niin 
niitä todennäköisesti sattuu jatkossakin. Tästä lehdestä alkaen 
emme julkaise virheistä korjauslistaa seuraavassa numerossa 
monen kuukauden päästä, vaan teemme yhdistyksen internet-
sivuille virheille osoitetun paikan. Eli jos löydät lehdestä asia-
virheen, ilmoitus siitä edelleen minulle, ja asia oikaistaan viipy-
mättä internetissä. 

Uudistunut Bokserin Käyttöopas uusine ku-
vineen ja hiukan kohennetulla ulkoasulla 
ilmestyy myyntiin pian. Käyttöopas odottaa 
koneellani lähes painovalmiina, joten siitä-
kin on tulossa lisää infoa yhdistyksen inter-
netsivustolla aivan lähiaikoina. 

Useat tarkkasilmäiset lukijat ovat varmasti 
huomanneet, että tarvitsemme Johannan tilal-

le uuden taittajan. Mitä etsimme? Olet luova ja halukas omalta 
osaltasi yhdessä muun toimikunnan kanssa kehittämään lehteä 
edelleen, osaat taittoohjelman (InDesign) käytön ja ennen kaik-
kea, teet tätä työtä rakkaudesta rotuun. Ota rohkeasti yhteyttä al-
lekirjoittaneeseen, jos vähänkään mietit, olisiko sinusta siihen! 
(Pliis, muuten joudun rekrytoimaan siihen oman rouvani…)

Näillä julkaistuilla suunnitelmilla siis lähdetään uuteen vuoteen. 
Paljon on mietintämyssyssä muhinut asioita, ja osa jää muhi-
maan sinne vieläkin. Kaikkea ei kerrota kerralla. 

Valokuvauskilpailun, joka koski Joululehden  kansikuvaa on 
voittanut Michaela Vörgren. Toiseksi kilpailussa tuli Eija Kät-
kä-Riihoja (kuvalla, mikä on etusivun sisäpuolella) Onnittelut 
toimituksen puolesta! Kuvia tuli runsaasti, kiitokset kaikille 
osallistujille.

Nyt vielä toivotan jokaiselle rauhaisaa joulunaikaa ja hyvää, pa-
rempaa Uutta Vuotta 2013! 

Timo Kokko
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Suomen Bokseriyhdistys ry 
 Finlands Boxerförening rf - The Finnish Boxer Club  

www.bokseriyhdistys.fi

Boksereiden rotujärjestö, perustettu 1944

Puheenjohtaja
Laura Saastamoinen
Jyrkäntie 1 B 4 
80710 Lehmo
p. 041 722 9918

puheenjohtaja@bokseriyhdistys.fi tai 
laura.saastamoinen@jns.fi

Varapuheenjohtaja
Heidi Mäki-Välkkilä
Lauttamuksentie 7 
40930 Kinkomaa
p. 040 522 1140

heidi@zealbeats.fi

Sihteeri
Hanne Leinonen
p. 050 590 6553 
sihteeri@bokseriyhdistys.fi
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 Jauhi-
ainen, 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@bokseriyh-
distys.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)

5                                   Bokseri 4 - 2012

     

Puheenjohtajalta

Tervetuloa uudet jäsenet!

Erilainen, mielenkiintoinen, työ-
läs, tapahtumarikas, energinen; 
nämä ovat sanoja, jotka minulle 
ensimmäisenä tulevat mieleen 
pohtiessani kulunutta vuotta. Tä-

hän vuoteen on mahtunut paljon sekä onnistumisia että epäon-
nistumisia, iloa ja surua ja roppakaupalla mukavia kokemuk-
sia.

Onnistumisia kokivat myös SBY:n maailmalle lähetetyt edus-
tusjoukkueet, sekä Atibox IPO MM- että Atibox FH MM-
kisoissa suomalaiset nousivat palkintopalleille! Boksereiden 
suojelumestaruuskisoissa italiassa Hanna Räsänen ja Apfels 
Yogi saavuttivat pronssia ja erikoisjäljen maailmanmestaruus-
kisoissa Puolassa Laura Koistinen ja Eki-Eckstein von Inis 
Vitrin nousivat korkeimmalle korokkeelle ollen vuoden 2012 
maailmanmestareita. Lämpimät onnittelut vielä kerran molem-
mille! Kiitos myös molemmille joukkueille Suomen Bokseri-
yhdistyksen edustamisesta. Kisojen pisimmällä kisamatkalla 
Suomen joukkue sai kuulemma varsinkin Italiassa erittäin pal-
jon positiivista huomiota ja tiimi palkittiinkin kauimpaa tullee-
na joukkueena.

Italiassa pidettiin IPO-kisojen yhteydessä ns. epävirallinen 
Atibox-edustajien tapaaminen. Vuonna 2013 toukokuussa, 
Unkarissa pidettävän Atibox-näyttelyn yhteydessä järjestetään 
suurempi kokous, jonne SBY lähettää omat edustajansa. Onko 
muutosta ilmassa myös Euroopan suunnalla?

Kun ajattelen tätä vuotta Suomen bokseriyhdistyksen näkökul-
masta, on kokonaiskuva positiivinen. Toimikunnat ja niiden 
vetäjät ovat tehneet erinomaista työtä yhdistyksen tapahtumien 
eteen ja vieneet monia asioita eteenpäin uutta ja tulevaa aja-
tellen. Ulkopuolelta tuleva paine on kuitenkin toisinaan kova. 
Reiluuden ja rehtiyden, jäsenistön miellyttämisen ja onnistu-
neiden tapahtumien ja tilaisuuksien välillä tasapainoilu ei ole 
aina helppoa.

Maaliskuussa kokoonnumme taas vuosikokoukseen Tampe-
reelle, siellä valitaan uusia ja energisiä ihmisiä viemään tätä 
yhdistystä ja toimintaa boksereiden parissa eteenpäin. Oman 
pestini lisäksi erovuorossa ovat näyttelytoimikunnan vetäjä, 
jäsensihteeri sekä ”kirstunvartija” eli rahastonhoitaja. Omasta 
puolestani haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia erovuoroi-
sia hyvin hoidetuista pesteistä ja toivottaa onnea tulevaan. Yh-
distyksen eteen tekemänne työ on todella arvokasta.

Vuosikokous on se tilaisuus, jossa jäsenistö voi vaikuttaa sii-
hen, millaiset henkilöt tätä yhdistystä ensi vuonna luotsaavat. 
Lämpimästi tervetuloa paikalle kaikki SBY:läiset!

Toivottavasti lehden ilmestyessä saamme nauttia valkoisesta 
maasta ja lumesta, myöhemmin joulun rauhasta ja tunnelmas-
ta. Lämmintä joulunaikaa, iloa ja valoa!

Laura

Sarianna Nopanen, Hamina
Jenni Leino, Vantaa
Taru Nousiainen, Helsinki
Aleksi Leppäluoma, Turku
Iia Äyräväinen-Korpi, Lohja
Maija Laine, Lahti
Sanna Maisala, Raisio
Minttu Lehtonen, Turku
Pekka Kervinen, Helsinki

Saara Näriäinen, Helsinki
Netta Korvenranta, Lahti
Marjo Halkola, Sahalahti
Katariina Syrjäläinen, Helsinki
Harri Hautakangas, Espoo
Marjatta Ryhänen, Launnonen
Merita Buck, Kerava
Merja Koskinen, Tarttila
Tommy Wirtanen, Espoo

Jonne Åkerl,a Tampere
Mia Edgren, Valkeakoski
Marion Sundqvist, Kalkkiranta
Johanna Kuipers, Järvenpää
Anu-Emilia Niinikorpi, Merimasku
Fanny Hautamäki, Kalkkiranta
Natalia Kiviaho, Salo
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Menestystä ATIBOX IPO ja FH -kilpailuissa 2012

Suomen Bokseriyhdistys onnittelee!

Maailmamestaruus 2012 ATIBOX FH

Puolassa 9-11.11.
Eki-Eckstein von Inis Vitrin
ja Laura Koistinen
94 p. 

Boxmann Shangri-La ja Piia Hietsalo 
70 p., 7. sija

Aristocrat zur Alten Buckeburg  ja 
Laura Mäiseli, 45 p.

Joukkuekilpalun 2. sija!

Joukkueenjohtaja: Harri Latikka

Italiassa 19-21.10.2012
Apfels Yogi ja Hanna Räsänen
90/80/86 vik E

Momo’s Tecka ja Kimmo Kaartinen
hylätty tottelemattomuuden vuoksi

Momo’s Terro ja Kirsi Kuivila
hylätty tottelemattomuuden vuoksi

Joukkueenjohtaja: Laura Koistinen
Maalimies: Vesa Laaksonen

Voittajista sekä voitokkaista kisa-
matkoista voit lukea lisää seuraavasta 
Bokseri 1/2013 -lehdestä

ATIBOX IPO 3. sija
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Teksti: Tuula Seppälä

Minulle tarjoutui tilaisuus elä-
mäni hienoimpaan seikkai-
luun saatuani arvostelukutsun 

Australiaan. Jo matkan suunnitteluvai-
heessa seikkailu sai mainion jatko-osan 
kun kaksi eri rotuyhdistystä Uudesta-
Seelannista kutsui minut seuraavaksi vii-
konlopuksi tuomaroimaan omat erikois-
näyttelynsä.

Matka maapallon toiselle puolelle on to-
siaan pitkä mutta hyvien lentoyhteyksien 
ansiosta matkustaminen ei ollut lainkaan 
niin raskasta kuin etukäteen pelkäsin. 
Näin jälkeenpäin voin todeta että rei-
lun kahden viikon aikana näin ja koin 
niin paljon mielenkiintoisia asioita että 
matka todellakin kannatti tehdä. Vaikka 
täältä Euroopasta katsottuna Australia ja 
Uusi-Seelanti ovat ihan naapuruksia niin 
ne sijaitsevat kaukana toisistaan ja ovat 
sekä ilmastoltaan että maisemiltaan täy-
sin erilaiset maat. 

Oli upeaa saada tutustua moniin haus-
koihin ja lämminhenkisiin ihmisiin sekä 
sikäläiseen rentoon ja kiireettömään 
elämäntapaan. Etenkin Australian luon-
to ja eläimistö on vertaansa vailla eikä 
elämyksistä ollut pulaa. Katsellessani 
hai-vaaraa  uhmaavia surffaajia Intian 
valtameren aalloissa tunsin olevani aika 
kaukana kotoa.

Sekä Australiassa että Uudessa-See-
lannissa koiraharrastuksessa näkyy 
voimakkaasti brittiläiset vaikutteet. 
Näyttelysäännöt ryhmäjaosta lähtien 
ovat samantyyppiset kuin Englannissa 
ja poikkeavat paljon FCI:n säännöistä. 
Molemmissa maissa on jopa omat rotu-
määritelmänsä, mutta ainakaan bokse-
rin osalta ne eivät poikkea merkittävästi 
FCI:n rotumääritelmästä.

Näyttelyissä ei ole laatupalkintoja eikä 
kirjallisia arvosteluja vaan vain kilpai-
luarvostelu. Tosin kaikissa kolmessa ar-
vostelemassani erikoisnäyttelyssä minua 
pyydettiin antamaan kirjalliset arvostelut  
kilpailuluokissa sijoittuneista koirista ja 
sen tein toki mielelläni.

Kilpailuluokkia on enemmän kuin meil-
lä, esim. pentuluokkia on kolmelle eri 
ikäryhmälle. Australiassa oli oma luokka 
ko. osavaltiossa kasvatetuille koirille ja 
molemmissa maissa oli oma luokka ko-
timaassa kasvatetuille koirille. Näytte-
lyyn ilmoittautuessa voi valita useasta eri 
luokasta eikä luokka määräydy niin suo-
raviivaisesti iän tai tulosten perusteella 
kuin meillä. Kun näyttelyiden osallistu-
jamäärät olivat melko pieniä ja luokkia 
oli monta, niin mahdollisuudet luokka-
voittoon oli erittäin hyvät.

Sukupuolen parhaan valinta sujuu kuten 
meilläkin, joskin myös pennut saavat 
osallistua kilpailuun. Näyttelyn parhaan 
lisäksi ei palkitakaan vastakkaisen suku-
puolen parasta vaan näyttelyn toiseksi 
kaunein. Näyttelyn kaksi parasta voivat 
siis olla samaa sukupuolta.

Elokuun viimeisenä viikonloppuna ar-
vostelin Perthissä, Australian länsiranni-
kolla, Boxer Club of Western Australian 
erikoisnäyttelyn. Kun täällä Suomessa 
kesä oli kääntymässä syksyksi, niin maa-
pallon toisella puolella oli orastava ke-
vät ja mm. narsissit kukkivat.  Keväisen 
Australian sää oli minun makuuni täy-
dellinen, aurinkoista ja päivittäin yli +20 
astetta lämmintä.

Näyttely järjestettiin Kennel Klubin 
omistamalla suurella nurmikentällä. 
Kentällä oli myös halli ja sen yhteydessä 
huoltorakennus. Huonon sään sattues-
sa näyttely olisi voitu siirtää sisätiloihin 
mutta onneksi sää suosi meitä. Näyttelyn 
järjestelyt oli erinomaiset ja palkintopöy-
tä todella näyttävä. 

Boksereita oli ilmoitettu 33 ja suurin osa 
niistä oli treenattu hyvin ja ne esitettiin 
taitavasti. Koirien taso vaihteli suures-
ti, ja etenkin amerikantuontien vaikutus 
erottui selvästi. Suurin osa koirista oli 

Matkamuistoja Australiasta
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tyylikkäitä, tasapainoisia ja hyvin raken-
tuneita. Yhtään liian raskasta koiraa ei 
joukossa ollut mutta muutama turhan ke-
vyt kylläkin. Eniten toivomisen varaa oli 
päissä. Voittajiin olin hyvin tyytyväinen.

Näyttelyn paras pentu oli urosten baby-
luokan voittanut Bokson Countdown. 
Sillä oli ikää vasta viisi kuukautta mutta 
se on erittäin lupaava bokserinalku ja sil-
lä oli mielestäni päivän paras pää. Pidin 
kovasti myös minor-luokan voittanees-
ta tyylikkäästä nartusta nimeltä Bokson 
Care Free jolla oli ikää seitsemän kuu-
kautta. Se on erittäin lyhytrunkoinen ja se 
saisi olla voimakkaammin kulmautunut.

Näyttelyn parhaaksi valitsin 6-vuotiaan 
valiouroksen Bokson Original Sinner. 
Minua hieman häiritsi sen suuret korvat 
ja runsaat huulet mutta se oli rungoltaan 
neliömäinen ja tasapainoinen. Se myös 
liikkui erinomaisen tehokkaasti.

Näyttelyn toiseksi kauneimmaksi valitsin 
”Australiassa kasvatetun”-luokan voit-
taneen nartun Bokson Close Encounter 
joka saisi kylläkin olla neliömäisempi. 
Sillä on erittäin kaunis pää ja ilme sekä 
voimakas runko.

Näyttelyssä oli aistittavissa rento ja lep-
poisa ilmapiiri koko päivän ajan. Ar-
vostelun jälkeen kokoonnuimme jutus-
telemaan ja nauttimaan piknik-eväitä. 
Näytteilleasettajat olivat kovin kiinnos-
tuneita kuulemaan sekä mielipiteitäni 
heidän koiristaan että kuulumisia suoma-
laisesta bokseriharrastuksesta.

Lomapäivät Australiassa kuluivat aivan 
liian nopeasti ja viikolla jatkoin matkaani 
Uuden-Seelannin pohjoissaarelle Auck-
landiin. Sää oli huomattavasti koleam-
pi kuin Australiassa mutta mehukkaat 
appelsiinit sai sielläkin poimia suoraan 
puusta ja ihmiset yhtä ystävällisiä ja vä-
littömiä.

Syyskuun ensimmäisenä lauantaina ar-
vostelin bostoninterrieriyhdistyksen eri-
koisnäyttelyn Aucklandissa ja seuraava-
na aamuna ajoimme reilut 200 km halki 
tarunomaisten maisemien (Taru Sormus-
ten Herrasta elokuva-trilogiasta tutut nä-
kymät) Rotoruaan jossa arvostelin bok-
seriyhdistyksen erikoisnäyttelyn.

Näyttely järjestettiin Rotoruan kv-
näyttelyn yhteydessä urheilustadionilla. 

Kaupunki sijaitsee tuliperäisellä maalla, 
kraatterijärven rannalla. Alue on tunnet-
tu maorien kulttuurin lisäksi kuumista 
lähteistä ja pulppuavista mutakuopista, 
joista lähtee mielenkiintoinen rikkivedyn 
haju. Haju muistuttaa erehdyttävästi mä-
tänevien kananmunien lemua.

Näyttelyyn oli ilmoitettu 34 bokseria ja 
niiden taso oli jälleen hyvin vaihteleva. 
Muutamat koirat toivat mieleen nostal-
gisia muistoja kehistämme 70-luvulta. 
Joukossa oli myös erittäin raskastekoi-
nen uros joka muistutti enemmän bull-

mastiffia kuin bokseria mutta yllättäin 
kyseinen uros osallistui myöhemmin päi-
vällä parhaan valion valintaan. Moniin 
luokkavoittajiin olin erittäin tyytyväinen 
ja minua eniten miellyttäneiden koirien 
taustalla paljastui olevan englantilaisia 
linjoja.

Näyttelyn kauneimmaksi  valitsin ja-
lostusurosluokan voittaneen australian-
tuonnin NZ & Aust Ch Ozstock Socks 
N All joka oli erinomaisen tasapainoinen 
kokonaisuus ja se esiintyi ryhdikkäästi. 
Näyttelyn toiseksi kauneimmaksi sijoit-

Bokson Original Sinner ja Bokson Close Encounter

NZ & Aust Ch Ozstock Socks N All
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tui ”Uudessa-Seelannissa kasvatetun” 
-luokan voittanut tyylikäs ja ryhdikäs 
narttu nimeltä Ch Sanlian Fancy An En-
counter At Denem. Valitettavasti minulla 
ei ole siitä kuvaa. 

Pidin kovasti myös jalostusnarttu-luokan 
voittajasta nimeltä Ch Sivad A Thing 
Called Love. Paras veteraani oli 9-vuo-
tias Ch Valeska Who Ya Lookin At joka 
oli vielä erinomaisessa kunnossa. Tässä 
näyttelyssä oli runsaasti epävirallisia kil-
pailuja ja lopulta vaikutti siltä että kaikki 
voittivat jotakin. Mieluisa tehtäväni oli 
valita mm. paras pää, paras runko, paras 
tiikerijuovainen väritys, paras valio, pa-
ras esittäjä jne.

Kotimatkani kulki uudelleen Australi-
an kautta, tällä kertaa olin mantereen 
itärannikolla. Viivähdin pari päivää au-
rinkoisessa Sydneyssä ihmettelemässä 
nähtävyyksiä ja ihastelemassa leppoisaa 
elämänmenoa. Annoin itselleni lupauk-
sen, että jos vielä joskus Australiaan mat-
kustan, niin viivyn vähintään kuukauden.  

Bokson Care Free

11                                   Bokseri 4 - 2012
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”Vielä ehtii rumenee!”
Lasse Luomanen, kennel Dubrazas, In  Memoriam

” Ei koira kävele päällään…” 
”Joka kasvattajalla on pentulaa-
tikko täynnä maailmanvoittajia ja 

vuoden kuluttua sitä kysyy, että missäs ne 
kaikki maailmanvoittajat oikein on…”
”Kaikkia hirvityksiä ne tänne raahaa-
kin…”

Kun  tämän vuoden erikoisnäyttelyn ai-
koihin tieto Lasse Luomasen äkillisestä 
poismenosta bokseriväen tavoitti, mie-
leen tuli ensimmäiseksi Lassen suorasu-
kaisia lohkaisuja vuosien varrelta.

Lasse Luomanen oli bokserirodun ja 
koiraharrastuksen suuria vaikuttajia 
Suomessa: kasvattaja, useamman rodun 
arvostettu ulkomuototuomari, yksi Suo-
men parhaista trimmaajista – ellei perä-
ti paras - erinomainen piirtäjä,  lista on 
pitkä.

Kasvatustyönsä Lasse aloitti vuonna 
1971. Kantanarttu oli V-70 Mårtens 
Aurora (Snorrehus Ibb – Adele av Sval-
bo). Lassen bokseriharrastus oli tosin 
alkanut jo 1965, kun hän koulupoikana 
”kovan painostuksen jälkeen” oli saanut 
vanhemmiltaan luvan ottaa oman koi-
ran. Perheeseen tuli bokseriuros Tonilan 
Kim.  Kimiä ei koskaan esitetty näytte-
lyssä, mutta ”sillä ei ollut yhtään tottele-
vaisuustulosta alle 90 pisteen”.

”Ruokahalu kasvoi syödessä” totesi 
Lasse vuonna 1979 Bokserilehden kas-
vattajahaastattelussa ja jatkoi, että hän 
tajusi jo varhain ettei Kimistä ollut näyt-
telykehien valloittajaksi.  ”Niinpä minun 
teki mieli toistakin koiraa, narttua, sillä 
haaveilin omasta kasvatustyöstä. Kerran 
Ruskeasuon metsässä lenkkeillessäni ta-
pasin erään neitosen, jolla oli muutaman 

kuukauden ikäinen bokserinarttu (C-C 
Gruner ja tuleva muotovalio Adele av 
Svalbo). Ihastuin tähän pentuun niin, että 
oitis tilasin sen jälkeläisen, vaikka ”Ida” 
ei itsekään ollut kuin n. 6 kk. Kahden 
vuoden odotusta minun ei kuitenkaan 
tarvinnut katua ja vihdoin koitti se päivä, 
jolloin vanhempieni mitään aavistamat-
ta  (vaikka C-C:lle kerroin aivan muuta) 
toin kotiin tulevan kantanarttuni V-70 
Mårtens  Auroran”.

Kaikkiaan Dubrazas bokserinpentueita syntyi 
29  ja niissä yhteensä  142 pentua. Monen suo-
malaisen bokserinkasvattajan koirien sukutau-
luista löytyy Lassen kasvatteja. Myös tämän 
jutun kirjoittajan A-pentueen emä oli Lassen 
S-pentueen narttu Dubrazas Schwesterlein 
ja esimerkiksi Maarit Halkomäen  Cocoon’s 
-bokserit ovat lähteneet Lasse Luomasen koi-
rista.

Dubrazas Havana BananaTeksi: Outi Valle
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Näyttelykehissä Lassen koirat näkyivät. 
Jo Lassen kantanarttu V-70 Mårtens  Au-
rora  ”Ebba” oli kaikkiaan  kuusi kertaa 
RYP1 ja kolme kertaa Best in Show. 

Omat kasvatit saavuttivat Vuoden voit-
taja -titteleitä tasaiseen tahtiin. V-77 
NO MVA Dubrazas Waterproof, “Zap-
pa”, joka oli mm. Best in Show-voittaja. 
“Zappan” tytär  V-81 Dubrazas Havana 
Banana, joka oli myös  Vuoden Bokseri 
1981 ja  joka voitti SBY:n erikoisnäytte-
lyn Turussa 1978 (tuomarina Kari Järvi-
nen) ja kahta vuotta myöhemmin SBY:n 
erikoisnäyttelyn Helsingin Ruskeasuolla 
(tuomarina K-E Johansson). V-85 Dubra-
zas Talk O’The Town (Dubrazas Havana 
Bananan tytär) V-89  Dubrazass Chess 
”Matti” joka oli myös Vuoden Bokseri 
vuosina 1989 ja 1990.  Matti oli Kuopion 
KV-näyttelyn Best in Show -89 ja SBY: 
n erikoisnäyttelyn 1990 ROP-koira (tuo-
marina Pam Broughton) ja  Messuhallin 
RYP1 samana vuonna.

Dubrazas oli Vuoden kasvattaja vuosina 
1973, 1984 ja 1985. 

Lyhyellä aikavälillä rodun kehitystä tar-
kastellessa jonkun koiran jalostusarvo 
voi olla  suoraan verrannollinen sen pen-
tuemäärään. (Ja näin oli varsinkin 70-ja 
80-luvuilla karanteenimääräysten takia.)
On kuitenkin niin, että pitemmällä ai-
kavälillä jalostuksellisesti koko kantaa 
ajatellen merkittäviksi ovat usein osoit-
tautuneet koirat jonkun määrätyn jälke-
läisensä kautta, vaikka niillä itsellään ei 
määrällisesti paljon pentuja olisikaan.  

Esimerkkinä tästä Ruotsiin Englannista 
tuotu Tennyson Whirlwind of Winuwuk, 
jolla oli Suomessa vain muutama pentue. 
Niistä tärkeimmäksi osoittautui Lasse 
Luomasen Dubrazas S-pentue (emänä 
V-81 Dubrazas Havana Banana).

Vuonna 1983 syntyneestä pentueesta ko-
tiin jäi keltainen  uros Dubrazas Sazar-
bud eli ”Sabu”. Sabusta ei koskaan tullut 
mitään suurta näyttelytähteä mutta sen 
vaikutus näkyi lähinnä sen jälkeläisten 
kautta.  

Samoin Sabun isoisä NO MVA V -77 
Dubrazas Waterproof eli ”Zappa”, joka 
osoittautui jalostuksellisesti merkittä-
väksi koiraksi lähinnä tyttäriensä kautta:  
Dubrazas-kennelissä  edellä mainitun 
Havana Bananan, Taimi ja Monica Eck-

hardtin  Eckbran - kennelissä  FIN MVA 
Eckbran Wandering Starin, ja tämän po-
jan Eckbran Idefixin tyttären Dubrazas 
Madam Butterfly’n kautta (emänä Dub-
razas Havana Banana).

Maarit Halkomäen Cocoon-boksereiden 
kantanarttu oli Zappan tytär Dubrazas 
Holiday On Ice,  joka oli uusintayhdistel-
mä Lasse Luomasen siitä H- pentueesta, 
josta oli Havana Banana. 

Cocoon’s kennelin alkuaikojen tärkein 
narttu oli kuitenkin Zappan tyttärenpojan 
eli Sabun ja ruotsintuontinartun Marikar-
los Upside Downin tytär Cocoon’s Bon-
bon, joka yhdistettynä englannintuon-
tiurokseen FIN MVA SV -87 Glenside 
Wayfarer’iin  tuotti Cocoon’s bokserei-
den F-, H- ja  K -pentueet ja muutaman 
sen ajan suurimpia näyttelytähtiä kuten 
paljon sitten siitokseen käytetyn uroksen 
FIN  MVA V-92 Cocoon’s First Choise ja 
nartun C.I.B. FIN & EE MVA Cocoon’s 
Hello Dolly HK 3 JK 3.

Dubrazas Sazarbud oli Vuoden Siitosuros 
viitenä vuonna peräkkäin 1987 – 1991.

Lasse  toi maahan boksereita myös ulko-
mailta, joista tärkeimmäksi osoittautui 
englannintuonti Kanix Scarlett Sash, kel-
tainen narttu, joka palkittiin useamman 
kerran Vuoden siitosnarttutittelillä ja jon-
ka vaikutus näkyi poikansa (isänä Dubra-
zas Sazarbud ) V-89 Dubrazas Chess’in 
kautta.

Dubrazas Chessin vaikutus näkyi mm. 
Ola ja Anne Tuovisen  Vielfrass-ken-
nelissä, kun Chess’illä astutettiin Viel-
frass-kennelin tärkein eglannintuonti 
80-luvulla, FIN  MVA Braxburn Nordic 
Rose.  Tästä yhdistelmästä olivat pentue-
sisarukset  V-91 Vielfrass Dame Edna ja 
V-93 Vielfrass Duke Ellington.

Lassen viimeiseksi omaksi koiraksi jäi  
FIN & EE MVA Dubrazas Paper Knife 
eli ”Taneli” (FIN MVA Dino v. Worikben 
– Pepple of Lynpine), jonka poikia oli-

Dubrazass Chess

Dubrazas Sazarbud
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vat mm.  RU MVA Eckbran Robin Hood  
sekä Tuula Seppälän kasvatti FIN MVA 
EE MVA Chamentine’s Ivanhoe.

Lasse oli avarakatseinen kokeilemaan 
uutta ja samalla monessa suhteessa per-
fektionisti ja aika tinkimätön kun jotain 
halusi, eikä hän kaihtanut pitkiäkään 
näyttely- ja astutusmatkoja ulkomaille.
Oman kasvatustyönsä ohella Lasse toimi 
70-,  80-, ja 90 - luvuilla  myös SBY:n 
hallituksessa eri tehtävissä alueinaan 
näyttelytoiminta ja julkaisutoiminta. Li-
säksi hän oli jäsenenä myös jalostustoi-
mikunnassa. Ja kuten edellä jo mainittiin 
hän oli myös arvostettu ulkomuototuo-
mari joka arvosteli koiria sekä Suomessa 
että ulkomailla, esim. Ruotsissa, Norjas-
sa, Englannissa ja Virossa.

Oman kasvatustyönsä lopetettuaan Lasse 
kuitenkin seurasi näyttelyitä ja esitti ys-
täviensä koiria, mistä monet nuoremmat 
harrastajat hänet muistavat. 

Dubrazas Paper Knife
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Boksereitten rotumestaruuskilpai-
lujen järjestämisvuorossa oli tänä 
vuonna Tampereen alaosasto. 

Kisat järjestettiin ensimmäistä kertaa yh-
dessä Suomen Dobermanniyhdistyksen 
kanssa, jolloin järjestämisvastuuta voitiin 
jakaa isommalle porukalle. Osallistujia 
oli kaikkiin lajeihin opastusta lukuun ot-
tamatta, tosin dobermannit kisasivat suo-
jelumestaruudesta erikseen. Boksereita 
oli ilmoitettu metsäjäljelle, hakuun ja 
suojeluun. Dobermanneja kilpaili haun ja 
jäljen lisäksi viestillä ja etsintäkokeessa. 
Ylituomarina toimi Heikki Tuomola.

Boksereille jaettiin rotumestaruuksia 
metsäjäljellä ja haussa. Jäljellä Leena 
Nolvi ja bn Biscaya von Fausto tulivat 
voittajaluokasta rotumestareiksi. Haun 
alokasluokassa rotumestariksi leivottiin 
Piia Huttusen maastossa ja Jani Hei-
nilän tottelevaisuudessa ykköstulokseen 
ohjaama bu Sulohuulen Eri Nomainen. 
Haun voittajaluokassa rotumestaruuden 
vei Susanne Rantamäki ja Momo’s Ad-
rina niin ikään ykköstuloksella ja upealla 
tottelevaisuudella, minkä tuomari sanoi 
olleen paras hänen tänä vuona arvostele-
mansa tottelevaisuus. Joukkuekilpailun 
voitto meni viimevuotiseen tapaan Turun 
alaosastolle. 

PK-rotumestaruuskilpailut
Tampere 1.9.

TULOKSET

Haku
Momo’s Adrina, ohjaaja Susanne Rantamäki T: 96 M: 183 HK3 RM 2012, kiertopalkinto ”Umbron malja” Paras tottelevaisuus
PAHA ALO Bu Sulohuulen Eri Nomainen, ohjaaja Piia Huttunen/Jani Heinilä T: 74 M: 192 HK1 SBY Rotumestari 2012
PAHA ALO Bu Aristocrat zur Alten Bückeburg, ohjaaja Laura Mäiseli T: 70 M: 29.

Jälki
PAJÄ VOI Bn Biscaya von Fausto, ohjaaja Leena Nolvi T: 80 M: 187 JK3 SBY Rotumestari 2012
PAJÄ AVO Bn Moonraker Intedra, ohjaaja Helena Suortti T:60 M: 158
PAJÄ VOI Bn Moonraker Fina Fia, ohjaaja Tuula Nolvi T: 0 M: 190

Suojelu
PAIP VOI Bu Momo’s Trax, ohjaaja Hanna Nikkola A: 81 B: 64 C: 72
PAIP VOI Bu Ferdinand von Inis Vitrin, ohjaaja Heikki Saranpää A: 72 B: 74 C: kesk.

Momo’s Adrina ja Susanne Rantamäki

Kuvat: Kati Korhonen
Aristocrat zur Alten Bückeburg ja Laura MäiseliMoonraker Intedra ja Helena Suortti

Biscaya von Fausto ja Leena Nolvi
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Aloitin Tampereen alaosaston koulutus-
vastaavana tämän vuoden alusta suu-
rimpana haasteena PK-mestisten järjes-
täminen. Pieni paniikki vallitsi mieliä, 
kun ”omalla porukalla” kokoonnuimme 
ensimmäisen kerran asiaa pohtimaan. 
Mutta kuten norsukin syödään pala ker-
rallaan, aloimme edetä asia kerrallaan 
ja ratkoa ongelmia sitä myöten, kun nii-
tä tuli eteen. Laukan Miisa lupasi olla 
apuna tarvittaessa ja häneltä saimmekin 
monta käytännön vinkkiä. Koistisen 
Laura pääyhdistyksen koulutusvastaa-
vana joutui myös vastailemaan moneen 
varmasti tyhmäänkin kysymykseen. Aina 
vastaukset kuitenkin tulivat nopeasti ja 
päästiin askel eteenpäin. 

Kevään aikana syntyi idea järjestää 
mestaruuskisat yhdessä dobermanyh-
distyksen kanssa. Idea kuulosti hyvältä 
– molemmilla roduilla osallistujamäärät 
olivat kohtuullisen pieniä, mutta vaativat 
kuitenkin samat järjestelyt kuin suurem-
mallakin määrillä. Näin saatiin rajalliset 
voimat yhdistettyä ja yleisölle kentäl-
le katseltavaa koko päiväksi. Yhteistyö 
”dobberileirin” kanssa sujui jouheasti 
Helena Niemen toimiessa heidän yhte-
yshenkilönään. Tiedottaminen toimijoi-

den välillä sujui sähköpostilla ja FB:n 
kautta. 3-4 viikon välein istuttiin alas ja 
päivitettiin tilanne yhdessä. Kokemuk-
sena  hyvä ja suositeltava jatkossakin! 
Tietyistä pelisäännöistä olisi hyvä sopia 
etukäteen kuten esim. osallistujamäärän 
rajoittaminen. Tänä vuonna rajoitus oli 
tottisten perusteella jäljelle ja vaikka tätä 
ei käytännössä jouduttu toteuttamaan-
kaan, herätti se jonkin verran keskuste-
lua.

Ajankohtana syyskuun alku asetti ensim-
mäiset haasteet kisojen järjestämiselle. 
Ylituomarin löytäminen tuotti vaikeuk-
sia, koska useimmilla oli jo sovittuna 
tuomarointeja tai koulutuksia kyseiselle 
ajankohdalle.  Saimme vinkin kysyä teh-
tävään tamperelaista Heikki Tuomolaa, 
joka osoittautuikin erittäin hyväksi vin-
kiksi. Jäljen tuomarina Heikki osallistui 
mm. jälkien merkkaamiseen yhdessä 
ratamestari Jarmo Kankaanpää ja oi-
keana kätenä toimineen Susa Mattak-
sen kanssa. Yhteistyö Heikin kanssa oli 
muutenkin helppoa ja toimi kitkattomas-
ti. Myös IPO-tuomarin löytyminen tuotti 
vaikeuksia samoista syistä kuin ylituo-
marinkin kohdalla.

Mestikset toteutettiin monelle entuu-
destaan tutulla SPL: n kentällä Kauka-
järvellä, joka oli myös perjantai -iltana 
osallistujien harjoituskäytössä. Kentällä 
on valmiina kanttiinitilat, joten tuoma-
reiden, talkoolaisten ja yleisön ruokai-
lut ja kahvit saatiin järjestettyä samassa 
paikassa. Vastuu ruokailusta ja kanttii-
nin pystyttämisestä oli pääosin SDY:llä, 
kiitos siitä heille. Jälki- ja hakumaastot 
olivat kohtuullisen ajomatkan päässä 
kentältä Lihasula Säätiön mailla. Luvat 
niihin järjestyivät yhdellä puhelinsoitol-
la. Päävaivaa tuottivat viestirata ja bok-
sereiden IPO-kokeen peltojälki. IPO:n 
ratamestarin Kari Laukan avulla pellot-
kin järjestyivät. 

Palautetta saimme ihan aiheesta heikos-
ta ennakkomarkkinoinnista. Seuraaval-
la kerralla osaamme hoitaa sen puolen 
tyylikkäämmin. Tulospalvelu sen sijaan 
hoitui Granholmin Ullan toimesta reaa-
liajassa.

Kaikkinensa mestiksistä jäi hyvä mieli! 
Sää suosi, kilpailijat ja tuomarit vaikut-
tivat tyytyväisiltä, talkooväki hoiti hom-
man loistavasti! Apua saa, kun muistaa 
pyytää ja kysyminen kannattaa! 

Rotumestisten järjestelyt sujuivat hyvässä
yhteistyössä Dobermaniyhdistyksen kanssa

Momo’s Trax, ohjaaja Hanna Nikkola Ferdinand von Inis Vitrin jaHeikki Saranpää

Teksi: Anne Auren-Elonen
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FH-rotumestaruuskilpailut
Hollola 29.9.

Koko Etelä-Suomen bokseriväki edustettuna
järjestelyissä

Kilpailun järjestelyvastuussa oli Uudenmaan alaosasto. Maas-
tojen sekä tekijöiden vähyyden takia kilpailut järjestettiin yh-
teistyössä Lahden alaosaston kanssa. Kiitos Lahti avusta, ilman 
teitä emme olisi pystyneet järjestämään tätä tapahtumaa.

Kilpailut käytiin erinomaisissa olosuhteissa syyskuun viimeise-
nä viikonloppuna. Tosin pellot olivat erittäin märät edeltävien 
päivien sateiden jäljiltä. Jäljet oli suunnitellut Kari Laukka 
Tampereen alaosastosta. Koetoimitsijan tullessa Turun ala-
osastosta olikin koko Etelä-Suomen bokseriväki edustettuna 
järjestelytoiminnassa. Itse kilpailuissa saatiin edellisvuosis-
ta poiketen tuloksiakin, jopa molemmista luokista. Onnittelut 
voittajille!

Kimmo Kaartinen
Uudenmaan alaosasto

Kiitän kutsusta saada arvostella vuoden 2012 boksereiden FH-
rotumestaruuskilpailuissa. Sää oli suotuisa ja poutainen vaikka 
syksy muuten on ollut sateinen. Järjestelyt kaikilta osin toimivat 
mallikkaasti ja kilpailuissa vallitsi mukava tunnelma. Jälkipoh-
jana oli nilkkaan ulottuva ruoho tuorerehupelloilla. Arvosana 
jakauma oli 2x”hyvä” ja 4x”puutteellinen”. Onnittelut Rotu-
mestarille bn SkyBridge Killer Queenille ja Nina Suuroselle.

Harri Laajajärvi
tuomari

Tulokset

FH1
Bn Sky Bridge Killer Queen, ohjaaja Nina Suuronen FH1 (M 83) 
SBY FH ROTUMESTARI 2012
Bn Sky Bridge J-Lo, ohjaaja Tarja Torvinen (M 44)
Bn Ma Baker’s Femme Like U, ohjaaja Arja Jauhiainen (M 7)
Bu Sky Bridge Me Myself and I, ohjaaja Satu Kajosmäki (M 0)

FH2
Bn Scheil’Klaid Esperanza, ohjaaja Margit Viilmaa FH2 (M 86)
Bn Vivi’s Duracell Barbababa, ohjaaja Hanna Nikkola (M 45)

Boksereiden rotumestaruudesta erikoisjäljellä kisattiin 29.9. Hollolassa. Mestaruustaistoon kävi neljä koiraa FH1-luokassa 
ja kaksi FH2-luokassa. FH1-luokan voitto ja Rotumestaruus 2012 meni SkyBridge Killer Queenille ja Nina Suuroselle. 
FH2-luokan voitto meni Viroon Scheil’Klaid Esperanzalle ja Margit Viilmaalle. Tuomarina toimi Harri Laajajärvi. 

Kuvat: Timo Kokko
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Kestävyys jännitti

Kokonaisuudessaan olin Allin (SkyBridge Killer Queen) koe-
suoritukseen erittäin tyytyväinen, sillä ensimmäisessä erikois-
jälkikokeessamme vajaa kuukausi aikaisemmin jäljestimme 
ulos toisesta kulmasta. Mestisten ensimmäisellä suoralla Alli 
taisi olla aikeissa alkaa myyrästämään, mutta onneksi jatkoi 
käskyn annettuani jäljestämistä ja pääsimme jatkamaan kohti 
ensimmäistä kulmaa ja esinettä. Ensimmäinen esine on Allille 
tärkeä, jäljestäminen paranee ja vahvistuu selkeästi.

Harhoja olimme harjoitelleet kovin vähän ja harhoihin Alli 
reagoikin melko voimakkkaasti seisomalla. Tämä puolestaan 
hämmensi minua sillä esineiden ilmaisutapa on sama. Jännitin 
kovasti Allin kestävyyttä koejäljellä, sillä palkkaa ei ollut jäljel-
lä eikä sitä tullut esineiltäkään.

Tuloksen saavuttaminen oli huippuhienoa, Rotumestaruus ex-
traa. Koetunnelma, järjestelyt ja tuomari olivat erinomaiset ja 
ilmakin meitä suosi. Kiitos kaikille, harjoitukset jatkukoon!

Nina Suuronen

Ensimmäinen kulma oli painajainen

Osallistuimme Essun (Scheil’Klaid Esperanza) kanssa ensim-
mäistä kertaa SBY:n FH-mestaruuskilpailuihin. Kun mietin 
Essun jäljestystä, olen tyytyväinen sen työskentelymotivaati-
oon. Tosin tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä oli puutteita 
kulmissa ja yksi seitsemästä esineestä jäi ilmaisematta. Ensim-
mäinen kulma oli painajainen. Essu meni kulman yli ja jou-
tui tekemään paljon työtä, että löysi toisen suoran. Etsimistä 
tapahtui myös ensimmäisessä piikki-kulmassa, mutta onneksi 
ei niin paljoa kuin ensimmäisessä kulmassa. Piikin jälkeen kul-
matyöskentely parani ja koira jaksoi hyvin jäljen loppuun asti. 
Saimme arvosanaksi hyvän ja 86 pistettä. 

Paljon kiitoksia SBY:lle ja järjestäjille hyvin organisoidusta 
tapahtumasta, tuomari Harri Laajajärvelle kommenteista ja pa-
lautteesta työskentelystämme sekä jäljenpolkijalle Kimmolle. 
Toivottavasti tapaan kaikki ystävät jälleen ensi vuonna!

Margit Viilmaa
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Toko-mestaruuskilpailut Keuruu 23.9. 

TOKO-mestaruusottelun tulokset
Ylituomari Tuire Marjamäki 

Alokasluokka
Rotumestari: Wanita’s Naomi, ohjaaja Vesa Kallio

Avoin luokka
Rotumestari Raftsman Topgirl To Ma’Bakers, ohjaaja Suvi Mieskonen
2. Skybridge Me Myself and I, ohjaaja Satu Kajosmäki

TOSI-TOKO-MESTARI 2012
Raftsman Topgirl To Ma’Bakers, ohjaaja Suvi Mieskonen

Joukkuemestaruus
Keski-Suomen alaosasto
Raftsman Topgirl To Ma’Bakers,
ohjaaja Suvi Mieskonen
Skybridge Me Myself and I,
ohjaaja Satu Kajosmäki 
Apfels Agabus,
ohjaaja Anu Salpakoski

Wanita’s Naomi, ohjaaja Vesa Kallio

Vasemmalla Raftsman Topgirl To 
Ma’Bakers ja Suvi Mieskonen

Oikealla Skybridge Me Myself and I ja  
Satu Kajosmäki

Taittaja

Haetaan taittajaa Bokseri-lehteen!

Oletko kiinnostunut liittymään ”luovaan” joukkoomme? 
Tai tunnetko jonkun, joka sopisi tehtävään?

Taittajan tehtävänä on luoda lehdelle ilmettä yhdessä päätoimittajan kanssa, taittaa lehti annetussa 
aikataulussa. Hakemukset osoitteeseen julkaisu@bokserilehti.fi 15.1.2013 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Timo Kokko, p. 0400 272 556
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Tonttumainen tervehdys! Syksy raahustaa hitaasti kohti oike-
aa talvea vetäen pimeää perässään. Elo on ollut vähintäänkin 
tylsää ja ilman jänniä tapahtumia, joten minulla on ollut aikaa 
tarkkailla Iitua ja siinä samalla vähän itseänikin. 

Jouduin vaihtamaan Iitun ruoan kevyempään kun vyötärö uh-
kasi kadota näkyvistä. Samalla pienensin annosta tuntuvasti ja 
lisäsin raakaruoan osuutta. Koiralle ilmestyi vyötärö takaisin ja 
karvakin parani mutta emännän vatsanseutuun tai karvoituk-
seen tällä ei ollut vaikutusta. Niinpä jouduin karsimaan muita 
aikasyöppöjä kalenterista ja kaivamaan lenkkarit esille.

Jäin miettimään ajan kulkua ja kauhistuin suorastaan kun taju-
sin että Iitu on jo vanhempi kuin keskimääräinen bokseri. Sa-
malla minä olen seitsemän ja puoli vuotta vanhempi. Meissä 
molemmissa on selkeästi havaittavissa muitakin ikääntymisen 
merkkejä kuin hidastunut aineenvaihdunta. 

Iitun kärsivällisyys on huonotunut toisin kuin omani, joka on, 
hämmästyttävää kyllä, jalostunut. Iitu ei oikein malta odottaa 
ruoan likoamista, oven aukaisemista tai sänkyluvan saamis-
ta. Tavat kuitenkin istuvat kuin purkka tukassa. Jos käymme 
kävelyllä, tarkoittaa se automaattisesti, että sitä seuraa ruoka. 
Jos näin ei ole, dramaattiset huokailut ja mulkoilut seuraavat 
minua vaikka ruoka olisikin syöty muutamaa tuntia aiemmin. 
Jos parina aamuna pysähdymme vaihtamaan muutaman sanan 
maansiirtourakoitsijan kanssa, on samassa kohdassa pakko teh-
dä pieni pikapyrähdys työmaan suuntaan seuraavinakin aamui-
na. Tässä suhteessa olemme vanhentuneet Iitun kanssa samaa 
vauhtia.
 

Tietyt rutiinit ovat kuitenkin edelleen tervanjuontia. Olen lei-
kannut Iitun kynnet hyvin säännöllisesti kerran viikossa. Kar-
keasti arvioiden olen siis ottanut punavartiset kidutusvälineet 
esille 390 kertaa. Silti, edelleen, toimitukseen tullaan kuin teu-
raalle, korvat luimussa pitkin riippuvaa päätä, hitain, laahus-
tavin askelein, alaleuka väpättäen, häntä pitkällä mahan alla. 
Ensimmäisen koiven jälkeen kuuluu jo hyvin rento tuhina joka 
kehittyy viimeisen kynnen kohdalla jo voimakkaaksi kuorsauk-
seksi. Niin kovin traumaattinen toimitus se on, voih! 

Ja sama hapatus suihkun kanssa. Rapakelilenkillä uidaan jää-
lauttojen seassa ojassa, heittäytdytään selälleen mutakuoppiin 
ja sukelletaan uppokeppejä juoksutusuomasta. Mutta odotas, 
kun tullaan kotiin ja pitäisi peseytyä... sama marttyyriasento 
otetaan jo ulko-ovella kun ”menet suoraan pesuhuoneeseen” 
–komento käy. Ei uskoisi, että sama koira meni NIIN liukkaasti 
vielä viisi minuuttia sitten, sen verran tahmaisesti liikkuminen 
suihkua kohti sujuu. Tällä kertaa ei nukahdeta kesken, mutta 
voi miten ketterästi pyyheleikki käykään kuivaamisen jälkeen! 
Totuuden nimissä todettakoot, että tietyt pakkopullat ovat mi-
nullekin hankalia, en voi käsittää miksi minun pitää pestä koko 
ajan pyykkiä tai imuroida. Miten vastenmielistä!

Iitu on meistä selvästi se sosiaalisempi tapaus. Jos laitan Naa-
makirjaan kuvia, saa Iitun kuvat aina selkeästi enemmän tyk-
käyksiä ja kommenteja kuin omani. Lisäksi hänellä ei näytä 
olevan samanlaisia ennakkoluuloja tai –asenteita uusia ihmisiä 
kohtaan. Iitulle jokainen ihminen on uusi hyvä ystävä, jota et 
vain ole vielä tavannut. Kävin alkusyksystä Ystäväni luona ky-
lässä ja jätin Iitun siksi aikaa kotiin. Pitkän välimatkan vuoksi 

Iitun
kuulumiset
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näemme hyvin harvoin. Ystäväni Tytär kysyi minulta mihin 
jätin Iitun ja jouduin tuottamaan hänelle pettymyksen sano-
essani Iitun jääneen sairastelemaan kotiin. En tohtinut sanoa, 
että vanhemmiten Iitu kokee lapsikatraan ahdistavana eikä koe 
oloaan turvalliseksi, joten vältin konflikteja ratkaisullani. Ty-
tär lähti leikkimään naapuriin ja jäimme Ystäväni kanssa vaih-
tamaan kuulumisia. Myöhemmin kuulin Ystävältäni, kuinka 
naapurin rouva oli kysynyt Tyttäreltä miten hän raski lähteä 
kotoa kun siellä on niin harvinaislaatuinen vieras. Tytär oikaisi 
väärinkäsityksen samantien: ”Eikun ei Iitu tullut. ”. Tässä suh-
teessa minulla lienee vielä opittavaa koiraltani: ”Kuinka tehdä 
lähtemätön vaikutus”.

Vaikka meille molemmille tulee koko ajan lisää kilometrejä 
mittariin, on meille edelleen yhteistä ilo ja riemu kaikessa te-
kemisessä. Tilanteisiin mennään sata lasissa ja kaikella tun-
teella. Ehkä olemme siis kuitenkin oppineet jotakin oleellista 
matkamme varrella. 

Toivomme teille nautinnollisia tuokioita toistenne seurassa 
sekä ähkyistä joulua!

Marika, 33 v. ja Iitu, 52 v.
marika.e.karjalainen@gmail.com

Tämä on tarina reippaasta bokseritytöstä nimeltä Elvi, kasvat-
tajan epäonnesta ja inhimillisyydestä. Tällä ei haluta kiillottaa 
kenenkään sädekehää, mutta tässä halutaan kertoa, kuinka voi 
joskus jokaiselle kasvattajalle käydä ja kuinka silloin voi tart-
tua puhelimeen, ja pyytää apua, kun hätä on suurin.

Omat kasvattimme olivat viisiviikkoisia, ja olimme aloittaneet 
valmistelun nartun kotiin lähtöön, eli nartun ruokaa oli jo vä-
hennetty maidontuotannon supistamiseksi. Saimme kuitenkin 
puhelun toiselta kasvattajalta toiselta puolelta Suomea. Hänen 
pentueellaan asiat eivät olleet niin hyvin kuin omillamme.
 
Hänen narttunsa oli joutunut pahan nisätulehduksen vuoksi 
”sairaalaan” tehohoitoon, joten kyse oli sen kohdalla elämästä 
ja kuolemasta. Pennut, jotka kyseinen narttu oli onnistuneesti 
saattanut maailmaan viikkoa aikaisemmin tarvitsivat kipeäs-
ti sijaisemoa. Pennut olivat juuri ja juuri viikon ikäisiä, jo-
ten pelkkä maidon saanti ei ollut niille riittävää huolenpitoa. 
Pelkkä maidonvastike kasvattajan antamana ei ollut ratkaisu 
ongelmaan. Näin pienille emän läsnäolo on tarpeellinen, sillä 
emä huolehtii niiden muistakin tarpeista kuin vain ruokinnas-
ta, eli niiden pissattamisesta ja kakattamisesta.

Koska pentueemme emä ei ollut oma koiramme, jouduimme  
miettimään asiaa hetken. Otimme yhteyttä koiran omistajaan, 
josko hänelle sopisi, että Elvin mammaloma kestäisi pidem-
pään kuin alunperin oli suunniteltu. Elvin omistaja ymmär-
si tilanteen vakavuuden, ja laittoi pentujen tarpeet etusijalle, 
vaikka ikävä omaa koiraa kohtaan olikin kova.

Itsekin jouduimme miettimään, onko hommassa järkeä. Rou-
va päivät töissä ja 4-vuotias vaatimassa myös huomiota sekä 
aikaa. Puhumattakaan talostamme. Omat tilamme talossam-
me ovat kuitenkin rajalliset, oman kahden laumamme lisäk-
si talossa olisivat omat pennut sekä mahdolliset lainapennut. 
Turvauduimme myös hyvän eläinlääkäriystävämme puoleen 
kysellen tämänkaltaisesta tilanteesta ja tällaisen onnistumises-
ta. Koska kuulimme, että yleensä tällaiset keinoemojärjestelyt 
onnistuvat, vastasimme myöntävästi ja vastaanotimme pennut 
kotiimme seuraavana päivänä.

Pennut saapuivat kotiimme ja Elvi oli ihmeissään. Sen omat 
pennut oli siirretty jo aiemmin ulkorakennuksessa sijaitsevaan 
”pentulaan”, imettämistä oli rajoitettu ja kai Elvi luuli pääse-
vänsä kohta kotiin oman mammansa hoiviin. Toisin kuitenkin 
kävi.

Kahdeksan pientä bokserinpentua saapuivat nälkäisinä El-
vin pentulaatikkoon, Elvin ihmetellessä:”Mistä näitä oikein 
tulee?” Se alkoi oitis haistelemaan vieraita pentuja, olimme 
hiukan hieroneet pentuihin Elvin pyyhkeiden hajuja, mutta 
hoitaminen alkoi kuitenkin välittömästi. Elvi ei osoittanut 
vihamielisyyttä vieraita pentuja kohtaan lainkaan. Asetimme 

Sijaisemo Elvi

Teksti: Pauliina ja Timo Kokko
Kuva: Timo Kokko

Bokseriharrastaja – olethan käynyt päivittämäs-
sä terveystiedot bokseristasi yhdistyksen netti-
sivuilla?

Jalostustoimikunta tekee vuoden 2013 en-
simmäiseen lehteen yhteenvetoa bokserei-
den terveydestä, joten käypä päivittämässä 
oman koirasi tiedot. Samalla voisit päivittää 
kuolinsyy-kyselyn jo pois nukkuneiden koi-
riesi osalta. 

Terveyteen liittyvät kyselyt löydät yhdistyk-
sen nettisivuilta Jalostus ja kasvatus –otsi-
kon alta alaotsikolla terveystutkimukset.

Terveystiedot
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nartun laatikkoon kyljelleen, pennut tisseille ja valtava kuhina 
alkoi välittömästi. Jokainen pentu imi raivokkaasti tissiä ja Elvi 
huolehti pentujen tarpeista.

Asiaa mitenkään kaunistelematta voimme sanoa, että Elvi ei 
hoitanut pentuja kuin omiaan. Se hoiti ne kyllä, mutta viisi 
viikkoa pentulaatikossa ennen uusia pentuja teki tehtävänsä. 
Meiltä pentujen hoito vaati enemmän valvovaa silmää. Tällä 
tarkoitamme sitä, että Elvillä ei ollut ulkoa tulleessaan saman-
lainen kiire takaisin laatikkoon kuin viisi viikkoa aiemmin. 
Jouduimme käskemään Elviä imetyshommiin (maidontuotan-
to oli jo laskenut hieman) ja jouduimme vahtimaan, että Elvi 
malttoi imettää kaikki pennut kerralla. Elvin ruokintaa tietenkin 
lisättiin runsaasti, koska ruokamäärää olimme ennättäneet pie-
nentää  maidontuotannon lakkauttamiseksi. Käytimme ruokana 
Royal Canin Medium Starteria. Olemme käyttäneet itse aiem-
min toista ruokamerkkiä, mutta tämän kokemuksen perusteella 
ruokimme omat pentummekin jatkossa tällä ruoalla.

Olihan se kaiken kaikkiaan aikamoinen projekti, jos verrataan 
siihen, kun kaikki menee normaalisti. Kun pennut tulivat meil-
le, ne oli ruokittu lähes yksinomaan maidon vastikkeella. Pen-
nut olivat hyvin pieniä, joten punnitsimme pentuja alkuun mon-
ta kertaa vuorokauden aikana, jotta näkisimme, lähteekö painot 
nousuun, ja tuottaako Elvi riittävästi maitoa. Aamut meillä al-
koivat aamukahvilla ja Elvin vahtimisella, että varmasti malttaa 
pysyä laatikossaan ja ruokkii pennut, ja nopeastihan pentujen 
painot alkoivat nousta. Muuten kaikki meni hyvin, mutta biolo-
ginen kello vain tikitti pennutuksen osalta ohi, ja valvovaa sil-
mää tarvittiin pentujen ruokintaan sekä hoitamiseen enemmän 
ja enemmän. 

Vihdoin kuitenkin koitti se hetki, että pennuille saattoi tarjota 
hiukan jauhelihaa ja se oli kyllä aikamoinen näky. Vaikka on 
nähty pentue, jos toinenkin, niin näiden nälkä ja kilpailu ruo-
asta oli kyllä jotain käsittämätöntä. Tämän ikäiset pennut eivät 
ole kovinkaan liikkuvaisia vielä, mutta nämä kiipesivät syliin, 
ruoka-astiaan ja tuntui kuin niitä olisi ollut kaikkialla. Loppu 
alkoi kuitenkin pian häämöttää. Olimme pentujen kasvattajan 
kanssa sopineet, kun pennut olisivat muutaman päivän syöneet 
kiinteää ruokaa, katsoisimme, milloin siirto takaisin kotiin voisi 
tapahtua. Sekin hetki sitten koitti, jolloin pennut lähtivät kohti 
kotia. Kolme viikkoa oli hurahtanut silmissä ja Elvi pääsi vih-
doinkin ansaitusti omaan kotiinsa ”lepäämään”.

Kaikenkaikkiaan kokemus oli antoisa, työteliäs, raskas, mutta 
lopuksi kuitenkin palkitseva, kaikki pennut säilyivät hengissä. 
Näin pennut vielä viiden
viikon ikäisinä, jolloin hän kävi ne tunnistusmerkitsemässä, ja 
olihan penskat muuttuneet siitä, kun ne olivat viimeksi nähnyt.

Toivoisin tämän herättelevän, että kaikki ei aina mene pentujen 
kanssa niinkuin suunnitellaan. Kun hätä on suurin, toivottavas-
ti apuakin on saatavana. Vaikka jouduimmekin hetken alkuun 
miettimään, onko huushollimme mahdollinen vastaanottamaan 
ylimääräiset pennut, mietimme myös asiaa omalta kantiltam-
me. Vaikka tiesimme, että elämämme olisi kovin haasteellista 
uusien pentujen myötä, emme nähneet syytä, miksi olisimme 
voineet kieltäytyä. Kasvattajina koimme olevamme velvollisia 
auttamaan toisia hädän tullen. Mitä jos näin käy joskus omalle 
kohdalle? 
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Wandoris kennelin Nora Grönqvist on 
ollut bokseriharrastaja jo 90-luvun alusta 
asti, ja kasvattanut boksereita lähes kuusi 
vuotta. Kasvatettuja pentueita on seitse-
män ja pentuja yhteensä 32. Seuraavaa 
pentuetta odotetaan syntyväksi vuoden-
vaihteessa 2013.

Ainoa oikea rotu

Noralle bokseri on ollut se ainoa oikea 
rotu hyvin nuoresta asti. 
- Lapsena ulkoilutimme siskoni kanssa 
naapuruston koiria ja niiden joukossa ta-
pasin suuren persoonan, tiikerijuovaisen 
Poju-bokserin. Siitä se ihastuminen bok-
seriin alkoi eikä muuta rotua enää voinut 
ajatellakaan”, hän muistelee. 

Ensimmäisen oman bokserin saamisessa 
vierähti kuitenkin muutama vuosi. Vasta 
13-vuotiaana, vuosien anomisen jälkeen, 
hän sai äitinsä suostumaan koiran han-
kintaan. Ennalta Nora oli päättänyt, että 
koiran tuli olla narttu ja nimeksi sille tu-
lisi Doris. 

Seuraavaksi ongelmaksi muodostui kui-
tenkin sellaisen kasvattajan löytäminen, 
joka olisi myynyt pennun Noran perhee-
seen. 
- Kävimme usean kasvattajan luona tu-
loksetta, Nora kertoo.

Pitkän etsinnän jälkeen silloisen eläin-
palvelukeskuksen välityslistalta löytyi 
10kk vanha bokserinarttu, joka etsi uut-
ta kotia. Koko perhe lähti siltä istumalta 
katsomaan koiraa. 

- Koira oli todella laiha ja sillä oli jal-
ka paketissa. Se suhtautui meihin vara-
uksella, mutta ystävällisesti. Omistaja 
oli vähintäänkin kummallinen ja hän oli 
pakannut kaikki koiran tavarat valmiiksi 
oven viereen. Selvisi, että koiran kutsu-
manimi oli Doris. Oli selvää, että tämä 
koira oli tarkoitettu meille.

Doriksesta tuli Noran ensimmäinen oma bok-
seri ja siitä alkoi tie, jolla hän on edelleen. 

Handlerista kasvattajaksi

Norasta tuli Doriksen kautta aktiivinen 
näyttelyissä kävijä ja sen kautta hän tu-
tustui bokserinkasvattaja Eva Olaan, 
kennel Pegetrix. Eva tarvitsi usein esitys-
apua kasvateilleen ja Nora halusi oppia 
hyväksi handleriksi. Evan koirien kaut-
ta Nora sai arvokasta esitysoppia mm. 
Anne ja Olavi Tuoviselta sekä Maarit 
Halkomäeltä. 

- Handlerina toimiminen oli minulle pit-
kään mieluisa ja palkitseva harrastus. 
Ilokseni sain paljon eri kasvattajien ja 
omistajien koiria esitettäväksi, Nora sa-
noo. 

Evan kautta Nora tutustui alun perin 
myös kasvatustoimintaan ja vietti pal-
jon aikaa Loviisassa Evan kotona, hänen 
useita pentueitaan hoitaen.

- Alunperin oli tarkoitus, että jatkaisin 
Evan kasvatustyötä, mutta valitettavasti 
tiemme erkanivat.

Kipinä kasvatustoimintaan jäi kuitenkin 
kytemään ja ensimmäinen Wandoris pen-
tue syntyi tammikuussa 2007. Wandoris 
kennelin kantanarttu on neljä pentuetta 
tehnyt ranskantuonti EE JMVA, PMV-05, 
V-05, EEJV-05 Vraiment des Jardins de 
Passiflore. ”Vespa” on palkittu SBYn 

Vuoden Pentuna 2004 ja Vuoden Bokseri-
na 2005 sekä parhaana narttuna bokserei-
den erikoisnäyttelyssä vuonna 2006.

Työn kautta Nora tutustui myöhemmin 
toiseen merkittävään bokseri-kasvatta-
jaan, Mirja Ikoseen, kennel Aprilmist. 
Mirja on Noralle paitsi erittäin hyvä ys-
tävä, myös tärkeä tuki ja neuvo kaikissa 
kasvatukseen liittyvissä asioissa. 

- Mirjan kanssa meillä on erinomainen 
yhteistyö ja narttulinjojamme on talles-
sa molempien kasvatustyössä. Suomen 
kaltaisessa maassa kasvatuksemme on 
kotikenneleissä suhteellisen pienessä 
mittakaavassa, jolloin tämän kaltainen 
verkostoituminen ja yhteistyö on mieles-
täni tärkeää,  Nora toteaa. 

Kansainvälinen kanssakäyminen on in-
ternet-aikakaudella helpottunut ja Noran 
kasvatustyö pohjautuukin hyvin pitkälle 
tuontinarttuihin. 

- Pidän yhteyttä ulkomaisiin bokseri-
kasvattajatuttaviini joihin olen tutustunut 

Nora Grönqvist, Sipoo• 
Ensimmäinen pentue 2007• 
7 pentuetta, 32 pentua• 

Kennel Wandoris

Kasvattajaesittelyssä
Nora Grönqvist ja Wandoris
Teksti: Nora Grönqvist ja Petra Nyman
Kuvat: Mirja Ikonen, TImo Kokko
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ostettujen pentujen ja useiden ulkomaan 
matkojen kautta. Atibox-näyttelyssä olen 
vieraillut useasti ja koen tärkeäksi nähdä 
merkittäviä jalostuskoiria ja niiden jälke-
läisiä luonnossa. Rodun kotimaan tilan-
netta seuraan internetin lisäksi tilaamani 
Boxer Blätterin kautta.

Kasvattamisen haasteet ja 
mahdollisuudet

Kasvattajana Nora ottaa boksereiden ter-
veysasiat vakavasti. Ennen kuin pentuet-
ta pääsee edes suunnittelemaan, on mo-
nen terveysasian osuttava kohdalleen.  

- Joskus yhdistelmissä joutuu kuitenkin 
tekemään kompromisseja, mutta pyrin 
välttämään niitä terveysasioissa.

Pentueen vanhempien pitää luonnollises-
ti täyttää tietyt vaatimukset terveyden, 
luonteen ja rakenteen puolesta. Selkätu-
losten osalta Nora noudattaa bokseriyh-
distyksen suositusta, eikä käytä SP4 tu-
loksen omaavia koiria jalostukseen. 

- Virheitä tekee jokainen ja itse olen 
oppinut kantapään kautta sydänasioita 
yhden pentueeni kohdalla enkä jatkos-
sa käytä jalostukseen sydäntulokseltaan 
HZ1 huonompia koiria, Nora kertoo.

Vanhemmilla tulee olla 
terve rakenne, ja niiden 
rakenteellisten vahvuuk-
sien ja puutteiden tulee 
täydentää toisiaan ilman 
ylilyöntejä. Vanhempi-
en sisaruksista  ja niiden 
mahdollisista jälkeläi-
sistä Nora koittaa saada 
mahdollisimman paljon 
tietoa, ja sukutaulusta 
hän punnitsee sen muka-
naan tuomia vahvuuksia 
ja heikkouksia.

Luonteeltaan jalostetta-
vien koirien tulee Noran 
mielestä olla tasapainoi-
sen sosiaalisia ja avoimia, 
hyviä perhekoiria joiden 
kanssa on mahdollista 
myös harrastaa. Hän pyr-
kii vaikuttamaan valin-

noillaan myös vilkkaustasoon.  

- Mielestäni bokserin ei kuulu olla häirit-
sevän vilkas, ylitsepursuavan mielistele-
vä hösöttäjä.

Noran tavoitteena on luonnollisesti kas-
vattaa mahdollisimman hyviä pentueita 
niin luonteen kuin ulkomuodonkin suh-
teen, terveydestä tinkimättä sekä löytää 
jokaiselle pennulle sopivin mahdollinen 
koti, jossa koiraa pidetään koirana sekä 
löytää koiraa ostavalle perheelle juuri 
heille sopivin pentu.

Rodun suurimpana haasteena näen terve-
yden sekä jalostuksen ajautumisen niin 
sanottuun yksilöjalostukseen. On erittäin 
vaikeaa suunnitella jalostusvalintojaan 
useamman sukupolven päähän, kun jos-
sain kohtaa joudutaan usein palaamaan 
taas lähtöruutuun terveysasioiden vuok-
si, Nora harmittelee.

Hän haluaa silti ajatella positiivisesti, ja 
toivoo, että bokserilla on mahdollisuus 
terveempään tulevaisuuteen nykyisten 
terveysvaatimusten ja vastuullisten kas-
vattajien kautta.

Kasvatusuran ylpeyden aiheet

Nora kertoo kasvatustyönsä olevan vielä 
alkutekijöissä, mutta menestyneitä yksi-
löitäkin löytyy jo.

- Erityistä iloa minulle on tuottanut Reet-
ta Mäkelän ja BH, HK1 Wandoris In-
cogniton, ’Pomon’, menestys agilityssä 
(Vuoden AgilityBokseri 2011), tokossa 
ja hakukokeessa. Koira suoritti myös 
luonnetestin huippupistein 218. Tässä 
koirassa kiteytyy itselleni tärkeitä luon-
neominaisuuksia, se on tasapainoinen 
perhekoira ja samalla toimiva harrastus-
koira.

Näyttelypuolella Noran menestynein 
kasvatti on Pomon sisko ”Cilla”, EST, 
LV, LT, BALT JUN MVA Wandoris 
Inspiration. Suomesta Cilla on kerännyt 
neljällä näyttelykäynnillä kaksi sertiä. 
Cillan luonne miellyttää Noraa kuten sen 
veljenkin.

Wandoris Kordeliaan, ”Neraan” kohdis-
tuu eniten tulevaisuuden toiveita. 

- Kasvateistani Nera oli se pentu, jonka 
luonne erottui heti pentulaatikossa niin 
edukseen, että jos narttupentua, ainoaa 
sellaista, ei olisi luvattu etukäteen emän-
sä perheeseen se olisi jäänyt minulle ko-
tiin.

Neran suunnitteilla olevista pennuista 
Nora toivookin saavansa itselleen kotiin 
ensimmäisen oman kasvattinsa. 

- Suurinosa jalostuskoiristani asuu omis-
tajiensa luona perhekoirina, koska haluan 
pitää koiramäärän kotona pienenä. Yh-
teistyö muualla asuvien jalostuskoiriensa 
omistajien kanssa toimii erinomaisesti. 
Monen kasvatin ja jalostuskoiran yhteis-
omistajan kanssa on syntynyt hyvä ystä-
vyyssuhde, Nora kertoo.

Kasvatustyönsä kiitoksena Nora kokee-
kin mukavat kasvattiensa omistajat, joil-
ta hän saa tasaisesti kuulumisia. 

- Palkitsevinta kasvatustyössä on saada 
viesti kasvatin omistajalta: ’kiitos elämä-
ni koirasta’. 
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Puppy&Veteran Show järjestettiin Lahden Renkomäen hallissa, 
tuomarina toimi pitkänlinjan kasvattaja Anne Tuovinen, Ken-
nel Vielfrass.  Koiria oli ilmoitettu ilahduttavat 37 kappaletta, 
joista vain muutama koira oli estynyt tulemasta paikalle, joten 
aikamoinen hulina ja pulina kävi hallissa. 

Päivän aloittivat 5-7kk babyurospennut, joista voiton vei Mii-
nanraivaajan Aatu. Aatu sai erityiskehuja  mm. kauniista pääs-
tään ja kauniista punakeltaisesta väristä.  Luokkavoittonsa myö-
tä Aatu jatkoi kilpailua PU-pentutittelistä pentuluokan 7-9kk 
voittaneen tumman tiikeripoika Borok´ko King of Dream´n  
kanssa. King of Dream vei voiton hieman kokeneempana pen-
tuna, ikäänsä nähden sen kehäkäyttäytyminen oli  erittäin hie-
noa.

Paras urospentukilpailun  jälkeen kehään huudeltiin Babynart-
tupennut. Luokan voitti tumma tiikeripentu Playbox´s Zahara. 
Pentu sai maininnan mm. hyvistä mittasuhteista ja erittäin kau-
niista päästä. Paras narttupentu-kilpailussa Zahara vei voiton 
pentuluokan voittaneesta Kaiffarin Beneficasta. Benefica sai 
myös maininnan kauniista päästä ja hyvistä liikkeistä.

King of Dream valittiin ROP pennuksi ja Zahara VSP pennuk-
si. ROP Turistipentu-tiettelin sai kauniisti esiintyvä valkoinen 
Bestbox Gran Amazona ja Turistikoira-tittelin erittäin kaunis 
rakenteinen ja sulavasti liikkuva Bestbox El Hombre de Sierra.

Veteraaneista charmantit ikämiehet 13-vuotias  Rico ja 12- 
vuotias Mr Homer olivat jättäytyneet kotiin, joten kisa käytiin 
nuorempien veteraanien kesken. Herroista voiton vei  hyvässä 
vedossa oleva 9v Ismerin Aapo.  

Keski-iän ylittäneistä rouvista voiton vei  erittäin hyväkuntoi-
nen ja edelleen kauniisti liikkuva 10,5 v Pegetrix´s L´amour. 
Taputusten saattelemana se valittiin myös näyttelyn vanhim-
maksi koiraksi.

Koko näyttelyn voitton eli ROP-tittelin vei punakeltainen 
Cocoon´s Royal Choice. Koira mainittiin arvostelussa erittäin 
kauniina nuorena uroksena. Sillä on kaunis pää ja hyvä ilme. 
VSP-koirana oli tumma tiikerityttö Klarissa de La Finca Sapho. 
Sen arvostelusta löytyy maininnat kaunis nuori narttu, jolla on 
kaunis pää ja se liikkuu hyvin.

Kasvattajaluokan voitti tasaisella ryhmällä Playbox´s.
Päivä kului hyvässä hengessä pitkälle iltapäivään. 

ROP Cocoon´s Royal Choice 
VSP Klarissa de la Finca Sapho

PU2 Bestbox  El Hombre de Sierra 
PU3 Bestbox El Amor Eterno PU4 Borok ´ko King of Dream

PN2 Playbox´s Unique PN3  Playbox`s Zahara 
PN4 Pegetrix L´Amour

ROP Pentu Borok `ko King of Dream 
VSP Pentu Playbox´s Zahara

ROP veteraani Ismerin Aapo 
VSP veteraani  Pegetrix  L´Amour

Näyttelyn Seniori: Pegetrix L´Amour 2002
BIS Turisti Bestbox El Hombre de Sierra
BIS turstipentu Bestbox Gran Amazone
ROP kasvattaja Playbox´s
 

Puppy&Veteran Show 13.10.

Cocoon´s Royal Choice

Klarissa de la Finca Sapho
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Borok `ko King of Dream Pentu Playbox´s Zahara

Bestbox El Hombre de Sierra

Bestbox Gran Amazone

kasvattaja Playbox´s

Ismerin Aapo  ja Pegetrix  L´Amour

Pegetrix L´Amour
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Kuka olet?
Olen Nelli Pitkänen kolmen bokserin omistaja Kuopiosta.

Mistä bokseriharrastuksesi alkoi?
Olen yläasteikäisestä asti halunnut palveluskoiraa, jonka kanssa 
harrastaa, mutta vasta vuonna 2006 omaan kotiin muutettua ja 
opiskelupaikan varmistuttua uskalsin vakavissani harkita oman 
palveluskoiran hankkimista. Selasin aktiivisesti sakemannien 
kasvattisivuja. Avomiehelläni ei ollut koskaan aiemmin ol-
lut koiraa ja hän hieman empi ison koiran hankkimista. Pidin 
kuitenkin tiukasti kiinni palveluskoiran hankkimisesta perhee-
seen. 

Eräänä päivänä lenkillä ollessamme meitä tuli vastaan nuori 
bokseriuros, joka valloitti bokserimaisella käytöksellään ja su-
loisella ulkonäöllään erityisesti avomieheni sydämen. Avomie-
heni alkoi puhua tiukasti bokserin hankkimisen puolesta ja näin 
sakemanniajatukseni saivat väistyä bokserin tieltä. Aloin sela-
ta Bokseriyhdistyksen sivuja, jalostustietokantaa ja kävimme 
näyttelyissä katsomassa bokseritouhuja. Tuolloin Kuopiossa ei 
ollut boksereiden treeniporukkaa, joten tietoa rodusta, harras-
tusmahdollisuuksista ja kasvattajista yritettiin kysellä Kuopios-
sa asuvilta boksereiden omistajilta. 

Montako bokseria sinulla on ollut?
Ensimmäinen bokseriuros Bestbox Besame Mucho ”Mike” tuli 
taloon tammikuun pakkasilla 2009. Eihän se tietenkään yhteen 
bokseriin voinut jäädä ja avomiehenikin innostui koiraharras-
tuksesta niin paljon, että myös hän halusi itselleen bokserin har-
rastuskaverikseen.

Varasimme toisen urosbokserin vuoden 2010 alussa Bestbox-
kennelistä miehelleni. Kuitenkin Vardomen-kenneliin lähelle 
Kuopiota syntyi bokseripentue, jota kävimme aktiivisesti vii-
koittain katsomassa. Siitä pentueesta sijoitusnarttu etsi kotia ja 
näin pieni Mocca-tyttö, Vardomen Cecily, halusi muuttaa meille 
vuoden 2010 lopussa. Vielä vuonna 2011 maaliskuussa meille 
muutti bokseriuros Bestbox El Grand Messi ”Messi” miehelleni 
harrastuskaveriksi.

Mikä on suhteesi alaosastoosi ja SBY:hyn?
Valitettavasti meillä ei ole täällä Kuopiossa alaosastoa, mutta 
SBY:n kesäleirillä ja Pohjois-Karjalan alaosaston järjestämil-
lä kevätleireillä olemme olleet ja saaneet sieltä kullanarvoisia 
neuvoja. 

Mitä bokseri merkitsee sinulle?
Bokserit ovat erittäin tärkeitä perheenjäseniä ja mainioita har-
rastuskavereita, joiden kanssa ei ole vapaa-ajan ongelmia. 

Mitä olet harrastanut?
Miken kanssa aloittaessa harrastamisen olin itse täysin koke-
maton koiranohjaaja ja Mike on joutunutkin kärsimään kaikis-
ta ohjaajan virheistä ja kokemattomuudesta eniten. Olemme 
saaneet kullanarvoisia ohjeita kevät- ja kesäleireiltä ja myös 
meidän kanssa treenanneilta koiraharrastajilta. Kaikkien koiri-
en kanssa olemme harrastaneet pelto- ja metsäjälkeä, tokoa ja 
käyty myös puruissa. Lisäksi käymme Moccan kanssa toisinaan 
näyttelyissä.

Miten saataisiin lisää boksereita koekentille ja sitä 
kautta arvokisoihin?
Olen samaa mieltä edellisessä lehdessä kirjoittaneen Satu Pii-
parisen kanssa informoinnin tärkeydestä harrastusmahdolli-
suuksista ja pidän erittäin tärkeänä asiantuntevaa, kannustavaa 
ja mukavaa treeniporukkaa. Mielestäni kasvattajat ovat tärkeäs-
sä osassa uusien bokserin omistajien innostamisessa harrastus-
ten pariin, sillä jos uudella bokserin omistajalla on yhtään kiin-
nostusta harrastamiseen, niin kasvattajalla on tietotaito ohjata 
uusi bokserin omistaja sopivaan ryhmään.

Edellisen lehden kirjoittajan kysymys: Onko kesän 
aikana jostakin lajista tullut sinulle erityisen mie-
luinen ja miksi?
Kesä meni luvattoman nopeasti, sillä ostimme keväällä kesä-
mökin, jonka remontoimisessa meni koko kesä, joten pelto- ja 
metsäjälkitreenit jäivät luvattoman vähälle kesän aikana. Puo-
lestaan toko on noussut tänä kesänä aivan selväksi ykköslajiksi, 
sillä sitä on ollut helppo treenata oikeastaan milloin ja missä 
vain. Talvi menee tokoillessa ja muutamassa kisassakin täyty-
nee käydä. Lisäksi jos purutreenejä järjestetään täälläpäin niin 
mukaan mennään. Ensi keväänä taas sitten uudella innolla ja 
paremmalla aikaa jälkien pariin.

Kenestä haluaisit kuulla seuraavaksi ja mitä eri-
tyistä haluaisit häneltä kysyä?
Kysymykseni menee Johanna Kolille Helsinkiin. Näimme 
muutama vuosi sitten SBY:n kesäleirillä metsäjälkiryhmässä. 
Mitä olette koiraharrastuksen parissa sen jälkeen touhuilleet ja 
mitä suunnitelmia teillä on tulevaan.

Harrastaja
esittely
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Hakutreeniä 19.5.

Hakupäivän kouluttajaksi oli lupautunut Laura Mäiseli ja muu-
tamasta sairastumisesta huolimatta innokkaita osallistujia oli 6 
koirakon verran. Myös alaosaston puheenjohtaja Veikko Rissa-
nen oli mukana kannustamassa sekä koiria että ohjaajia koko 
pitkän päivän. Koleahko aamu alkoi kahvittelulla. Samalla käy-
tiin läpi koirien osaaminen, ongelmakohdat ja päivän tavoitteet. 
Maastoon siirtymisen aikana aurinko valtasi taivaan ja päivästä 
tulikin ihanteellinen hakuharjoitteluun.

Treeneissä osa keskittyi ilmaisuihin, osa pistotyöskentelyyn ja 
etsintään. Välillä nautittiin kunnon retkilounas ja moottoripyö-
räkuriirin toimittamat tuoreet kahvit ja jatkettiin sitten uusin 
kujein. Hakutreenin jälkeen pureuduttiin esineruudun saloihin, 
joka useimmille koirille olikin uusi aluevaltaus. Lauran tree-
neissä tottikseltakaan ei välty kukaan, joten päivän päätteeksi 
tarjolla oli vielä kunnon annos tottelevaisuuskoulutusta tiukan 
palautteen ja hyvien vinkkien kera. Päivän tulospalvelusta vas-
tasi Tiina Vuorimaa, joka piti osallistujat ajan tasalla jääkiekon 
MM-kisojen Suomi-Venäjä ottelun vaiheista.

Tottista, jälkeä ja leikitystä 15.9.

Pitkään suunniteltu päivä toteutui tuulisena ja aurinkoisena 
syyskuun päivänä. Osallistujia oli neljän koirakon verran, use-
ampikin olisi ollut tulossa, mutta asioilla kun on tapana kasau-

tua. Tottelevaisuuskoulutuksesta vastasi tuore SBY:n koulutus-
ohjaaja Tuija Rautakorpi-Visakoivu. Tottis toteutettiin kunkin 
koirakon koulutustaso ja tavoitteet huomioon ottaen. Leikittä-
jinä toimivat Kari Laukka ja Ville-Vesa Visakoivu ja peltojäl-
jen saloihin opasti Jarmo Kankaanpää. Osallistujien palaute oli 
erittäin innostunutta ja vastaavanlaisia päiviä toivottiin jatkos-
sakin.

Pentukurssi

Pentukurssi järjestettiin syys-lokakuussa. Suhteellisen myöhäi-
sestä ajankohdasta ja vaihtelevasta kelistä ja pimeydestä huo-
limatta neljä innokasta koirakkoa perehtyi tottiksen alkeisiin 
Elina Koiviston opastamina. Ohessa Paula Mattilan ja Neon 
terveiset:

”Kurssilla sai hyviä neuvoja nuoren bokserin (oma urosbokse-
rini Neo oli kurssin aikaan 8-9 kk) tottelevaisuuskoulutuksen 
alkuvaiheisiin. Treenikerroilla harjoiteltiin seuraamisen alkeita 
ja yhteistyön rakentamista leikin kautta bokserimaiseen tapaan. 
Myös toiveita kurssin sisällöstä sai esittää. Kouluttaja ohjasi 
yksilöllisesti ja antoi rakentavaa palautetta treenien yhteydessä, 
joten omaa työskentelyä oli helppo kehittää. Kurssin syksyinen 
ajankohta antoi sopivasti haastetta myös boksunuorukaisille, 
jotka suoriutuivat hienosti treeneistä niin sateessa, pakkasessa 
kuin pimeässäkin. Kurssin myötä innostus tottelevaisuuskou-
lutukseen kasvoi entisestään niin koiralla kuin ohjaajallakin. 
Lämpimät kiitokset Elinalle!” 

Tapahtui Tampereella

Teksti ja kuva: Anne Auren-Elonen
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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

12.8. Raisio Popantonova Antoaneta
yli 10 yli 2000
ROP Cocoon´s Religion Robert, sert
VSP Kreisid Admirable Brillante
        Diamante sert
PU2 Unikatin Black-Jack va-sert
PN2 Cocoon´s Jam Jam
PN3 Cocoon´s Nylon Beat va-sert
PN4 Cochise Alice in Wonderland
ROP Kasvattaja Cocoon´s

11.8. Helsinki,  Salmi-Aalto Teija
alle 10 yli 2000
ROP Cocoon´s Royal Choice sert
VSP Cocoon´s Jam Jam 
PU2 Cocoon´s Religion Robert va-sert
PN2 Cocoon´s Nylon Beat sert
PN3 Cocoon´s Love of Life 
PN4 Comistus Cheerleader va-sert
ROP Kasvattaja Cocoon´s

18.8. Kouvola, Ylä-Mononen Satu
alle 10 yli 2000
ROP Bestbox Bonita de Luna RYP4
VSP Cocoon´s Royal Choice sert
PU2 Liberum Avis Aut Caesar 
PU3 Hausse Zeus va-sert

19.8. Heinola Shirik Zafra
yli 10 yli 2000
ROP Cocoon´s Royal Choice sert
VSP Cocoon´s Jam Jam
PN2 Klarissa de La Finca Sapho sert
PN3 Bullrunner´s Wanda va-sert

25.8. Luumäki Putkonen Juha
alle 10 alle 1000
ROP Playbox´s Trouble Maker sert
VSP Playbox´s Unique sert
PN2 Aprilmist Narnia va-sert

26.8. Janakkala Järventölä Marjo
yli 10 yli 3000
ROP Bestbox Bonita de Luna  Cacib
VSP Cocoon´s Pet Shop Boy Cacib
PU2 Cocoon´s Royal Choice sert
PU3 Bestbox El Amor Eterno va-sert 
        va-ca
PU4 Cocoon´s Perfect Choice
PN2 Cocoon´s Just for You va-ca
PN3 Cocoon´s Premier Diamand sert
ROP Kasvattaja Cocoon´s

1.9. Tampere Brankovic Zoran
alle 10 alle 1000
ROP Kaiffarin Almeria sert

1.9. Helsinki Juutilainen Saija
alle 10 yli 1000
ROP Cocoon´s Royal Choice sert
VSP Cocoon´s Jam Jam
PU2 Moralez di Noi Vincere va-sert
PN2 Cocoon´s Love of Life sert

2.9. Liminka Pehar Tino
alle 10 alle 1000
ROP Sky Bridge Sand Storm sert
VSP Sunbox Elegia sert
PU2 Zealbeat´s  Zone Unknown va-sert
PN2 Vuorman Zusie va-sert

8.9. Porvoo Johansson Karl-Erik (kt)
Yli 20 Yli 2000
ROP Bestbox Bonita de Luna  Cacib
VSP Liberum Avis Aut Caesar 
PN2 Cochise Alice in Wonderland sert

9.9 Helsinki Furlani Danilo
yli 20 alle 1000
ROP Liberum Avis Aut Caesar 
VSP Cocoon´s  Jam Jam 
PU2 Cocoon´s Pet Shop Boy
PU3 Moralez di Noi Vincere sert
PU4 Bullrunner´s Zibelius va-sert
PN2 Daytona Nostrum sert
PN3 Playbox´s Syrah va-sert
PN4 Klarissa de La Finca Sapho 
ROP Kasvattaja Cocoon´s

Cocoon´s Religion Robert, kuva Soile Torvinen

Cocoon´s Royal Choice, kuva Timo Kokko

Kaiffarin Almeria, kuva: Timo Kokko

Playbox´s Trouble Maker
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7.10. Tuulos
Timmermanns-Kadenko Nadija
alle 10 alle 1000
ROP Cocoon´s Nylon Beat sert
VSP Cocoon´s Royal Choice sert
PU2  Sulohuulen Erin Omainen va-sert
PN2 Cocoon´s Renessanssi va-sert

27.10 Seinäjoki Roosenboom Petrus (kt)
yli 30 yli 4000
ROP Liberum Avis Aut Caesar  cacib
VSP Bestbox Bonita de Luna  cacib
PU2 Tenten Knight va-ca
PU3 GiveMeFive Jack Sparrow
PU4 TenTen Marihuana sert
PN2 Playbox´s True Illusion va-ca
PN3 Playbox´s X-tra Flame sert
PN4 Macondon Warna
ROP Pentu  Vaa´as Gaija
ROP Veteraani Macondon Warna
ROP Kasvattaja Playox´s 

10.11. Jyväskylä
Attila A´ron Czegle´di
yli 30 yli 5000
ROP Cocoon´s Jam Jam cacib
VSP Bullrunner´s Yummy Yammy sert 
cacib
PU2 Liberum Avis Aut Caesar va-ca
PU3 Zealbeat´s Tuft is Tuft 
PU4 Cocoon´s Royal Choice va-sert
PN2 Cocoon´s Just for You va-ca
PN3 Bestbox Bonita de Luna
PN4 Playbox´s Unique sert
ROP Pentu Bestbox Gran Chavala
VSP Pentu Bestbox Gran Talento
ROP Veteraani Ismerin Aapo
ROP Kasvattaja Cocoon´s

Ulkomaiset tulokset

31.8. Högbo, Chicker Walter, Saksa
ROP Liberum Avis Aut Caesar cacib
VSP Playbox’s Soronume cacib
PU2 Cocoon’s Perfect choice va-ca
PN 2 Playbox’s Unique va-ca

1.9.2012 Högbo, Müller Hans , Sveitsi
ROP Liberum Avis Aut Caesar cacib
PU2 Cocoon’s Perfect Choice va-ca
PN2 Playbox’s Soronume va-ca

2.9.2012 Högbo 
Elzbieta Chwalibòg, Puola
ROP Liberum Avis Aut Caesar cacib
VSP Playbox’s Unique cacib
PU2 Cocoon´s Perfect Choice va-ca

2.9. Tromsa Tevalin Kirsi
ROP Bestbox Bonita De Luna, sert cacib 
RYP 2, NO CH,CIE

3.11. Tarto Inzoli, Massimo Italia
ROP Playbox´s Soronume sert, cacib
PU3 Bullrunners Yummy Yammy

4.11. Tarto Lawless Jean, Irlanti
PU3 Bullrunners Yummy Yammy
PN 2 Playbox’s Soronume sert va-ca

Cocoon´s Jam Jam

Cocoon´s Nylon Beat

Bestbox Bonita de Luna

Liberum Avis Aut Caesar

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI-
KASVATTAJA 

Tuloslaskennan perustana on Vuo-
den Näyttelybokseri-kiertopalkinnon 
pistetaulukko. Laskennassa huomioi-
daan vain 1 tulos/kasvatti ja korkein-
taan viiden (5) kasvatin tulos/kasvat-
taja. Kasvattajaryhmistä, jotka ovat 
saaneet KP:n pisteet lasketaan alla 
olevan taulukon mukaisesti. Kierto-
palkinnon tuloslaskennassa huomioi-
daan viiden (5) näyttelyn tulos. 

Kilpailuun osallistuvien kasvattien 
tulee olla Suomessa rekisteröity. 
Kasvattien omistajien ei tarvitse olla 
SBY:n jäseniä.
 
Erikoisnäyttelyn ja Klubsiegerin 
kasvattajaluokassa sijoittuminen + 
1. 10 p 
2. 8 p 
3. 6 p
4. 4p 

Ryhmä- kaikkien rotujen ja kansain-
välisien näyttelyiden kasvattajaluo-
kissa sijoittuminen + 
1. 5 p / ROP kasvattaja 
2. 4 p 
3. 3 p 
4. 2p 

BIS-kasvattajaluokassa sijoittuminen 
+ 
1. 8 p / BIS Kasvattaja 
2. 6 p 
3. 4 p
4. 2 p 

Sääntömuutos astuu voimaan 
1.1.2013

Vuoden Näyttelybokseri
-kilpailuun sääntömuutos
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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

Hakukoe

26.5.2012 Ylöjärvi, Jani Heinilä
Flirtin Cölvi, om./ohj. Kristiina Kallio
Maasto 193, tottelevaisuus 78, yht. 271 HK1

7.6.2012 Vätti, tuomari Teijo Hanhilampi
Momo’s Adrina ”Kiri”, ohj. Susa Rantamäki
Maasto 184, tottelevaisuus 90, yht. 274 HK1

29.6.2012 Rauma, tuomari Tiina Hiljanen
Momo’s Adrina ”Kiri”, ohj. Susa Rantamäki
Maasto187, Tottis 93, yht. 280 HK2

8.7.2012 Hämeenkyrö, Reima Nuutinen
Flirtin Cölvi, om./ohj. Kristiina Kallio
Maasto 191, tottelevaisuus 76, yht. 267 HK2

1.9.2012 Tampere, ylituomari Heikki Tuomola
Momo’s Adrina ”Kiri”, ohj. Susa Rantamäki
Boksereiden ja dobermannien rotumestaruuskilpailut
Maasto 183 tottis 96, yht. 289 HK3, RM’12, Umbron malja

20.10.2012 Ylöjärvi, Mia Sandelin
Flirtin Cölvi, om./ohj. Kristiina Kallio
Maasto 178, tottelevaisuus 75, yht. 253 HK3

Jälkikoe

9.8.2012 Lahti, Leila Tikkanen
SkyBridge Killer Queen, om./ohj. Nina Suuronen, kasv. Tarja Torvinen
PAJÄ ALO 81/164/245 JK1

21.8.2012 Hämeenlinna, Ilkka Hormila
Biscaya von Fausto, ohj. Leena Nolvi
m199 t73 yht. 272 JK3 I-tulos

1.9.2012 Tampere RM-koe, Heikki Tuomola
Biscaya von Fausto, ohj. Leena Nolvi
m187 t80 yht., 267 JK3  RM2012

Erikoisjälkikoe

29.09.2012 Hollola, Harri Laajajärvi
SkyBridge Killer Queen, om./ohj.  Nina Suuronen, kasv. Tarja Torvinen
PAEJ AVO 83 FH1 (SBY RM ’12)

IPO-KOE

18.8.2012 Raisio, Tero Oravasaari
Momo’s Adrina ”Kiri”, ohj. Susa Rantamäki
A 86 B92 C80, yht. 258 IP2, Vik e

Momo’s Adrina, kuva Kati Korhonen

SkyBridge Killer Queen

Biscaya von Fausto

Vuorman Zusie,

Flirtin Cölvi
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BH-koe

22.9.2012 Joensuu
Matti Koistinen
Vuorman Zusie, ohj. Susanna Pölönen, 
BH hyväksytty

20.10.2012, Kuopio
Juha Puurunen
Bestbox El Grand Messi,
ohj. Jari Partanen, BH hyväksytty

19.8.2012 Jämsä
Reima Nuutinen
Pearl Seeker’s Etienne, ohj. Anne 
Auren-Elonen, BH hyväksytty

31.8.2012 Hämeenkyrö
Jani Heinilä
Pearl Seeker’s Dee Dee
ohj. Tiina Vuorimaa, BH hyväksytty

6.10. Haapajärvi
Sami Isopahka
Vuorman Yarka, ohj. Helena Vuorinen,   
BH  hyväksytty

13.10.2012 Kankaanpää
Lea Mäkitalo
Pearl Seeker’s Delacroix
ohj. Kaisa Korpela, BH hyväksytty

TOKO-koe

14.4.2012 Kokkola
Päivi Kivelä
ALO-luokka
Vardomen Beineon, ohj. Maria Heikkilä
pist. 171, 1.palkinto sijoitus 3/10

13.5.2012 Kokkola
Olavi Pajala
ALO-luokka 
Vardomen Beineon, ohj. Maria Heikkilä
pist. 156,5 2.palkinto sijoitus 5/10

7.10.2012 Haapavesi
Erkki Shemeikka
ALO-luokka
Vardomen Beineon, ohj. Maria Heikkilä
pist. 182,5 1.palkinto sijoitus 2/17 TK1, KP

Bestbox El Grand Messi,

Pearl Seeker’s Dee Dee

Pearl Seeker’s Delacroix Vardomen Beineon

Pearl Seeker’s Etienne

Vuorman Yarka
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Anomukset toimitettava Anne Rikkilälle 31.12.2012 mennessä, bestbox99@gmail.com
Anomuksista tulee selkeästi ilmetä mistä näyttelyistä pisteet ovat (aika, paikka, koira/bokserimäärät, sijoitus 
ja pisteet). Kasvattajapisteissä tulee selkeästi näkyä minkä koiran pisteet halutaan huomioida, aika, paikka, 

koira/bokserimäärät, sijoitus ja pisteet. Puutteellisilla tiedoilla lähetettyjä anomuksia EI huomioida!

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI 
-KIERTOPALKINTO 

Vuoden Näyttelybokseri-kilpailun pisteet lasketaan 
alla olevan taulukon mukaisesti vuoden aikana vi-
rallisiin näyttelyihin osallistuneiden boksereiden 
tuloksista. 
- Kasvattajatuomarilla sijoittumisesta SBY:n 
erikoisnäyttelyssä ja Klubsiegerissä +10 p. 
Puppy&Veteran, RN, KR ja INT-näyttelyssä +5 p 
(koskee seuraavia Vuoden Bokseri-titteleistä kil-
pailevia luokkia; Vuoden Bokseri, - veteraani, - 
pentu, -siitosuros/narttu ja - kasvattaja). 
- Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on 
kasvattanut vähintään kolme pentuetta. 
Poikkeuksena on Suomen Bokseriyhdistyksen 
Klubsieger-näyttely, joka huomioidaan erillisten 
pistelaskusääntöjen mukaan (kts. Klubsieger-näyt-
telyn pisteytys alla). 

Kokonaistulosta laskiessa huomioidaan 5 tulosta / 
koira ja näiden tulosten on oltava 5 eri tuomarilta.
Kilpailu on vain Suomessa rekisteröidyille ja 
SBY:n jäsenen/jäsenten omistamille boksereille. 
Jos koiralla on useampi, kuin yksi omistaja on 
kunkin omistajan oltava SBY:n jäsen

BIS-1 = 30 pistettä  BIS-3 = 24
BIS-2 = 26  BIS-4 = 22
(BIS-veteraanit) 

RYP-1 = 20  RYP-3 = 16
RYP-2 = 18  RYP-4 = 14

ROP = 12   VSP = 10

PU/PN2 = 8 
PU/PN3 = 6 
PU/PN4 = 4 

Näyttelyissä olleet koiramäärät huomioidaan seu-
raavasti: Rotukohtaisesti paikalla olleet, virallisiin 
luokkiin ilmoitetut bokserit sekä pentujen/veteraa-
nien kohdalla paikalla olleet bokseripennut/vete-
raanit. Boksereiden jokainen alkava kymmenluku 
yli täyden kymmenen = +1 piste. 

Näyttelyn koko koiramäärä: koko koiramäärä 
koostuu kaikista näyttelyyn ilmoitetuista koirista. 
Näyttelyluettelon viimeisen koiran numerosta saa 

näyttelyyn ilmoitettujen koirien määrän. HUOM! 
Kokonaiskoiramäärään EI lasketa mahdollisia agi-
lity-/TOKO/juniorhandler-osallistujia. Näyttelyn 
jokainen alkava tuhatluku yli täyden tuhannen = 
+1 piste. 

SBY:n erikoisnäyttelyssä PU/PN -luokissa sijoit-
tuneet saavat +10 lisäpistettä. SBY:n Klubsieger 
Show’ssa PU/PN -luokissa sijoittuneet saavat +10 
lisäpistettä. 

Ryhmä- ja erikoisnäyttelyssä vain RYP- pisteet 
huomioidaan. Pisteiden mennessä tasan paras yk-
sittäinen tulos ratkaisee. Jos eroa ei synny, seuraa-
va paras yksittäinen tulos ratkaisee jne. Lisäpisteet 
erikoisnäyttelystä ja Klubsieger Show’sta huomioi-
daan vain, mikäli koiran tulos näistä lisäpisteisiin 
oikeuttavista näyttelyistä lasketaan koiran viiden 
parhaan tuloksen joukkoon. 

VUODEN SIITOSUROS/SIITOSNARTTU
Tulosten perustana on Vuoden Näyttelybokse-
ri- kiertopalkinnon pistetaulukko. Pisteiden las-
kennassa huomioidaan vain 1 tulos/jälkeläinen ja 
korkeintaan viiden (5) jälkeläisen tulos/siitoskoira. 
Erikoisnäyttelyn ja Klubsieger-Show’n jälkeläis-
luokasta saadusta KP:sta lasketaan +10 pistettä. 
Jälkeläisten tuloksissa lisäpisteet huomioidaan 
vain, jos jälkeläisen paras tulos on lisäpisteitä oi-
keuttavasta näyttelystä, jossa koira on sijoittunut 
lisäpisteisiin oikeutetusti. 

SBY:n erikoisnäyttelyssä PU/PN-luokissa sijoit-
tuneet saavat +10 lisäpistettä. SBY:n Klubsieger 
Show’ssa PU/PN-luokissa sijoittuneet saavat + 10 
lisäpistettä. 

Kilpailuun osallistuvien koirien jälkeläisten tulee 
olla Suomessa rekisteröity, jälkeläisten omistajien 
ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä. 

VUODEN VETERAANI 
Tuloslaskennan perustana on Vuoden Näyttelybokseri- 
kiertopalkinnon pistetaulukko. Pisteet lasketaan vain 
ROP- ja VSP- veteraaneille. Jokaisesta paikalla ollees-
ta bokseriveteraanista tulee +1 piste. Näyttelyn koko 
koiramäärän huomioidaan Vuoden Näyttelybokseri- 
kiertopalkinnon mukaisesti. Vuoden Veteraani - kier-
topalkinnon tuloslaskennassa huomioidaan 5 tulosta / 
veteraani ja näiden tulosten on oltava 5 eri tuomarilta.
 

Erikoisnäyttelystä, Klubsieger Show’sta +10 p seka 
Puppy-Veteran Show’sta ROP- ja VSP-veteraani 
saavat + 5 lisäpistettä. Kasvattajatuomarilla sijoittu-
misista RN, KR ja INT-näyttelyssä +5 lisäpistettä. 

VUODEN PENTU 
Tuloslaskennan perustana on Vuoden Näyttely-
bokseri-kiertopalkinnon pistetaulukko ja virallis-
ten näyttelyjen pentuluokat. Pisteet lasketaan vain 
kunniapalkinnon saaneille ROP ja VSP-pennuille, 
lukuunottamatta Suomen Bokseriyhdistyksen eri-
koisnäyttelyä, Klubsieger Show’ta (kts. Klubsieger-
näyttelyn pisteytys alla) ja Puppy-Veteran Show’ta. 
Näyttelyn koko koiramäärä lasketaan Vuoden 
Näyttelybokseri -kiertopalkinnon mukaisesti. Vuo-
den Pentu kiertopalkinnon tuloslaskennassa huomi-
oidaan 3 tulosta/pentu. 

Erikoisnäyttelyn, Klubsieger-näyttelyn ja Puppy-
Veteran Show’n pentuluokkiin osallistuminen 
huomioidaan kuten muidenkin näyttelyiden pentu-
luokkiin osallistuminen. Kuitenkin siten, että myös 
pikkupentuluokan tulokset huomioidaan Vuoden 
Pentu -kilpailun tuloksissa samanarvoisena var-
sinaisen pentuluokan rinnalla. Siten, että erikois-
näyttelyn, Klubsieger-näyttelyn ja Puppy-Veteran 
Show’n pikkupentuluokan ja varsinaisen pentu-
luokan voittajille annetaan 6 pistettä + jokaisesta 
luokkaan ilmoitetusta pennusta +1 p. Molempien 
luokkien kaikista luokkavoittajista valitaan ROP- ja 
VSP-pentu, joille vielä taulukon mukaisesti ROP- 
ja VSP- pisteet (12 p. ja 10 p.). Erikoisnäyttelystä, 
Klubsieger-näyttelystä ja Puppy-Veteran Show’sta 
ROP ja VSP-pentu saavat + 5 lisäpistettä. Kas-
vattajatuomarilla sijoittumisista RN, KR ja INT-
näyttelyssä +5 lisäpistettä. Kiertopalkinnon on lah-
joittanut Kennel Bone Biter’s.

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI-
KASVATTAJA
Tuloslaskennan perustana on Vuoden Näyttelybok-
seri- kiertopalkinnon pistetaulukko. Laskennassa 
huomioidaan vain 1 tulos/kasvatti ja korkeintaan 
viiden (5) kasvatin tulos/kasvattaja. Kasvattajaryh-
mistä, jotka ovat saaneet KP:n pisteet lasketaan alla 
olevan taulukon mukaisesti.

Kilpailuun osallistuvien kasvattien tulee olla 
Suomessa rekisteröity. Kasvattien omistajien ei 
tarvitse olla SBY:n jäseniä.  

Vuoden 2012 näyttelykiertopalkinnot
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Erikoisnäyttelyn ja Klubsiegerin kasvattajaluokas-
sa sijoittuminen + 
1. 10 p   3. 6 p
2. 8 p   4. 4 p

Ryhmä kaikkien rotujen ja kansainvälisien näytte-
lyiden kasvattajaluokissa sijoittuminen + 
1. 5 p / ROP kasvattaja  3. 3 p
2. 4 p    4. 2 p

BIS-kasvattajaluokassa sijoittuminen + 
1. 8 p / BIS Kasvattaja  3. 4 p
2. 6 p    4. 2 p

KLUBSIEGER-NÄYTTELYN PISTEYTYS 
VUODEN NÄYTTELYBOKSERIKIERTOPAL-
KINNON JA KASVATTAJAMALJA- KIERTO-
PALKINNON PISTELASKUSÄÄNNÖISSÄ 

Näyttelyssä sijoitetaan molemmissa väreissä (tiike-
rit ja keltaiset) 4 parasta urosta ja 4 parasta narttua. 
Näiden luokkien voittajat (keltaisten PU/PN1 ja 
tiikereiden PU/PN1) kilpailevat ROP- ja VSP-sijoi-
tuksista. Klubsieger- näyttelyn pisteet lasketaan alla 
olevan taulukon mukaisesti. 
ROP = 12 pistetta  VSP = 10 pistetta 

Keltaisten ja tiikereiden Paras Uros- ja Paras Nart-
tu- sijoitukset: 
PU1 / PN1 = 10 pistetta  PU3 / PN3 = 6
PU2 / PN2 = 8   PU4 / PN4 = 4

Näyttelyissä olleet koiramäärät huomioidaan seu-
raavasti: ROP- ja VSP- koirien kohdalla huomioi-
daan rotukohtaisesti paikalla olleet, virallisiin luok-
kiin ilmoitetut bokserit (siis kokonaismäärä lukuun 
ottamatta pentuja ja turisteja). 

Boksereiden jokainen alkava kymmenluku yli täy-
den kymmenen = +1 piste. Keltaisten ja tiikereiden 
PU/PN-sijoituksien kohdalla huomioidaan vain 
kyseisen värin paikalla olleet, virallisiin luokkiin 
ilmoitetut bokserit (siis keltaisten/tiikereiden mää-
rä lukuun ottamatta pentuja ja turisteja). Vuoden 
Näyttelybokseri -kiertopalkinnon pistelaskussa kel-
taisten ja tiikereiden PU/PN – luokissa sijoittuneet 
saavat +10 lisäpistettä. Lisäpisteet huomioidaan 
vain, mikäli koiran tulos näistä lisäpisteisiin oikeut-
tavista näyttelyistä lasketaan koiran viiden parhaan 
tuloksen joukkoon.

HUOM! ROP ja VSP-koirilla huomioidaan vain 
yksi tulos. 

KLUBSIEGER-NÄYTTELYN PISTEYTYS 
VUODEN VETERAANI-KIERTOPALKINNON 
PISTELASKUSÄÄNNÖISSÄ 
Klubsieger-näyttelyn pisteet lasketaan alla olevan 
taulukon mukaisesti. 
ROP-veteraani=12 pistetta  VSP-veteraani=10 pistetta

Pisteet lasketaan vain ROP-ja VSP-veteraaneille. 
Jokaisesta paikalla olleesta bokseriveteraanista tu-
lee +1 piste.

KLUBSIEGER-NÄYTTELYN PISTEYTYS 
VUODEN PENTU -KIERTOPALKINNON PIS-
TELASKUSÄÄNNÖISSÄ 
ROP-pentu = 12 pistetta
VSP-pentu = 10 pistetta
Jokaisesta paikalla olleesta bokseripennusta tulee 
+1 piste. 

Myös pikkupentuluokan tulokset huomioidaan 
Vuoden Pentu -kilpailun tuloksissa samanarvoi-
sena varsinaisen pentuluokan rinnalla. Siten, etta 
Klubsiger-näyttelyn pikkupentuluokkien ja varsi-
naisen pentuluokkien voittajille annetaan 6 pistet-
tä. Molempien luokkien kaikista luokkavoittajista 
valitaan ROP- ja VSP-pentu, joille vielä taulukon 
mukaisesti ROP- ja VSP-pisteet (12 p. ja 10p.). 
ROP- ja VSP-pentu saavat + 10 lisäpistettä. 

VUODEN JUNIORI -KIERTOPALKINTO 
Huom! Klubsieger -näyttelyssä on 4 junioriluok-
kaa; keltaisten ja tiikeriurosten junioriluokat sekä 
keltaisten ja tiikerinarttujen junioriluokat. 

VUODEN JUNIORI 
Palkinto jaetaan vuosittain erikoisnäyttelyssä, 
Klubsiegerissä sekä Puppy-Veteran Show’ssa me-
nestyneelle juniorille. Palkinto jaettiin ensimmäi-
sen kerran vuoden 2005 tulosten perustella.

Vuoden Juniori -kilpailun pisteet lasketaan alla ole-
van taulukon mukaisesti vuoden aikana SBY:n eri-
kois-, Klubsieger- ja Puppy-Veteran -näyttelyihin 
osallistuneiden bokserien tuloksista. 
Kilpailu on vain Suomessa rekisteröidyille ja 
SBY:n jäsenen/jäsenten omistamille 9-18kk 
ikäisille boksereille.

Luokat joiden tulos huomioidaan:
-SBY:n erikoisnäyttelyn junioriluokka 
-Klubsieger -näyttelyn junioriluokka 
-Puppy-Veteran Show’n junioriluokka 
JUK1 = 5 pistettä  JUK3 = 3
JUK2 = 4   JUK2 = 2

Laatuarvostelun erinomainen + 2 lisäpistettä.
Näyttelyissä olleet koiramäärät huomioidaan seu-
raavasti:
Paikalla olleet junioriluokkaan ilmoitetut bokserit 
jokainen alkava kymmenluku yli täyden kymme-
nen = +1 piste.

Pokaalin on lahjoittanut kennel Bonebiters

KASVATTAJAMALJA
-KIERTOPALKINNON SÄÄNNÖT 
Kasvattajamalja-kiertopalkinnon pisteet lasketaan 
Vuoden Näyttelybokseri -kiertopalkinnon piste-
taulukon mukaisesti. Kuitenkin siten, ettei RYP- ja 
BIS- tuloksia huomioida. 

Koiramäärät huomioidaan seuraavasti; näyttelyis-
sä paikalla olleet virallisiin luokkiin osallistunei-
den boksereiden kokonaismäärän jokainen alkava 
10-luku yli täyden kymmenen = +1 piste. Koko-
naistulosta laskiessa huomioidaan 5 tulosta / koira. 
Pisteiden mennessä tasan paras yksittäinen tulos 
ratkaisee. Jokaisessa 5 näyttelyssä tuomarin tulee 
olla rodun kasvattajatuomari, joka on kasvattanut 
vähintään 3 bokseripentuetta. 
Kilpailu on vain Suomessa rekisteröidyille ja SBY:n 
jäsenen/jäsenten omistamille boksereille. 

DELIGHT MEMORIES
-KASVATTAJAPALKINTO 
Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Suo-
messa asuvat, Suomen Bokseriyhdistyksen jäse-
ninä toimivat kasvattajat. Kilpailuun osallistuvi-
en kasvattien tulee olla Suomessa rekisteröity ja 
SBY:n jäsenen/jäsenten omistamia boksereita.

Palkinto käsittää 4 eri osa-aluetta, joiden tulokset huo-
mioidaan pisteitä laskettaessa; näyttelyt, valionarvot, 
PK-tulokset, ZTP-testi ja AD-koe. Kaikista osa-alu-
eista ei tarvitse olla tuloksia. 

PISTEYTYS: 
1. Näyttelyt 
• viiden (5) kasvatin tulos/kasvattaja, yksi (1) tulos/
kasvatti Vuoden Näyttelybokseri-taulukon mukaan 
(RYP- ja BIS- tuloksia ei huomioida) 
• lisäpisteet SBY:n erikoisnäyttelyn ja Klubsieger 
Show’n luokkasijoitukset/kasvatti; kilpailuluokan 
(KL) 1. = 5p., KL2= 4 p., KL3= 3 p., KL4 = 2p. 
• SBY:n erikoisnäyttelyn sekä Klubsieger Show´n 
kasvattajaryhmien KP:sta + 10p.
 2. Valionarvot 
• Suomen muotovalio = 5 pistettä 
• Kansainvälinen muotovalio = 7 pistettä 
• Käyttövalio = 10 pistettä
3. PK- tulokset
• 1 tulos/kasvatti Paras Palveluskoira-taulukon mu-
kaisesti 
• BH hyväksytty = 1 piste 
• AD- koe hyväksytty +3 lisäpistettä 
• vain yksi tulos kasvattia kohden, kasvattien mää-
rällä ei rajoitusta 
4. ZTP- testi 
• jokainen ZTP- testin läpäissyt kasvatti = 5 pis-
tettä 

Palkinnon on lahjoittanut kennel Ma Baker’s
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Kaikista palkinnoista ovat oikeutettuja kilpailemaan Suomessa rekisteröidyt bokserit, joiden omistaja on SBY:n jäsen. 

Palkinnot jaetaan SBY:n vuosikokouksessa. Koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä ilmoittaa palkinnon saajalle ennen vuosikokousta 
palkinnon jakamisesta ja jokainen palkinnon saaja palauttaa kiertopalkinnon seuraavaan SBY:n vuosikokoukseen, tai hyvissä ajoin 
koe- ja koulutustoimikunnan vetäjälle. Palkinnosta ilmoitettaessa pyydetään samalla palkinnon saajaa toimittamaan kuva ja lyhyt 
vapaamuotoinen esittely koirakosta Bokseri-lehteä ja SBY:n kotisivuja varten. 

Koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä laskee pisteet KOIRANETISSÄ olevien tulosten perusteella. Mikäli jonkun koirakon tuloksia 
ei sieltä vielä löydy on koirakko itse vastuussa kilpailutulosten toimittamisesta koe- ja koulutustoimikunnan vetäjälle (esim. Kopio 
kilpailukirjasta). Ehtona kiertopalkinnon saamiselle on saavutettu koulutustunnus ko. lajista ko. kilpailukautena.

HARRASTUSKIERTOPALKINTO:

Vuoden 2012 harrastuskiertopalkinnot

Kiinnityksen saa se ohjaaja, jolla on eniten viralli-
sia kilpailukertoja, mukaan lasketaan PK- kokeet, 
agility, rauniot , valjakkohiihto, peko, ipo-r, vepe, 
toko ja mejä. Vain hyväksytyt tulokset otetaan las-
kennassa huomioon. 

VUODEN PK- PARI:
Kannustuspalkinto, jonka hallitus päättää koe- ja 
koulutustoimikunnan esityksestä.

PARAS PALVELUSKOIRAPALKINTO: 
Vuoden suojelukoira
Vuoden hakukoira
Vuoden jälkikoira
Vuoden viestikoira
Vuoden etsintäkoira

Pisteet lasketaan virallisista PK- kokeista. Tulok-
siin lasketaan viisi PK- koetta seuraavasti:

I-luokka (alokasluokka)
  I tulos 4 pistettä
  II tulos 3 pistettä
  III tulos 2 pistettä
II-luokka (avoinluokka)
  I tulos 7 pistettä
  II tulos 6 pistettä
  III tulos 5 pistettä
III-luokka (voittajaluokka)
  I tulos 10 pistettä
  II tulos 9 pistettä
  III tulos 8 pistettä

Joiden lisäksi osallistumisesta:
FCI MM-kilpailut  10 pistettä
Atibox MM-kilpailut  8 pistettä
PM-kisat   8  pistettä
SM-kisat   6 pistettä
Piirinmestaruuskisat  2 pistettä
KV-koe   2 piste
Boksereiden rotumestaruuskisat 3 piste

Lisäksi pisteitä saa edellämainituissa arvokilpai-
luissa sijoittumisesta (voittajaluokassa)seuraavasti:
1. sija   5 pistettä
2. sija   4 pistettä
3.sija   3 pistettä
4. sija   2 pistettä
5. sija   1 pistettä. 

Lisäksi MM-kilpailuissa (FCI ja ATIBOX) lopun 
kymmenen parhaan joukkoon sijoittumisesta saa 
yhden lisäpisteen. 

VUODEN ERIKOISJÄLKIKOIRA:

FH 1   I tulos 5 pistettä
  II tulos 4 pistettä
  III tulos 3 pistettä

FH 2   I tulos 9 pistettä
  II tulos 7 pistettä
  III tulos 6 pistettä

Joiden lisäksi osallistumisesta:
FCI MM-kilpailut  10 pistettä
Atibox MM-kilpailut  8 pistettä
PM-kisat   8 pistettä
SM-kisat   6 pistettä
Piirinmestaruuskisat  2 pistettä
KV-koe   2 piste
Boksereiden rotumestaruuskisat 3 piste

VUODEN IPO-TULOKAS: 
Koirakko voi hakea palkintoa ensimmäisen kilpai-
luvuotensa tuloksilla. Pistelasku PK- kiertopalkin-
non mukaan. Huomioidaan yksi tulos / luokka. 

VUODEN TOKO-KOIRA:
Pisteet lasketaan virallisista tottelevaisuuskokeista. 
Tuloksiin lasketaan viisi TOKO- koetta seuraavasti:

Alokasluokka ALO1 5 pistettä
  ALO2 3 pistettä
  ALO3 1 piste

Avoinluokka AVO1 6 pistettä
  AVO2 4 pistettä
  AVO3 2 pistettä

Voittajaluokka VOI1 9 pistettä
  VOI2 7 pistettä
  VOI3 4 pistettä

Erikoisvoittajaluokka EVL1 12 pistettä
  EVL2 10 pistettä
  EVL3 7 pistettä

Lisäpisteitä jaetaan seuraavasti:
Henkilökohtainen Suomenmestaruus (EVL)  
=Vuoden TOKO-koira
Sijoittuminen 5 parhaan joukkoon, 
SM henkilökohtainen (EVL) 20 pistettä
Osallistuminen SM-kisoihin
henkilökohtainen (EVL) 6 pistettä
Osallistuminen SM-joukkuekisat (kaikki luokat) 
   2 pistettä

Henkilökohtainen piirinmestaruus (EVL)  
   10 pistettä
Osallistuminen henkilökohtainen
piirinmestaruuskisat (EVL) 3 pistettä
Osallistuminen piirinmestaruusjoukkuekisaan
(ALO,AVO,VOI)  2 piste
Osallistuminen Boksereiden
rotumestaruuskilpailuihin  3 piste

TASAPISTETILANNE
Jos pisteet näiden jälkeen tasan, on vuoden TOKO- 
koira se, jolla on suurin pistemäärä tulosten (5) pis-
teet yhteenlaskettuna. Alempien luokkien pisteet 
(ALO ja AVO) kerrotaan kertoimella 1,5 (eli max 
300 p). Ylempien luokkien (VOI ja EVL) maksimi-
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pisteet siis 320 p. per koe. Pisteet huomioidaan vain 
niiden kilpailujen osalta, jotka ovat olleet alkupe-
räisessä viiden kokeen pistelaskussa mukana.

VUODEN AGILITY-KOIRA 
Virheettömät suoritukset (kilpailukirjasta):
Eniten 0-ratoja:  I luokka 10 pistettä
  II luokka 15 pistettä
  III luokka 20 pistettä

Toiseksi eniten 0-ratoja:
  I luokka 7 pistettä
  II luokka 10 pistettä
  III luokka 15 pistettä

Kolmanneksi eniten 0-ratoja:
  I luokka 5 pistettä
  II luokka 7 pistettä
  III luokka 10 pistettä

Neljänneksi eniten 0-ratoja:
  I luokka 2 pistettä
  II luokka 3 pistettä
  III luokka 5 pistettä

Piirin mestaruuskisat: 
  Sijoitus I 10 pistettä
  Sijoitus II 6 pistettä
  Sijoitus III 3 pistettä
SM-kilpailut:
Sijoitus kolmen kärkeen 50 pistettä
Osallistuminen  3 pistettä

Jos pisteet ovat näiden jälkeen tasan, on voittaja se, 
jolla on eniten voittoja. Jos edelleen tasan, se, jolla 
on eniten kakkos- sijoituksia. Jos edelleen tasan, se 
jolla on eniten kolmos- sijoituksia, jne.

BOKSERITAULU
(Wilmer Lundqvistin lahjoittama)

Palkintoa jaettaessa huomioidaan 
3 parasta PK- tulosta
3 parasta näyttelytulosta (joista yhden on oltava ro-
dun erikoisnäyttelystä)

Pisteet PK- kokeista
  I tulos 8 pistettä
  II tulos 6 pistettä
  III tulos 5 pistettä
  1.sija + 1 piste

Vuoden PK-kasvattaja -maljan säännöt

Vuoden PK-kasvattaja -maljaa voivat anoa kaikki 
Suomen Bokseriyhdistykseen kuuluvat Suomessa 
asuvat kasvattajat, joiden kasvatit ovat saavuttaneet 
kyseisen vuoden aikana PK-tuloksia (kansalliset 
lajit, FH, IPO-FH ja suojelu), tai läpäisseet rodun-
omaisena jalostustarkastuksena pidettävän ZTP-
testin.
 
Kasvattaja laskee kasvattiensa pisteet ohessa olevi-
en pistelaskutaulukoiden mukaan yhteen niin, että 
jokaisen kasvatin paras PK-tulos lasketaan. Hyväk-
sytty ZTP-testi lasketaan yhdeksi kokeeksi, ja mi-
käli ZTP:tä käytetään pisteiden laskussa mukana, 
ei kyseinen koira voi saada muita pisteitä. Koira 
voi saada lisäpisteitä lisäpistetaulukon mukaan, ja 
nämä pisteet lisätään koiran pistemäärään. 

ATIBOX-kilpailuissa pisteitä voi saada vain 
SPKL:n luokittelemista virallisista luokista. Mikäli 
kasvatti on saanut mitalin joko SM-, PM-, NOM-, 
ATIBOX- tai FCI-kilpailuista, ei tuloskohdan lisä-
pisteitä lisätä erikseen mitalikohdan lisäpisteiden 
lisäksi. Rotumestaruuskokeisiin osallistumisesta 
kasvatti saa silti yhden pisteen, vaikka ei saisikaan 
tulosta kokeesta. Pisteisiin mukaanlaskettavien kas-
vattien määrää ei ole rajattu. 
Maljan saa haltuunsa se kasvattaja, jonka kasvatit 
ovat saaneet eniten pisteitä. Pisteiden mennessä 
tasan, voittaa kasvattaja, jolla on ollut vähemmän 
kasvatteja pisteiden laskussa mukana. Pisteiden 
mennessä edelleen tasan, voittaa kasvattaja, jonka 
kasvateilla on parhaat yhteenlasketut tottelevai-
suuspisteet.  Mikäli vieläkään ei tule eroa, ratkais-
taan tulos arvalla.

FH-tulos 1 / III-tulos 1 / II-tulos 1 / I-tulos 2 / III-tulos 2 / II-tulos 2 / I-tulos

PK-tulos ALO3 ALO2 ALO1 AVO3 AVO2 AVO1 VOI3 VOI2 VOI1 ZTP

Peruspisteet 1 3 5 5 7 9 9 11 13 3

Lisäpisteet

Osallistuminen rotumestaruuskisoihin + 1

Tulos suojelukokeesta + 2

Rotumestaruus ALO-tai AVO-luokissa + 7

Tulos SM-, PM- tai NOM / rotumestaruus VOI-luokassa + 10

Mitali SM-, PM- tai NOM / tulos ATIBOX- tai FCI-kilpailuissa + 20

Mitali ATIBOX- tai FCI-kilpailuista + 30

Pistelasku

Pisteet näyttelystä
  ROP 9 pistettä
  VSP 8 pistettä

Laatuarvostelu 
  ERI 6 pistettä
  EH 5 pistettä
  H 3 pistettä
  T 1 piste
Maksimipisteet näyttelystä = 9 pistettä/näyttely

Koiralla tulee olla tulos sekä PK- kokeesta että 
näyttelystä. Mikäli useampi koira saa saman piste-
määrän, voittaa se jolla on paras PK- tulos. Mikäli 
eroa ei synny, toiseksi paras tulos ratkaisee jne. Jos 
eroa ei synny, palkinto arvotaan. Palkinto kiertää 
ikuisesti.

Anotaan Pirkko Dimalta
mabakers.boxers @ gmail.com

Anomukset tulee toimittaa koe- ja koulutustoimi-
kunnan vetäjälle joulukuun loppuun mennessä. 
Myöhässä tulleita anomuksia ei käsitellä. Anomuk-
sesta tulee selvästi käydä ilmi kunkin kasvatin tulos 
ja pistemäärä. Myös lisäpisteet tulee olla selvästi 
eriteltyinä. Mikäli pisteisiin oikeuttava tulos ei näy 
vielä KoiraNet-tietokannassa, tai tulos on tehty ul-
komailla, tulee kasvattajan toimittaa kopio kilpailu-
kirjasta anomuksen yhteydessä.

Kasvattajan tulee palauttaa kiertopalkinto koe- ja 
koulutustoimikunnan vetäjälle viimeistään kaksi 
viikkoa ennen vuosikokousta.

DoxBox on lahjoittanut Suomen Bokseriyhdistyk-
selle kiertopalkinnoksi Vuoden PK-kasvattaja 
-maljan on lahjoittanut DoxBox.
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Alaosastot tiedottavat

LAHDEN ALAOSASTO

KESKI-SUOMEN
ALAOSASTO TURUN

ALAOSASTO

Vuosikokouskutsu
Keski-Suomen alaosaston sääntömääräinen vuosikokous pi-
detään 19.1. 2013 klo 17 alkaen, osoitteessa Vasarakatu 23-25, 
Jyväskylä. 

Saunailta kokouksen jälkeen!
Tervetuloa!

Tottistreenit
Tottistreenit viihdekeskuksella talviaikaan lauantaisin tai sun-
nuntaisin klo 11.00, seuraa palstaa!
http://ksbokserit.palstani.com/
 
Keski-Suomen alaosasto toivottaa kaikille jäsenilleen rauhal-
lista joulua sekä onnistumisen iloja vuoteen 2013!
 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuot-
ta alaosaston väelle! Syksyn kurssit ja 
kokeet on pidetty, ja lukuun ottamatta 
joulukuun alun joukkokuvaustilai-

suutta marras-joulukuu lepäillään. Tammikuussa alkavaan 
hallitottisteluun voit kysyä vielä koulutusvastaavalta paikkaa. 
Mikäli olet alaosaston jäsen, mutta et vielä kuulu Nimenhuu-
to –tiedotuslistallemme, lähetä tietosi ja tule Nimenhuutoon 
– saat tiedot tapahtumista ensimmäisenä! Muista myös ala-
osaston vuosikokous (kutsu tässä lehdessä). Hae tiedot kou-
lutuksista, Nimenhuudosta ja muusta alaosaston toiminnasta 
osoitteesta 
http://www.syturku.com

SBY TURUN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS
- KOKOUSKUTSU

Suomen Bokseriyhdistys ry:n Turun alaosaston sääntömääräi-
nen vuosikokous keskiviikkona 30.1.2013 kello 19.00 alkaen 
Kennelpiirin tiloissa osoitteessa Ketunkatu 1a, Turku.

Esityslista
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ään-
tenlaskijaa
5) Hyväksytään esityslista
6) Käsitellään SBY – FBF ry:n vuosikokouksessa hyväksyttä-
viksi seuraavat asiat
 – toimintakertomus 2012
 – tilinpäätös 2012
 – toiminnantarkastajien lausunto 2012
7) Hyväksytään alaosaston toimintasuunnitelma ja talousar-
vio vuodelle 2013
8) Toimitetaan erikseen puheenjohtajan ja erovuoroisten jä-
senten vaalit
9) Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä pääyh-
distyksen hallitukseen esitettäväksi SBY – FBF ry:n vuosi-
kokoukselle, joista ainakin pääedustajan on kuuluttava joh-
tokuntaan
10) Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) vara-
toiminnantarkastajaa. 
11) Muut esille tulevat asiat
12) Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksessa kahvitarjoilu ─ kaikki joukolla mukaan 
vaikuttamaan asioihin!

Vuosikokouskutsu ja kokousluento
Alaosaston vuosikokous pidetään lauantaina 26.1.2013 klo 14 
Salpausselän Kennelpiirin hallilla (Simolankatu 2). Kokous 
aloitetaan luennolla koiran lihashuollosta. Luennon pitää Jo-
hanna Hintzell. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määrää-
mät asiat. Tervetuloa vaikuttamaan ensi vuoden toimintaan! 
Paikalla kahvitarjoilu.

Kiertopalkinnot
Vuosikokouksessa jaetaan kiertopalkintoja. Katso haettavata 
kiertopalkinnot ja hakuohjeet www.sbylahti.nettisivu.org.
Hakemukset on toimitettava sihteerille Johanna Saarikoskelle
jsmsaarikoski@gmail.com 13.1. mennessä.

Talvisuunnitelmat
Talven ajaksi on suunnitteilla treenivuoro Lahden lähistöllä 
olevaan halliin. Seuraa ilmoittelua nettisivuilta tai liity säh-
köpostilistalle lähettämällä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen 
sbylahti@gmail.com. Tapahtumista ilmoitetaan myös Face-
book-ryhmässä SBY Lahti.

Lahden alaosasto toivottaa jokaiselle jäsenelleen mukavaa ja 
maukasta joulua sekä menestystä uuteen vuoteen 2013!
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UUDENMAAN
ALAOSASTO

Tule tekemään Umasta juuri sellainen kuin Sinä haluat! Uman 
vuosikokous pidetään tammikuussa, jolloin sinulla on mah-
dollisuus vaikuttaa tulevan vuoden toimintaan. Tervetuloa 
iloisin mielin mukaan! Vuosikokouksessa on kahvitarjoilu. 

VUOSIKOKOUSKUTSU 

Aika: 23.1.2013 klo 18.30,
äänioikeuden tarkistaminen alkaa klo 18.00
Paikka: Helsingin Seudun kennelpiirin ry:n tila,
os. Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöy-
täkirjan tarkistajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista
5. Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus 2012
6. Käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkistajien lausunto 
sekä vahvistetaan tilinpäätös 2012
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti 2013
8. Toimitetaan erikseen johtokunnan puheenjohtajan ja johto-
kunnan erovuoroisten jäsenten vaali
9. Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä pääyh-
distyksen hallitukseen
10. Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa ja heille kaksi (2) vara-
miestä
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 

**********

Suunnitteilla on järjestää hammasjoukkokuvaus ajalla hel-
mi-maaliskuu. Kuvauksen hinta-arvio on noin 200 euroa. 
Kuvauksesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään tiedot 
sähköpostilla osoitteeseen merjaronkainen@hotmail.com 
viimeistään 6.1.2013. Tarkempia tietoja heti kun kiinnostu-
neiden määrä on selvillä. 

Uma kiittää jäseniään aktiivisesta vuodesta 2012 ja toivottaa 
Rauhallista joulua ja Iloista Uutta Vuotta 2013! 

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

VUOSIKOKOUS 2013
Suomen Bokseriyhdistys ry:n Tampereen alaosaston vuosi-
kokous pidetään maanantaina 28.1.2013 klo 18 Ratinan sta-
dionin kahvilassa.

Esityslista
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) 
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokouksen esityslista 
5 § Käsitellään vuosikertomus, tilikertomus ja toiminnan-
tarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden 
myöntämisestä johtokunnalle.
6 § Käsitellään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
kuluvaksi vuodeksi
7 § Toimitetaan erikseen puheenjohtajan ja erovuoroisten 
johtokunnan jäsenten vaali
8 § Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä 
pääyhdistyksen hallitukseen. Näistä ainakin pääedustajan on 
kuuluttava alaosaston johtokuntaan.
9 § Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) vara-
toiminnantarkastajaa. Edellä mainitut eivät saa kuulua joh-
tokuntaan 
10 § Käsitellään muut esille tulevat asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksessa jaetaan vuoden 2012 palkinnot ja huomi-
onosoitukset. Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Tulossa talvella ja keväällä 2013:
- luentosarja koiran ravitsemuksesta ja lihashuollosta 
- kurssimuotoiset tottelevaisuuskoulutukset alkavat taas ke-
väällä
- tulossa myös viiden kerran tehotottelevaisuuskoulutus, jos-
sa perehdytään BH-kokeen jälkeiseen tottelevaisuuskoulu-
tukseen

Seuraa alaosaston omia nettisivuja
http://sbytre.nettisivu.org/ 

Tampereen alaosasto toivottaa kaikki alueensa uudet ja van-
hat bokseriharrastajat tervetulleiksi mukaan alaosaston toi-
mintaan sekä toivottaa kaikille bokseriharrastajille levollista 
joulunaikaa ja menestyksellistä uutta vuotta 2013!

TAMPEREEN
ALAOSASTO
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Ilmoitustilaa bokserikasvattajille
Tarjoamme bokserikasvattajille mahdollisuuden 1/8-sivun ilmoitukseen. Ilmoitukset sijoitetaan pääsääntöisesti lehden 
viimeiselle aukeamalle.

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. »

POHJOIS-KARJALAN
ALAOSASTO

Talvitauko koulutuksissa joulu-helmikuun ajan. Alaosaston 
vuosikokous pidetään sunnuntaina 6.1.2013 klo 15 Islolla. 
Kokouksessa käsitellään asiat esityslistan mukaan, seuraat-
han ilmoittelua alaosaston nettisivuilla www.sbypk.com. 

Alaosaston väki toivottaa oikein rauhaisaa joulunaikaa kai-
kille!
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Kuvat: Timo Kokko

Testi järjestettiin Kärkölässä 26.8. Körmeisterina toimi Inge Gerwin ja maalimiehenä 
Esa Tapio. Testiin osallistui 13 koiraa, jotka kaikki läpäisivät testin. Koirista 8 oli  
SBY:n tukemien maalimiesoppilaiden treenaamia. Lue Inge Gerwinin kommentit tes-
tistä sivulta 45.

Urokset
Bone Biter’s Habanero
Flirtin Qarski Qarpaasi
Link Logos Amoteamo
Sky Bridge Quiet Riot
Vardomen Bernard
Vivi’s Duracell Daredevil
Zealbeat’s Thumbs up Dumbs
Zealbeat’s Upright Knight

Apfels Basima

Apfels Certtu Bone Biter’s Habanero Flirtin Qarski Qarpaasi

Nartut
Apfels Basima
Apfels Certtu
Fryderyka Fleur Rekinicha
Ma Baker’s Ziggy Stardust
Macbox Betty Poop

ZTP-testi 26.8.
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Fryderyka Fleur Rekinicha Link Logos Amoteamo Ma Baker’s Ziggy Stardust

Macbox Betty Poop SkyBridge Quiet Riot Vardomen Bernard

Vivi’s Duracell Daredevil Zealbeat’s Thumbs up Dumbs Zealbeat’s Upright Knight
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Suomen Bokseriyhdistys kutsui minut nyt kolmatta kertaa 
tuomariksi. Tätä ennen oli arvostellut Suomessa bokse-
reita vuosina 1995 ( Tampere) ja 2001 (Lahti).  Ja joka 

kerta mukana oli myös saksalaisten sääntöjen mukainen ZTP-
testi. 

Minusta tämä on hyvä ajanjakso arvioida suomalaisen bokse-
rinjalostuksen kehitystä. Olen iloinen voidessani sanoa, että 
tämä kehitys on kokonaisuudessaan ollut myönteistä.

Suomalaiset kasvattajat ovat luonnollisesti maansa maantieteel-
lisen sijainnin takia  keskieurooppalaisiin  verrattuna selvästi 
huonommassa asemassa. Sitä enemmän  on ihailtava yrityksiä 
parantaa rodun tilannetta ulkomaisten jalostuskoirien tuonnilla 
ja käyttämällä ulkomaisia jalostuskoiria.  Mielestäni bokserin-
jalostus Suomessa  tämän yli kymmenen vuoden ajanjakson ai-
kana on selvästi parantunut.

Suomessa on jo aina ollut huippukoiria, mutta on ollut myös 
suuria laadullisia eroja eri luokissa esitettyjen koirien välillä. 
Tässä suhteessa koirien yleiskuva näyttää tulleen paljon  tasa-
laatuisemmaksi.

Esimerkkinä tästä haluaisin mainita tiikerinarttujen junioriluo-
kan. Vaikka ne olivat taustaltaan hyvin erilaisia , oli tämän luo-
kan tyyppi ja yleisilme erittäin yhteneväinen. Tämä tarpeeksi 
laaja geneettinen pohja on jalostuksellisesti hyvä lähtökohta. 
Yksittäisissä luokissa minuun tekivät vaikutuksen luokkien 
voittajakoirat, jotka saivat laatuarvostelussa erinomaisen ja SA: 
n . Erityisesti haluaisin tässä yhteydessä mainita  parhaan nar-
tun ” Klarissa de la Finca Sapho ” (Godmoorning de Casa Ver-
nice – Pearl de Jubileu), joka voitti junioriluokan tiikerinartut, 
sekä samoin keltaisten urosten junioriluokassa esitetyn urok-
sen  ” Cocoon’s Royal  Choise” (Jedna na Million Heineken 
– Cocoon’s Nylon Beat), josta tuli paras uros  ja ROP.

Klubsieger-Show ja ZTP Kärkölässä 25.-26.8. 

Teksti: Inge Gerwin    Käännös: Outi Valle

Tämä 12 kuukautta vanha uros miellytti minua tyypillisen pään-
sä ja moitteettoman rakenteensa, maatavoittavien liikkeidensä 
ohella  myös erinomaisen esiintymisensä , niin nuorelle koiral-
le aika epätavallisen  voimakkaan persoonallisuutensa ja valo-
voimaisuutensa takia . Mielestäni koira on  yksi parhaista mitä 
olen viime vuosina Euroopassa nähnyt. Toivon sen kehittyvän 
jatkossakin yhtä myönteisesti. Sydämelliset onnittelut kasvat-
tajalle ja omistajille.

Cocoon’s kennelistä  esitettiin lopuksi vielä erittäin kaunis ja 
tasapainoinen kasvattajaryhmä keltaisia boksereita.

Seuraavan päivän ZTP:hen oli ilmoitettu erittäin suuri määrä 
koiria. 13 bokseria  (8 urosta ,5 narttua). Ilahduttavaa oli että 
kaikki koirat läpäisivät testin. Luonnetta mittaavassa osuudessa 
kaikki osallistujat vakuuttivat vahvalla hermorakenteellaan ja 
suojeluosuuksilla, jotka vaihtelivat arvosanojen hyvä ja erittäin 
hyvä välillä.

Mitä ulkomuotoon tulee ei testiin osallistuneiden koirien laatu 
yltänyt edellisen päivän näyttelyssä esitettyjen koirien tasolle.
ZTP:n luonnetta jalostustestinä vastaisi pikemminkin se että 
myös niin sanotuilta ”kauniilta = rotumääritelmän mukaisilta” 
koirilta vaadittaisiin samaa kuin niin kutsutuilta ”käyttökoiril-
ta”

Kiitän sydämellisesti kaikkia avustajia, jotka ovat edesautta-
neet tämän tärkeän tapahtuman onnistumista sekä samalla suo-
malasia bokseriharrastajia heidän vieraanvaraisuudestaan. Yh-
distyksen hallituksen nuorelle, dynaamiselle naisväelle toivon 
edelleenkin menestystä rakastetun bokserimme parissa. 
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On aina yhtä ihanaa ja tunteisiin vetoavaa arvostella oman ro-
dun ääriryhmiä, eli bokserielämänsä alussa olevia villikkoja ja 
elämänkokemusta huokuvia kultaisia veteraaneja. Näiden li-
säksi sain tällä kertaa kehääni myös turisteja, joilla ei jonkin 
ominaisuutensa vuoksi ole mahdollisuutta osallistua virallisiin 
näyttelyihin. Minulla oli siis ilo vastata tämän vuoden Klubsie-
gerimme rennoimmista luokista, joissa toki kilpaillaan, mutta 
meno ei ole vielä tai enää niin totista, ja tunnelma siksi varsin 
iloinen ja kannustava.

Koiria minulle esitettiin yhteensä 19. Näille kaikille koirille yh-
teistä oli mukava reipas käytös ja erittäin avoin suhtautuminen 
vieraaseen henkilöön kuitenkin ilman turhaa hössötystä. Mitä 
tahansa rotua arvostellessani olen aina pitänyt tärkeänä sitä, 
että niiden 3-4 minuutin aikana joina koira kehässä yksittäisar-
vostelussa esiintyy, syntyy minun ja koiran välille jonkinlainen 
kontakti. Näin tapahtui tällä kertaa aivan jokaisen kanssa. Pa-
himmillaanhan bokserin esiintymisen yliampuva avustaminen 
kehän laidalta käsin saa aikaan arvostelevan tuomarin taakse 
hysteerisesti kurkkivan ja kaikenlaista kontaktia väistävän ta-
pauksen, jolla vain tuntuu olevan kova kiire pois tilanteesta. 
Tähän ei ilokseni nyt syyllistytty. Kiitokset siitä koirien esit-
täjille.

Pennuissa yleinen taso oli mukava. Suurin osa oli ryhdikkäitä 
ja rungoltaan neliömäisiä koiria, joilla muutamalla oli erityisen 
kauniit ylälinjat, eli ryhdikäs kaula ja kauniisti kaartuva niska-
linja, selvästi erottuva säkä, lyhyt kiinteä selkä, normaali lantio 
ja hännänkiinnitys. Tavallisimmat puutteet olivat iästä johtuvia, 
joilla ei pentuluokissa ole juurikaan vaikutusta arvosteluun tai 
sijoitukseen. Muutamia liian kevyitä kuono-osia tai jo liian ly-
hyitä kuonoja oli nähtävissä. Kaikki koirat liikkuivat ja hengit-
tivät terveellä tavalla.

Kahdella parhaalla pennulla oli erinomainen rotutyyppi ja ne 
olivat kumpikin todella lupaavia nuoria toivoja rodussamme. 
ROP-pentu, 7 kuukauden ikäinen Marbelton Duty Officer, oli 
hieno uusi tuttavuus. Kauniinsävyinen punakeltainen pentu oli 
erittäin tasapainoisesti kehittynyt, siinä ei ollut mitään liioitel-
tua. Sillä oli todella kaunis rodunomainen pää ja ihana ilme. 
Uros esiintyi ryhdikkäästi ja liikkui vaivattomasti. Todellinen 
upseeri ja herrasmies! Paras narttupentu, vajaa 9 kuukautta van-
ha Zealbeat’s Åverspeed Indeed oli ääriviivoiltaan hyvin kaunis 
tiikerityttö, jolla kaunis pää, hienot tummat silmät ja erinomai-
nen ilme. Voittajapennuissa oli runsaasti karismaa. - Haluan 
mainita erikseen myös kaksi muuta lupaavaa pentua: Vaa’as 
Gaija ja Playbox’s Zahara. Kumpikin näistä  baby-pennuista 
liikkui erittäin hyvin, ne olivat neliömäisiä ja kummallakin oli 
varsin mallikkaat päät. 

Veteraaneissa sain kehääni kolme vanhaa herraa, joista 9-vuo-
tias Ismerin Aapo jatkoi luokkavoittonsa ja SA:n myötä naapu-
rikehään kilpailemaan paras uros –luokassa, missä se ilokseni 
sijoittuikin 4:nneksi. Tämä koira oli vielä aivan varteenotetta-
va kilpailija nuorempien urosten joukossa, erinomaista rotu-

tyyppiä edustava hieno bokseri. Kahdella muulla veteraanilla, 
10-vuotiaalla Momo’s Sturmilla ja lähes 13-vuotiaalla Zeffiro 
No Akacisalla ikä jo näkyi selvemmin olemuksessa ja ne ta-
vallaan kilpailivat ”omassa luokassaan”. Nämä herrat ottivat 
kaiken irti kehässä olostaan ja näyttivät sellaista elämäniloa ja 
läsnäoloa, jota ei läheskään jokaisessa kehässä ole mahdollista 
tuomarina kokea.

Turistien voittaja, Cocoon’s Never Say Never oli tyypiltään 
erinomainen 4-vuotias uros, jolla on häntämutka. Ilman tuota 
vikaa koira olisi ilman muuta laadultaan erinomainen. Sillä oli 
neliömäinen ryhdikäs olemus ja kaunis urosmainen pää. Se 
myös liikkui erittäin hyvin.

Lämmin kiitos Klubsiegerin järjestäjille ja sen hyväksi ahkeroi-
neille! Tapahtuma oli hyvin järjestetty ja päivä oli erittäin miel-
lyttävä ja mielenkiintoinen. Toivotan tässä yhteydessä myös 
oikein hyvää joulunaikaa ja onnea ja menestystä bokseriväelle 
koirineen tulevana vuonna! 

Klubsieger-Shown rennommat luokat

Tulokset Klubsieger-Show 25.8.2012

ROP Cocoon´s Royal Choice
VSP Bestbox Bonita De Luna
PKU2 GiveMeFive Jack Sparrow
PKU3 Cocoon´s Perfect Choice
PKU4 Ismerin Aapo
PKN2 Kaiffarin Almeria
PKN3 Playbox´s Soronume
PKN4 Zealbeat´s Who says Booooo
 
PTU1 Zealbeat´s Tuft is Tuft
PTU2 Playbox´s Warlock
PTN1 Klarissa de La Finca Sapho
PTN2 Playbox´s X-tra Flame
PTN3 Macondon Andaluzia
PTN4 Bone Biter´s Italian Marenque
 
ROP Pentu Marbelton Duty Officer
VSP Pentu Zealbeat´s Åverspeed Indeed
ROP Juniori Cocoon´s Royal Choice
ROP Käyttökoira Raftsman TopGirl To MaBakers
ROP Veteraani Ismerin Aapo
ROP Turisti Cocoon´s Never Say Never
ROP Kasvattaja Cocoon´s
JKSG Cocoon´s Royal Choice
JKSG Kaiffarin Almeria
KSG GiveMeFive Jack Sparrow
KSG Bestbox Bonita De Luna
JKSG Playbox´s Warlock
JKSG Klarissa de La Finca Sapho 
KSG Zealbeat´s Tuft is Tuft
KSG Raftsman Topgirl to MaBakers

Teksti: Kirsi Tevalin

Kirsi Tevalin Inge GerwinCocoon’s Royal Choice JKSG’12, ROP, ROP Juniori

Bestbox Bonita De Luna KSG’12, VSP

Ismerin Aapo ROP-Veteraani

Give Me Five Jack Sparrow KSG’12

Playbox’s Warlock JKSG’12 Kai� arin Almeira JKSG’12 Cocoon’s ROP-Kasvattaja

Zealbeat’s Tuft Is Tuft KSG’12 Klarissa De La Finca Sapho JKSG’12

Raftsman Topgirl To MaBaker’s KSG’12, ROP-Käyttökoira Cocoon’s Newer Say Never ROP-Turisti

Marbelton Duty O�  cer ROP-Pentu Zealbeat’s Åverspeed Indeed VSP-Pentu
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