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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. Näyttelytu-
lokset lähetetään näyttelytoimikunnalle osoitteeseen nayttely@bokseri-
yhdistys.fi. 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: Mira Jaakkola, Jokiveräjäntie 6, 37910, Akaa

Kun luet tätä Bokserilehteä, on kädes-
säsi tuore, vuoden 2013 ensimmäi-
nen lehti.

Syy lehden ”myöhäiseen” ilmestymisajan-
kohtaan on tarkoituksellinen. Yleensä ensim-
mäinen numero on ilmestynyt paljon ennen 
vuosikokousta. Se on mielestäni liian aikaisin 
– vuoden loppu on jouluineen koirarintamalla 
aika tapahtumaköyhä, eikä alku vuosi ole kunnolla edes läh-
tenyt käyntiin. Päätin, että odotamme vuosikokoukseen, näin 
saamme melkein ajankohtaisen lehden. Nyt lehdessä on huomi-
oitu mm. uusi hallitus, vuoden palkitut koirat sekä tammikuun 
jalostuspäivät yhteenvetoineen. Kasvattaja Extra on nimestään 
huolimatta suunnattu koko jäsenistölle, joita tietenkin kasvat-
tajatkin ovat! Tulevaisuudessakin on suunnitelmissa julkaista 
yhteenvetoja ja taulukoita aina vuoden ensimmäisessä lehdessä. 
Kiitos vielä lehden tekoon osallistuneille tahoille, pienessä ajas-
sa saatiin taas paljon aikaiseksi!

Ensimmäisen lehden poikkeusaikataulusta huolimatta jatko 
tulee olemaan suunnitellun ilmestymisaikataulun kaltainen. 
Seuraavan lehden olisi tarkoitus tipahtaa postilaatikkoon kesän 
kynnyksellä, syksyn lehdestä olisi tarkoitus päästä lukemaan 
kesän tärkeät tapahtumat ja vuoden viimeinen lehti julkaistaan 
totuttuun tapaan juuri ennen joulua.

Joku saattaa ihmetellä, miksi lehdessä vuoden 
näyttelypalkitut koirat ovat saaneet värilliset 
kuvat, ja PK-palkitut vain mustavalkoiset… 
Valinta on tehty arpomalla, kustannussyistä 
käytössä vain yksi värillissivu. Ensi vuonna 
muistanemme sitten antaa värisivun PK-pal-
kituille. Lehden kansi on kuvattu Porvoossa, 
missä järjestettiin SBY:n toimesta valokuva-
uspäivä allekirjoittaneen toimiessa kamera-

miehenä. Päivään saivat osallistua kaikki halukkaat. Edelleen 
kuvia saa lähettää täyte- tai kansikuviksi. 

Tulevaisuudessa kuvia voi edelleen lähettää mahdollisiksi kan-
sikuviksi ja muiksi täytekuviksi. Muistakaa että kansikuvan on 
oltava pystykuva, mielellään, koska muuten sen skaalaus on 
hankalaa, joskus miltei mahdotonta.

Materiaalin lähettäminen Bokseri-lehteen tapahtuu yhdis-
tyksen internet-sivuistoilla olevaan osoitteeseen: bokserileh-
ti@bokseriyhdistys.fi, muihin osoitteisiin lähetettyjä mate-
riaaleja ja tuloksia ei huomioda!

Tämän myötä toivotankin kaikille lukijoille aurinkoista kevättä, 
menestyksekästä sekä tulosrikasta tulevaa kautta niin näyttely 
kuin Pk-puolellakin!

Timo Kokko
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Boksereiden rotujärjestö, perustettu 1944

Puheenjohtaja
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p. 041 722 9918

puheenjohtaja@bokseriyhdistys.fi tai
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Varapuheenjohtaja
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40930 Kinkomaa
p. 040 522 1140

heidi@zealbeats.fi

Sihteeri
Jaana Repo
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Hehtokatu 9 C 5, 20540 
Turku 

sihteeri@bokseriyhdistys.fi

Taloustoiminta
Jenni Rajala-Poikolainen
Haavistontie 11
01120 Västerskog
p. 0400 657 983 

jenni.rajala-poikolainen@elisanet.fi

Jäsenasiat
Mira Jaakkola
Jokiveräjäntie 6, 37910 
Akaa
p. 050 301 5174 

jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi

JALOSTUSTOIMI-
KUNTA
Laura Mäiseli
Ylitalontie 5
21340 Tortinmäki

p. 050 552 1528
jalostus@bokseriyhdistys.fi

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

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

KERHOKAUPPA
kerhokauppa@bokseriyhdistys.fi

JÄSENMAKSUT:
Vuosijäsen 35 e
Nuorisojäsen (alle 16-vuotias) 9 e
Perhejäsen 7 e
Liittymismaksu 5 e
Postituslisä ulkomaille:
Ulkomaille lähetettäviin lehtiin lisätään 
postituslisä 10,00 e /vuosi.
Kasvattaja-alennus jäsenmaksuissa:
Kasvattajan liittäessä pentueen KAIKKI 
uudet pennunostajat KERRALLA yhdis-
tyksen jäseniksi, on jäsenmaksu tuolloin 
20 e /uusi jäsen ja liittymismaksu 5 e.

YHDISTYKSEN TILINUMERO: 
Nordea 127030-207063
IBAN: FI8012703000207063 
SWIFT: NDEAFIHH
Vapaaehtoinen Atibox-rahankeräystili on 
127030-207063, viitteenä ATIBOX.
(Poliisihallituksen keräyslupa
numero 2020/2011/1266)
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Puheenjohtajalta

Taas kääntyy uusi lehti Suomen Bokseriyhdistyksen his-
toriankirjassa. Vuosikokouksessa Tampereella valittiin 
taas väkeä toimimaan luottamustehtävissä rodun ja 

jäsenistön tarpeita ajatellen, toimintaa kehittäen ja toteuttaen. 
Omasta puolestani kiitän vuosikokouksessa paikalla olleita 
luottamuksesta ja mahdollisuudesta jatkaa puheenjohtajana 
toista kautta. Samalla toivotan tervetulleiksi hallitustyöskente-
lyyn kaikki uudet valitut, tällä porukalla teemme varmasti taas 
hienon vuoden SBY:n hyväksi!

Vuosikokouksessa nostettiin esille monta tärkeää asiaa jäsenis-
tön taholta. Yksi paljon puhututtanut, monessa yhteydessä esiin 
tullut asia oli yhdistyksen laskenut jäsenmäärä. Tein hieman 
taustatyötä selvittääkseni mahdollisia syitä muutokseen ja poh-
din asiaa myös ns. tavallisen jäsenen näkökulmasta sieltä ruo-
honjuuritasolta. Muistelin sitä aikaa, jolloin itse olin ottamas-
sa ensimmäistä bokseriani. Silloin internet ei ollut vielä niin 
suuressa roolissa tiedonhaussa kuin nyt, keskustelupalstoista 
ja sosiaalisesta mediasta puhumattakaan. Pentuvälittäjään olin 
yhteydessä Koiramme-lehdestä saatujen yhteystietojen perus-
teella. Sain tietoja kasvattajista ja syntyvistä pentueista ja olin 
muutamiin yhteydessä. Lopulta oma pentu löytyi ja kasvattajan 
kannustamana löysin tieni harrastusporukoihin. Kasvattaja oli 
myös minun tapauksessani se, joka kehotti liittymään bokserei-
den omaan rotuyhdistykseen ja valaisi yhdistyksen toimenku-
vaa ja tarkoitusta.

Nyt rodusta kiinnostunut hakee tietoa internetistä, rotuyhdis-
tyksen nettisivuilta ja keskustelupalstoilta. Niiden perusteella 
hän saattaa muodostaa mielikuvansa rodun harrastajista. Ak-
tiiviharrastajia hän saattaa tavata myös koulutuskentillä, käydä 
tutustumassa alaosastojen toimintaan ja sitä kautta kuulla mah-
dollisuudesta liittyä suurempaan boksereita harrastavaan jouk-
koon. Sitten kun pentua viimein ollaan hakemassa kotiin, on 
pallo taas kasvattajalla: kuinka rotuyhdistyksen jäsenyys ote-
taan esille vai otetaanko edes? Liittääkö kasvattaja pennunosta-
jat jäseniksi? Kertooko kasvattaja ylipäänsä ollenkaan uudelle 
rodun piiriin tulijalle, että boksereillakin on oma rotujärjestö? 

Joka tapauksessa niin meidän rotujärjestömme kuin myös 
monen muun suurten rotujen rotujärjestöjen jäsenmäärät ovat 
olleet muutamia vuosia hienoisessa laskussa – kuten myös 
rekisteröinnit ja pentueiden määrä vuosittain. Jos katsotaan 
viime vuotta boksereiden osalta, oli rekisteröintimäärä alhai-
simmillaan viiteen vuoteen tarkoittaen lähes 60 rekisteröitävää 
bokserinpentua vähempänä kuin aiemmin. Ihmettelisin, jos se 
ei näkyisi jäsenmäärässä. Jäsenmaksuamme nostettiin vuoden 
2011 vuosikokouksen päätöksellä, sen vaikutukset jäsenmää-
rässä alkavat näkyä nyt. Yleinen taloudellinen tilanne pakottaa 
talouksia karsimaan kuluja, onko rotuyhdistyksen jäsenmak-
su se, josta kenties ensimmäisenä säästetään? Toki mietimme 
myös hallituksen kesken niitä asioita, jotka houkuttaisivat jo 
jäsenenä olevia pysymään jäseninä ja taas uusia ihmisiä kiin-
nostumaan jäsenyydestä. Näihin kuulisimme mieluusti kom-
mentteja teiltä, joita varten tämä yhdistys on olemassa!

Vuosikokouksesta voit lukea lisää tämän lehden sivuilta. Yksi 
esille noussut asia oli myös rotujärjestön vaikuttamismahdol-
lisuus, jota pohdittiin käsiteltäessä Kennelliiton sääntöuudis-
tusta. SBY haluaa pitää kiinni mahdollisuudesta vaikuttaa ja 
saada ääni kuuluviin SKL:ssa edelleen oman valtuustoedus-
tajan voimin. Teimme vuosikokouksessa päätöksen lähettää 
Kennelliittoon lausunto, jossa vastustamme ajatusta vain yh-
destä edustajasta roturyhmää kohti. Tähän saakka jokainen 
rotujärjestö on voinut valita yhden edustajan puhumaan puo-
lestaan. Tämän lehden ilmestyessä lausunto on jo ollut jäsenis-
tön kommentoitavana ja toivottavasti matkalla Kennelliittoon 
huomioon otettavaksi.

Vakavaluonteisen pohdinnan päätteeksi toivotan kaikille mu-
kavaa kevättä ja kesän odotusta,

Laura Saastamoinen
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Teksti: Piia Hietsalo
Kuvat: Andreja Cucnik

Tänä vuonna boksereiden erikois-
jäljen MM-kilpailut järjestettiin 
Länsi-Puolassa, Poznanin kau-

pungissa. Suomesta matkaan lähti kol-
men koirakon joukkue: Laura Koistinen 
ja bu Eki-Eckstein von Inis Vitrin, ”Eki”, 
Laura Mäiseli ja bu Aristocrat zur Al-
ten Bückeburg, ”Ari” ja Piia Hietsalo 
ja bn Boxmann Shangri-La, ”Mona”, 
sekä joukkueenjohtaja Harri Latikka. 
Kaikki Suomen koirakot kilpailivat maa-
ilmanmestaruusluokassa eli FH2-luokas-
sa. Kisoissa oli myös FH1-luokka sekä 
FPR1-luokka. Tuomarina MM-luokassa 
toimi Bernhard Knopek Saksasta ja 
FH1- ja FPR1-luokat tuomaroi Tadeusz 
Roszkiewicz Puolasta. Kaiken kaikkiaan 
kilpailuihin osallistui 34 koirakkoa kah-
deksasta eri maasta.

Lähdimme matkaan kahden autoseuru-
een voimin. Aloitimme Laura M:n kans-
sa matkanteon maanantaina 5.11. päivä-
lautalla Helsingistä Tallinnaan ja Laura 
K. ja Harri lähtivät Ekin kanssa samai-
selle matkalle seuraavana päivänä, tosin 
iltalautalla. Matkareittimme oli Helsinki/
Länsisatama-Viro-Latvia-Liettua-Puola. 
Kilometrejä kertyi Tallinnasta määrän-
päähän Poznaniin n. 1300 km. Laivamat-
ka sujui molemmilta seurueilta hyvin.

Pääsimme Laura M:n kanssa aloittamaan 
varsinaisen ajorupeaman illalla 5.11. Tal-

linnasta. Matkareittimme kulki Via Bal-
ticaa pitkin. Ajoimme ensimmäisen illan 
aikana Viron ja Latvian läpi Liettuaan asti 
ja yövyimme siellä Silas-nimisessä ma-
jatalossa. Majapaikka oli mukava löytö: 
saimme ottaa koirat huoneeseen yöksi ja 
majatalon ympäristö oli viihtyisää puis-
tomaista aluetta, jossa oli koirienkin kiva 
ulkoilla. Seuraavana aamuna jatkoimme 
matkaa kohti Poznania, tällöin navigaat-
tori näytti matkan pituudeksi vielä n. 800 
km ja ajoajaksi n. 11–12 tuntia. Puolan 
puolelle päästyämme päätimme ajaa Bia-
lystokin kautta, koska emme olleet var-
moja, oliko muilla reiteillä vielä tietöitä 
hidastamassa matkantekoa.

Varsovasta Poznaniin olikin sitten pelk-
kää moottoritietä ja loppumatka meni 
todella ripeästi. Kaiken kaikkiaan tiet 
olivat koko matkalla varsin hyväkuntoi-
sia, liikennekäyttäytyminen oli fiksua ja 
näin ollen ajaminen sujuvaa. Pidimme 
ihan reilusti pysähdystaukoja matkan 
aikana, jotta koirat saivat jaloitella ja 
kuskit pienen happihyppelyn ja jalkojen 
oikomisen. Saavuimme päämääräämme 
Poznaniin tiistai-iltana klo 21 paikallista 
aikaa. 

Laura K. ja Harri pääsivät aloittamaan 
oman matkantekonsa tiistai-iltana Tallin-
nasta. He päätyivät siihen ratkaisuun, että 
ajavat koko matkan putkeen vaihdellen 

kuskia, jotta toinen sai nukuttua välillä. 
Tätä taktiikkaa noudattaen heidän auton-
sa kaarsi hotellin pihaan keskiviikkona 
iltapäivällä. Melkoisen reipas suoritus, 
täytyy myöntää!

Koko joukkueemme, kuin myös muiden 
maiden joukkueet, majoittuivat samas-
sa hotellissa (Hotel 500). Hotelli sijaitsi 
n. 18 km päässä Poznanin keskustasta. 
Hotelli toimi samalla myös kisakeskuk-
sena: avajaiset, arvonnat, gaalaillallinen, 
kilpailuiden päättäminen ja palkintojen 
jako tapahtuivat hotelissa tai hotellin pi-
ha-alueella.  Hotelli oli erittäin koiraystä-
vällinen ja kaikin puolin siisti ja toimiva. 
Ravintolan tarjoilut olivat erittäin mait-
tavia, annoskoot isoja ja mikä parasta: 
edullisia. Koirien ulkoilutusmahdolli-
suudet eivät olleet parhaat mahdolliset: 
hotellin läheisyydessä ei ollut juurikaan 
alueita, jossa koiria olisi voinut ulkoilut-
taa vapaana tai muualla kuin asfalttiteil-
lä. 

Keskiviikkona saimme käyttöömme har-
joituspellot. Pellot olivat n. 10 minuutin 
ajomatkan päässä hotellilta. Kaikkien 
maiden harjoitusalueet olivat vierek-
käin samalla peltoalueella. Kunkin maan 
harjoituskaistaleet olivat melko kapeat, 
mutta sitäkin pidemmät, joten tilaa oli 
kyllä tallata jälkiä, kunhan vain suun-
nitteli huolella mitä kukin tekee.  Alusta 

ATIBOX FH MM 2012 
9.-11.11.2012 POZNAN, PUOLA
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oli hiesumaista multaa, jossa n. 5-10 cm 
oras ja pellot olivat täynnä peuranjälkiä 
ja myllättyä multaa. Teimme kaikille koi-
rille harjoitukset keskiviikkona. Ensim-
mäisten harjoitusten tarkoitus oli lähinnä 
esitellä uusi alusta koirille. Alusta ei ollut 
yhdellekään koiristamme ongelma vaan 
kaikki suoriutuivat harjoituksista ihan 
hyvin. Harjoitusalueista vastuussa ollut 
henkilö ilmoitti, että kisapellot olisivat 
vastaavanlaiset kuin harjoituspellotkin.

Torstaina aamupäivällä jatkoimme har-
joituksia pellolla ja nostimme treenien 
vaativuustasoa, koska alusta ei ollut 
koirille ongelma.  Kaikilla taisi torstain 
treeneissä olla teemana harhat. Pelloilla 
meni aikaa ihan reilusti, koska halusim-
me vanhentaa jälkiä mahdollisimman 
paljon. Hieman kiireellä ajoimme sitten 
takaisin kisakeskukseen avajaisseremo-
niaan.

Avajaiset pidettiin hotellin nurmialueella 
ja ne sujuivat hyvin. Avajaisten jälkeen 
aloitettiin koirien eläinlääkäritarkas-
tukset maittain sekä samalla suoritettiin 
jälkiliinojen mittaukset ja merkitsemiset. 
Joukkueemme koirista ei löytynyt eläin-
lääkärin tarkastuksessa huomauttamista 
ja kaikki saivat luvan osallistua kilpai-
luun. Minun ja Laura K:n jälkiliinatkin 
olivat just eikä melkein oikean mittaiset, 
mutta Laura M. oli pakannut matkaansa 
varmaan viisi metriä liian pitkän piuhan. 
Onneksi näin kuin että liina olisi ollut 
viisi metriä liian lyhyt.

Tarkastusten ja liinojen mittaamisten 
jälkeen oli vuorossa vielä kisajälkien 
arvonta eli jännitettävää riitti vielä lop-
puillaksi. WM-luokan jäljet oli jaettu 
kolmelle päivälle, perjantai-sunnuntai. 
Arvonnat pidettiin hotellin ravintolassa, 
jossa tarjoiltiin samalla myös joukkueille 
illallinen. Ensimmäisenä joukkueestam-
me numeron nosti Laura M.: sunnuntai 
nro 11, sitten minä: lauantai nro 9 ja vii-
meisenä Laura K.: lauantai nro 6. Tieten-
kään nuo numerot eivät olleet varsinaiset 
suoritusnumerot vaan niiden avulla kil-
pailijat jaettiin jälkiryhmiin. Laura K. oli 
lauantain ensimmäisessä ryhmässä, minä 
lauantain toisessa ryhmässä ja Laura M. 
sunnuntain ryhmässä. Vielä koepäivänä 
arvottaisiin minkä jäljen kukin koirakko 
ryhmässä saa. Loppuilta menikin sitten 
miettiessä viimeistelytreenejä; treenata-
ko vielä huomenna vai antaa koirille le-
popäivä.

Perjantai koitti ja päätimme kuitenkin 
tehdä kaikille koirille vielä täsmätreenin. 
Ajoimme heti aamusta treenaamaan ja 
sieltä vielä koepelloille seuraamaan en-
simmäisen päivän koejälkiä. Koepellot 
olivat paikallisen yliopiston omistukses-
sa olevia peltoja. Oras oli pelloilla aika 
paljonkin pidempää kuin harjoituspel-
loilla ja näillä pelloilla ei näkynyt peuran 
jälkiä. Muutoin pohja oli samantyyppi-
nen, pehmeää hiekkamaista multaa.  Ho-
tellilta oli koepelloille matkaa parisen-
kymmentä kilometriä.

Kun ensimmäisen päivän kisajäljet oli 
ajettu, päätimme käydä tutustumassa 
paikallisiin ostosmahdollisuuksiin paris-
sa eri kauppakeskuksessa. Illalla hotellil-
la alkoikin sitten jännitys tiivistyä, kah-
della joukkueen koiralla olisi huomenna 
koejäljet. 

Lauantaiaamu valkeni, sää oli poutainen 
ja melko tuulinen. Tuulitreeniä olimme 
onneksi saaneetkin jo edellisinä päivi-
nä, koska harjoituspellot olivat avaralla 
alueella ja niillä kävi koko ajan voima-
kas tuuli. Olimme Laura K:n kanssa eri 
jälkiryhmissä, mutta luonnollisestikin 
lähdimme kaikki samaa matkaa koepel-
loille. Koepellot olivat hyvin samanlaiset 
kuin edellisenäkin päivänä. Autot saim-
me parkkiin ihan peltojen viereen, mut-
ta koska peltoalue oli erittäin laaja, niin 
viimeisille jälkipaaluille oli melkoinen 
kävelymatka.

Laura K. arpoi itselleen ensimmäisen 
jälkiryhmän jäljen nro 2. Lauran ja Ekin 
jälki oli tien vieressä, joten pääsimme 
seuraamaan läheltä parivaljakon työs-
kentelyä. Eki työskenteli alusta loppuun 
erittäin intensiivisesti ja maavainuisesti 

Piia ja Mona
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ja esineet nousivat toinen toisensa pe-
rään. Ainoastaan toista harhaa tarkasteli 
kauemmin. Tiesimme, että näin hienolla 
suorituksella pisteiden on pakko alkaa 
yhdeksiköllä. Tuomari kävi suorituksen 
tarkasti läpi ja ilo yltyi ylimmilleen kun 
tuomari vihdoin ilmoitti loppupisteet: 94 
pistettä! Mahtava suoritus ulkomailla ar-
vokisoissa, Laura ja Eki onnistuivat juuri 
oikeassa paikassa. Tällä tuloksella olisi 
hyvät mahdollisuudet olla palkintopal-
lilla.

Seuraavaksi oli vuorossa minun jälkinu-
meron arvonta päivän toisessa jälkiryh-
mässä. Nostin jälkinumeron yksi. Minun 
ja Monan paalu olikin sitten kauempana, 
keskellä peltoa, joten sinne oli kävely-
matkaa eikä tieltä nähnyt kunnolla jäljen 
tapahtumia. Omasta mielestäni Monan 
jälkityöskentely ei ole parasta Monaa, se 
olisi saanut olla sitoutuneempi jälkeen 
vaikkakin ilmaisi kaikki esineet erin-
omaisen arvoisesti. Saimme kuitenkin 
kasaan 70 pistettä ja tuloksen arvokisois-
ta. Hieno päivä siis takana: molemmat 
suomalaiset koirat tekivät tuloksen ja 
toinen vielä arvosanalla EH. Tähän men-
nessä yhdeksän WM-luokan koiraa oli 
jäljestänyt ja neljä oli saanut tuloksen. 
Illalla juhlimme Ekin ja Monan tulok-
sia ja tsemppasimme samalla Laura M:ä 
sunnuntain koitosta varten. 

Sunnuntaiaamuna autoletka lähti taas 
hotellilta kohti koepeltoja. Tänään olisi 
vuorossa Laura M:n ja Arin jälki. Sää oli 
poutainen ja tuuli oli tyyntynyt jonkin 
verran. Laura M. arpoi itselleen jäljen 
nro 3. Ensimmäiset kaksi jälkeä oli tien 
vieressä ja tasaisella alustalla. Lauran ja 
Arin jälki oli kaukana ajotiestä ja ensim-
mäistä kertaa jälki kulki hieman kumpui-
levassa maastossa. Pääsimme onneksi ra-
takiskoja pitkin hieman lähemmäs jälkeä 
ja näimme edes osittain Lauran ja Arin 
työskentelyä.

Arin jäljestys näytti hyvälle ja eteni su-
juvasti. Kuitenkin, melko lailla puolessa 
välissä jälkikaaviota, Ari vaihtoi harhajäl-
jelle. Niin harmillista! Laura M. ja Ari 45 
pistettä. Viimeisenä kisapäivänä tuloksen 

teki vielä kolme koirakkoa. Yksikään ei 
kuitenkaan yltänyt Ekin pisteisiin, jo-
ten sunnuntai-iltapäivänä varmistui, että 
Laura K. ja Eki ovat Atibox FH-maail-
manmestareita vuosimallia 2012! Jäim-
me vielä jännittämään joukkuekilpailun 
tuloksia, laskettaisiinko kaikkien koira-
koiden pisteet vai ainoastaan tuloksen 
tehneiden pisteet.

Koepelloilta ajoimme hotellille syömään, 
pakkaamaan ja odottamaan kisojen päät-
täjäisseremoniaa ja palkintojenjakoa. 
Palkintojenjako tapahtui samassa paikas-
sa kun kisojen avajaisetkin. Ikävä kyllä 
sää muuttui sateiseksi ja koko päättäjäis-
seremonia ja palkintojenjako jouduttiin 
pitämään vesisateessa. Kisoissa palkittiin 
eri luokkien kolmen-neljän parhaan koi-
rakon lisäksi myös kilpailuiden vanhin 
ja nuorin uros ja narttu. Suomeen saatiin 
useampi palkinto: Maailmanmestaruus 
WM-luokasta (Eki), kilpailuiden vanhin 
uros (Eki) sekä vielä joukkuehopeaa. 
Minun ja Monan lopullinen sijoitus oli 7. 
Upea suoritus Suomen joukkueelta!

Palkintojenjakoseremoniasta lähdim-
mekin suoraan kotimatkalle. Sama reit-
ti kutsui taas autoseurueita, tällä kertaa 

päätimme kuitenkin ajaa ensin vain 
Bialystokiin asti, yöpyä siellä ja jatkaa 
aamulla ajomatkaa kohti Tallinnan sa-
tamaa. Bialystokissa majoituimme Best 
Western-hotelliin, jonne sai ottaa koirat 
yöksi sisään ja jossa oli vartioitu ja aidat-
tu pysäköintialue. Meillä oli Laura M:n 
kanssa melko tuskainen yö: huoneen 
lämpötila oli taivaissa ja koirat tunkivat 
vielä sänkyihin nukkumaan. Aamulla 
Harri ja Laura K. ihmettelivät, että miks-
emme valittamisen sijasta vain säätäneet 
pattereita pienemmälle? Mitä patterei-
ta, ihmettelimme?! Alkoi siis hieman jo 
matkaväsymys painaa! Loppumatka Tal-
linnaan ja siitä Helsinkiin menikin sitten 
sujuvasti, joskin hieman väsyneen huu-
morin höystämänä. Siinä vaiheessa kun 
maaseudun lehmät ovat ”upean värisiä” 
ja tälle nauretaan minuuttikaupalla vedet 
silmistä vuotaen, alkaa juttujen taso olla 
jo huolestuttavan alhaalla. 

Kokonaisuudessaan kisamatka sujui 
kaikkien osalta hyvin ja turvallisesti. 
Matka ei olisi onnistunut ilman joukku-
etta tukeneita tahoja: Suomen Bokseri-
yhdistys, Koiraurheilu.fi, DoxBox Sport, 
Lahden JH-Eläintarvike, Keravan Jatapet 
sekä kaikkia tukitapahtumiin osallistu-
neita henkilöitä. 

Maailmanmestarit 2012 Laura Koistinen ja bu Eki-Eckstein von Inis Vitrin, ”Eki”
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Laura K. ja Eki
Ekin lähetys jäljelle onnistui erinomaisesti ohjaajan panikoin-
nista huolimatta. Eki nosti jäljen paalulta intensiivisesti ja lähti 
varmalla otteella ajamaan jälkeä hyvin maavainuisesti. Ohjaaja 
puolestaan keskittyi piuhan päässä hengitysharjoituksiin ja al-
koi jännittää ensimmäisen esineen ilmaisua/ilmaisemattomuut-
ta. Ensimmäinen esineilmaisu, kuten kaikki kuusi seuraavaa-
kin, oli nopea, varma ja suora. Esineilmaisujen eteen tehty kova 
työ tuotti siis vihdoin koeolosuhteissa tulosta. Muutenkin Ekin 
työskentely lähes koko jäljen ajan oli sitä mitä se harjoituksis-
sa on parhaimmillaan pystynyt esittämään, varmaa ja vahvaa 
jäljestämistä. Pellolla oli useita kovia ja erittäin voimakkaita 
traktorinuria, mitkä aiheuttivat sydämentykytyksiä ohjaajalle, 
mutta Eki kuittasi ne pienillä tarkastuksilla mistä tuomarikin 
mainitsi esimerkillisenä toimintana. Suurimmat ongelmat ja 
sitä myöten pistemenetykset Ekille aiheutti harhat. Ensimmäi-
sen se tarkasti, mutta jatkoi varmasti jäljen työstämistä, mutta 
toisessa se selvästi hieman herpaantui ja uteliaisuus meinasi 
voittaa. Ekistä kuitenkin näki selvästi, että tarkastuksen alla oli 
harha, jota se lähti etenemään noin koiranmitan verran, joten 
uskalsin sanallisesti puuttua tilanteeseen toteamalla ”tarkkana”. 
Tämä lisäkäskyni aiheutti tietenkin pistemenetyksiä, mutta Eki 
reagoi siihen juuri niin kuin olin toivonutkin ja viivyttelemättä 
jatkoi oikean jäljen työstämistä vielä yhden piikin ja kahden 
esineen verran. Tuomari arvosteli jäljen pistein 94 ja olo oli 
sanoinkuvaamaton! Pellolla Ekin kanssa vietetty aika oli nyt 
saanut parhaimman mahdollisen tunnustuksen, onnistumisen 
arvokisoissa! Kiitos vielä miljoonasti kaikille treenikavereil-
le ja matkan varrella meitä auttaneille kouluttajille sekä meitä 
kannustaneille, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista!

Piia ja Mona
Monan olisi alusta saakka pitänyt olla paremmin sitoutunut jäl-
keen. Pari metriä paalusta se hieman tarkasteli jäljen sivuille ja 
tästä jo arvasin, että se ei ole riittävän keskittynyt työskentelyyn. 
Monan kanssa on usein niin, että viettiä on (liikaakin), mutta en 
saa pakettia kunnolla kasaan, joka näkyi myös koesuoritukses-
sa.  Erityisen iloinen olen kuitenkin siitä, että vaikka muualla 
tuli virheitä niin kuitenkin kaikki esineilmaisut olivat arvosa-
nalla erinomainen. Monalla on ollut hieman ongelmia esineiden 
kanssa, se on koetilanteessa vaihdellut ilmaisuasentoa, mutta 
nyt se ilmaisi yhden esineen seisomalla ja kaikki muut maa-
han menolla. Tämä oli selkeää kehitystä aikaisempaan. Vaikkei 
loppupisteet olleetkaan korkeat niin olen erittäin tyytyväinen, 
että teimme tuloksen arvokisoissa, ulkomailla, täysin vieraissa 
olosuhteissa! Toivottavasti koira pysyy terveenä ja meillä olisi 
vielä monta yhteistä kisavuotta edessä!

Laura M. ja Ari
Ohjaajan kisapaineet näkyivät koiran keskittymättömyytenä ja 
rauhattomuutena koko jäljen ajan. Ari ajoi kyllä jälkeä näennäi-
sesti intensiivisesti ja syvällä nenällä, mutta rouskutteli ruohoa 
mennessään, oli hieman epätarkka kulmissa ja jätti myös kaksi 
esinettä peltoon. Kuitenkaan jäljen läheltä juoksuun pyrähtänyt 
jänis tai vieressä kolkuttelevan junan merkkiäänet eivät työs-
kentelyä häirinneet. Ne esineet, mitkä Ari ilmaisi, olivat erin-
omaisia. Huonosta keskittymisestä johtuen Ari vaihtoi harha-
jäljelle. Olin lähes varma, että kyseessä on harha, mutta koira 
veti harhalle niin itsevarmasti, että mitään ei ollut tehtävissä. 
Tuomarin sanoin: koiran ehdottomasti paras kulma oli se vii-
meinen...
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Keväinen tervehdys! Olemme aloittaneet verkkaisen 
kaivautumisen talvihorroksesta ja orientoitumisen va-
loisaan aikaan. Pientä pintaremonttia on pitänyt tehdä 

molemmille, mutta muuten selvisimme syvästä ja pimeästä tal-
vesta pienin vaurioin. 

Kerroin viimeksi Iitun vanhentumisen merkeistä. Pistin merkil-
le, että muutamat asiat eivät ole muuttuneet liki kahdeksassa 
vuodessa juuri lainkaan. Näin Facebookissa mainion videon 
erään bokserin aamutoimista, hän lasketteli saukkoliukua rap-
pusia alas, kyljellään maaten. Jäin miettimään Iitun aamuritu-
aalia, käärmemäistä kiemurtelua selälleen hieroen samalla naa-
maa mattoon. Videon Chaos teki oman aamujumppansa hieman 
kantikkaammin, mutta syy moisen takana on varmaan molem-
milla sama. Kumpikaan heistä ei kuitenkaan kerro sitä meille. 
Vaikka Iitun aamu-unisuus onkin vanhemmiten lisääntynyt, on 
kuudelta käytävä tarkistamassa, nukunko t-o-d-e-l-l-a vielä. 
Tarkistus suoritetaan koskettamatta, koska olen hyvin tarkoin 
sanankääntein kieltänyt koskemasta nukkuviin ihmisiin, mutta 
kuitenkin niin läheltä, että jos olet yhtään kevyemmin unessa, 
huomaat kyllä tarkistuksen olevan käynnissä. Tiedätte varmas-
ti, miltä tuntuu ja tuoksuu bokserin naama noin kolmen millin 
päässä omastasi. Ja jos tarkistus ei tuottanut tulosta, turhautunut 
pärskähdys sen varmasti tekee. 

Toinen hyvin samana pysynyt luonteenpiirre on malttamatto-
muus ja nimenomaan silloin, kun pitäisi käydä kakkimassa. Hy-
vin usein joudun takavarikoimaan kepin tai pallon tai puun tai 
kannon siksi aikaa, että tarpeilla käydään. Voisi kuvitella, että 
kun luonto kutsuu, on mentävä, mutta ei! Toimenpidettä viivy-
tellään ja viivytellään ja parhaimmillaan puskan tai puun takana 
käydään pysähtymässä ja kuin kokeillen sieltä sitten kuikataan, 
notta saisikos sen lelun jo? Pari viikkoa sitten Iitu teki oikein 
kakkaspiraalin. Olimme kahluulenkillä eikä Iitun suoli ollut 
osoittanut vielä vapautumisen merkkejä, vaikka matkaa oli tai-
tettu jo tovi. Pyysin Iitua jättämään puolikkaan puun hetkeksi 
ja menemään kakalle. Torrakko jäi ja kakkapaikan etsintä alkoi. 
Ympyrä oli ensin metrin säteellä minusta ja maagisesta puusta, 
sitten kaksi, kolme, neljä. Vasta kun ympärilläni oli halkaisijal-
taan noin 16-metrinen täydellinen spiraali, kakka antautui. Jos 
lähistöllä olisi ollut mitään korkeampaa maastoa, olisin saanut 
taidonnäytteestä hienon valokuvan. 

Välillä en edes huomaa, että Iitu on kehittänyt uuden tavan tahi 
pakkomielteen. Kikattelin eräänä päivänä Iitun pojasta otettua 
valokuvaa, jossa hän oli hyvin tottuneesti istahtanut kameran 
eteen, kun mamma oli yrittänyt maanitella lapsia valokuvaan. 
Jäin miettimään, että hän oli varmasti ollut kuvattavana en-
nenkin ja mamma oli käyttänyt samoja maanittelusanoja myös 
lapsille. Tajusin myös Iitun ”altistuneen” tietyille äänille. Ih-
mettelin eräänä päivänä, miksi Iitu syöksyi keittiöön kun olin 
raastamassa juustoa. Vasta kun nakkasin juuston kantapalan Ii-
tun kuppiin, ymmärsin mitä oli tapahtunut. Sama tapahtuu, kun 
otan kahisevat ulkoiluhousut kaapista tai avaan tietyn lipaston 
laatikon (Iitun pallot ja namit ovat siellä).  Pidän treenireppuna 
pilkkireppua, joka päästää aivan erityisen äänen, kun sen las-
kee eteisen lattialle. Tämä saa myös aikaan välittömän reaktion. 
Tässä tapauksessa kyseessä saattaa myös olla jonkun muun ais-
tin assosiaatio, esimerkiksi hajun...

Lopuksi vielä yksi hyvin pinttynyt tapa. Olen kuullut monel-
ta koirattomalta tutulta, kuinka yllättyneitä he ovat siitä, että 
heidän bokserituttavansa tulevat poikkeuksetta syliin, koos-
ta riippumatta. Iitu tyytyy useimmiten vain ”tulen sinun ihosi 
alle”-tyyppiseen vierekkäin olemiseen, ellet satu istumaan tai 
makaamaan lattialla. Tällöin tullaan istumaan joko syliin tai 
rinnan päälle. Ja jos et pidä varaasi lattialla loikoillessasi, sinul-
la on pian bokserin ahteri naamasi päällä. Samoin käy, jos yrität 
jumpata. Vatsalihasliikkeisiin saa mainiota lisävastusta, kun si-
nulla on pieni lisäpaino rinnan päällä ja punnerrukset ovat pal-
jon leikkisämpiä, kun niskassasi on pieni apuri. Kokeilin kerran 
keskivartalon lihastreeniin tarkoitettua rullaa, mutta siitä tuli 
aivan mahdotonta, kun pyörässä oli kiinni hyvinkin taistelun-
haluiset leuat. Viime aikoina olen jumpannut ainoastaan salilla, 
minne ei päästetä nelijalkaisia boksereita. 

Minusta olisi kovin hauskaa päästä joskus lukemaan Iitun kir-
joittamaa Mamma-palstaa. Kuinka hauskasti hän varmasti osaisi 
kertoa hölmöilyistäni ja oudoista tavoistani. ”Olenko jo kerto-
nut teille siitä, kun Mamma heitti perhonsa puuhun...”. Tai ehkä 
on parempi, että minä olen meistä se sanaisen arkun vartija 

Toivomme teille ihanaa keväänodotusta ja monia aurinkoisia 
päiviä ulkoilla!

Epulis-Iitu ja Polvivamma-Marika
marika.e.karjalainen@gmail.com

Iitun
kuulumiset
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Yhtälailla kuin kasvattaja, koen olevani myös palvelus-
koiraharrastaja. Motiivi kasvattamiseen onkin lähte-
nyt suurelta osin palveluskoiraharrastamisen pohjalta. 

Vuosien, kouluttamieni koirien sekä suojelukoiraharrastukseni 
myötä, olen oppinut tietämään mitä ominaisuuksia kasvatta-
miltani koirilta toivon, sekä mitä edellytyksiä jalostuskoirilta-
ni haluan. Ajattelen, että kouluttaminen ja koekäynnit antavat 
palveluskoiran jalostuksen kannalta tärkeätä tietoa terveystut-
kimusten ohella. 

Bokseriin rotuna päädyin tutustuttuani ystäväni bokseriin jonka 
luonteenpiirteet ja ulkomuoto miellyttivät. Koiran kouluttami-
nen ja harrastaminen kiinnostivat myös, mutta tuossa vaiheessa 
minulla ei ollut mitään erityisempiä suunnitelmia tai tavoitteita. 
Oman koiran hankinnan myötä palveluskoiraharrastus vei kui-
tenkin mukanaan. 

Olen kouluttanut seitsemälle eri koiralleni tuloksia palveluskoi-
rakokeista, joista kuudella tulokset ovat suojelukokeista. Muita 
harrastamiani lajeja, joista löytyy tuloksia, ovat haku, FH-jälki, 
tottelevaisuuskokeet sekä pelastuskoirakokeet. 

Kasvatustyöni on ollut hyvin pienimuotoista, jollaisena se on 
tarkoitus myös säilyttää. Tähän löytyy useita syitä, mm. yhtey-
denpito kasvatteihini ja heidän omistajiinsa on mahdollista pi-

tää aktiivisempana. Pennutus on sen verran aikaa vievää puuhaa 
ettei siihen tahdo löytyä aikaa harrastamiselta. Myös sopivien 
kotien löytäminen pennuille on huomattavasti helpompaa, kun 
pentueita ei synny usein.

Arvostan sitä, että koiran kanssa harrastetaan, oli laji sitten 
mikä hyvänsä. Useimmat kasvattieni omistajista ovatkin aktii-
visia palveluskoiraharrastajia, he ovat saavuttaneet myös hie-
noja tuloksia koirillaan ja tästä olen hyvin kiitollinen heille.  
On ollut onni saada suuri osa kasvateistani motivoituneille ja 
taitaville ohjaajille.

Terveyden osalta avoimuus on onneksi lisääntynyt, ja koiria 
tutkitaan enemmän kuin aikaisemmin. Erinäiset sairaudet, joita 
rodussa esiintyy, karsivat myös valitettavasti jalostusmateriaa-
lia. 

Palveluskoirakokeet, suojelu ja kansalliset lajit mittaavat mie-
lestäni parhaiten bokserin luonne- ja koulutusominaisuuksia, 
koska niihin liittyy tottelevaisuusosio, mikä on useimmiten suu-
rin kompastuksenkivi boksereille. Ajattelen että jalostustarkas-
tus eli ZTP-testi on hyvä mittari näiden rinnalla luonteen arvi-
oimiseen. Vaikka koira olisi muutoin tasapainoisen oloinen, ei 
se välttämättä olekaan ihannekumppani harrastamista silmällä-
pitäen. Olen tavannut yksilöitä joita on erittäin vaikea kouluttaa 
ominaisuuksiensa vuoksi, mikäli ohjaajalla on tavoitteita harras-
tamiseen niin tämä saattaa mahdollisesti johtaa rodun vaihtoon.

Rodun kannalta yhtenä suurena ongelmana koen harrastajien 
vähyyden. Tämän luulen johtuvan siitä, ettei rodun koulutetta-
vuuteen kiinnitetä riittävästi huomiota. Myös rodussa esiintyvät 
terveysongelmat mitä luultavimmin vaikuttavat harrastajamää-
rän. Koska boksereilla tehdään vain vähän tuloksia palvelus-
koirakokeissa, myös jalostusmateriaalia jolla olisi näyttöä kou-
lutettavuudesta, on vaikea löytää.

Ihanteellisella bokserilla on voimakas saalisvietti. Se omaa 
mieluiten molemmat viettialueet, on vahvahermoinen ja sillä 
on voimakas taistelutahto sekä hyvä toimintakyky. Pieni terä-
vyyskään ei ole mielestäni tässä rodussa haitaksi.

Ilman kohtuullista saalisviettiä bokseri on vaikea kouluttaa me-
nestyksekkäästi ja normaalilla aikataululla. Bokseri on toimin-
nanhaluinen koira joka kykenee rauhoittumaan tilanteen niin 
vaatiessa. Myös koulutustilanteissa, korkeassa vietissä toimies-
saan sen tulisi kyetä patoamaan viettinsä hyvin, toki koulutuk-
sella on osuutensa myös tähän seikkaan. Hyvä harrastusbokseri 
on kuitenkin myös hyvä perhekoira, mikäli se saa oikeanlaisen 
kasvatuksen ja aktiviteettejä. 

Mieltäni lämmitti kovasti erään erittäin arvostetun ja menesty-
neen saksanpaimenkoirakouluttajan sekä maalimiehen komment-
ti eräältä koulutusleiriltä jossa lähes kaikki bokserit olivat kasvat-
tejani, hän totesi ”olet tehnyt erittäin hyvää kasvatustyötä”. 

Marianna Leimola, Espoo• 
Ensimmäinen pentue 1993• 
13 pentuetta, 67 pentua• 

Kennel Apfels

Kasvattajaesittelyssä
Marianna Leimola 

ja Apfels
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Nina Menna ja immunologia

Nina Menna aloitti päivän luennolla im-
munologiasta. Immuunipuolustuksen 
tärkein tehtävä on suojata yksilöä taudin-
aiheuttajilta. Autoimmuunisairauksissa 
tunnistus pettää eli immuunipuolustus 
toimii virheellisesti. Autoimmuunitau-
teja on monenlaisia, joista läheskään 
kaikkien syntymekanismeja ja syitä ei 
tunneta. Sairaudet voivat vaikuttaa joko 
yhteen elimeen (kilpirauhasen vajaatoi-
minta, diabetes) tai olla systeemisairauk-
sia (SLE, reuma). 

Yksi tyypillisistä bokseria vaivaavista 
autoimmuunisairauksista on aseptinen 
märkäinen aivokalvontulehdus-arteriitti 
(Steroid Responsive Meningitis-Arteritis 
- SRMA) eli immuunivälitteinen kes-
kushermoston tulehdus. Sen oireina ovat 
akuutissa muodossa mm. kaulan jäyk-
kyys ja hyperestesia (lisääntynyt tunto-
herkkyys), jäykät liikkeet, kipu, kuume 
ja aivo-selkäydinnesteen runsassolui-
suus. Ennuste on hyvä jos koira on nuori 
ja lääkitys aloitetaan ajoissa. Tauti vaatii 
vähintään 6 kk kortikosteroidi lääkityk-
sen immunosupressiivisella annostuksel-
la. Liian aikaisin lopetettu lääkitys voi 
johtaa taudin kroonistumiseen. Krooni-
seen muotoon kehittyessään ennuste on 
rajallinen ja vaatii pitkäaikaista immu-
nosupressiivista lääkitystä. 

SBY:n jalostuspäivät
Teksi ja kuvat:  
Laura Mäiseli

Allergiat ja atopia ovat myös valitetta-
van monen bokserinomistajan tuntemia 
sairauksia. Atopia on geneettisestä tai-
pumuksesta aiheutuva tulehduksellinen 
ja kutiseva allerginen ihosairaus. Ylei-
simmät allergeenit ovat pölypunkit, va-
rastopunkit, hilse ja homeet. Atooppisen 
koiran tyypillisin oire on jatkuva kutina 
ja sen seuraukset; punoitus, ihon rik-
koontuminen, huonokarvaisuus, karvan 
värinmuutos, kaljuus, tummuminen, hil-
seily, ihon paksuuntuminen, sekundää-
riset infektiot, acral lick dermatitis, hot 
spot, korvatulehdus. Atopia alkaa yleen-
sä alle kolmivuotiaalla koiralla, kun taas 
ruoka-aineyliherkkyys alkaa jo joko alle 
vuotiaalla, tai yli 7-vuotiaalla koiralla. 
Ruoka-aineyliherkkyys on harvinaisem-
paa kuin atopia. Oireet ovat usein joko 
iho-oireita tai ruuansulatuskanavan oirei-
ta. Ainoa luotettava keino tutkia ruoka-
aineyliherkkyyttä on dieettikokeilu ja 
sitä seuraava altistus.

Luennolla selvisi, kuinka tärkeää moni-
muotoisuuden ylläpitäminen rodullam-
me on.  Samalla heräsi kysymyksiä DLA 
kartoituksen tarpeesta. Genoscoper tekee 
koirien DLA-monimuotoisuustutkimuk-
sia Suomessa. 

 
Anu Saikku-Bäckström - spondy-
loosi ja muuta selän ongelmat

Anu Saikku-Bäckström  luennoi bokse-
reiden selkäongelmista. Suurimpana ai-
heena oli tietysti spondylosis deformans 
eli primäärinen spondyloosi mikä on ei 
tulehduksellinen selkärangan rappeuma-
sairaus. Tällöin nikamien reunoihin ja vä-
leihin muodostuu luupiikkejä ja luusilto-
ja. Spondyloosin tarkka syntymekanismi 
on tuntematon, mutta luupiikkimuodos-
tus saattaa liittyä välilevyjen ulkokehän 
repeytymiseen. Spondyloosi etenee no-
peasti erityisesti nuorilla koirilla ja tulee 
esiin jo  1-2 vuoden iässä. Periytymisen 
on todettu olevan polygeenistä periyty-
misasteen ollessa 0.42-0.62.

Anu näytti myös havainnollisia röntgen 
kuvia eri asteisista spondyloosirangoista 
ja näytti myös kuvaa täysin yhteen luu-
tuneesta selkärangasta. Hän mainitsi, että 
tällainen selkäranka saattaisi myös olla 
sairautta nimeltään DISH (Diffuse idio-
pathic skeletal hyperostosis). Tosin Anu 
mainitsi tämän olevan lähes akateemista 
hiusten halkomista; kukaan ei varmasti 
tiedä onko sairaus kuitenkin spondyloo-
sia vai täysin oma sairautensa.

Spondyloosin oireet ovat hyvin vaihtele-
via selkäkipuoireita, rasituksen jälkeis-
tä jäykkyyttä ja ylösnousuvaikeuksia. 

SBY:n jalostuspäivät järjestettiin 26.-27.1 Hotelli Ellivuoressa Sastamalassa.
Ohjelmassa oli lauantaina

ELL • Nina Menna: immunologia
ELT, Pienel.sair.erik.el.lääk • Anu Saikku-Bäckström: spondyloosi ja muita 
selän ongelmia boksereilla
ELL • Sari Granholm: sydänsairaudet boksereilla
ELT, dosentti, DiplAVDC, DiplEVDC • Eva Sarkiala-Kessel: boksereiden  
hammasongelmat

ja sunnuntaina
tutkija, MMT, agronomi, dosentti • Anna-Elisa Liinamo: indeksijalostus
FT, dosentti • Kirsi Sainio: kennelliiton uusi rekisteriohje ja jalostusstrategia
yleistä keskustelua bokserin tulevaksi PEVISA:ksi vuosille 2015-2019• 

Tässä lehdessä on tiivistelmät lauantain esityksistä. Sunnuntai päivästä kerromme li-
sää seuraavassa lehdessä.
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Useilla koirilla sairaus on kuitenkin täy-
sin oireeton selän jäykkyyttä lukuun ot-
tamatta. Kliinisten oireiden vakavuus ja 
röntgen muutosten taso eivät välttämättä 
korreloi lainkaan. Hermojuurta painava 
luupiikki tai muutosalueelle kehittynyt 
välilevyn luiskahdus voivat aiheuttaa 
kovaa kipua tai jopa halvausoireita. Täl-
laisen havaitseminen vaatii MRI tai CT 
kuvausta ja operointia mikäli mahdollis-
ta. Paras hoito spondyloosiin on jalostuk-
sellinen ennaltaehkäisy.

Muiden maiden spondyloosilausuntoja ei 
voida hyväksyä skaalaerojen takia, mutta 
toiveissa olisi saada jonkinlainen kan-
sainvälinen asteikko aikaan. Yli 5-vuo-
tiaalta koiralta vähennetään laskennassa 
1 silta ja yli 8-vuotiaalta koiralta vähen-
netään 2 siltaa. Mitään virallista päätöstä 
siitä, millainen ikähelpotus olisi asiallista 
ei kuitenkaan ole.

Kennelliitto on uudistamassa spondy-
loosin lausuntaohjettaan ja vanha ohje 
on voimassa 31.5.13 asti. Jatkossa selän 
spondyloosilausuntoon tarvitaan kolme 
kappaletta röntgen kuvia entisen kahden 
sijaan. Lonkista otettu pystykuva käy jat-
kossa kolmanneksi kuvaksi spondyloo-
sin lausumiseen. Kaikilla muilla roduilla 
SP0 lausunto edellyttää täysin puhdasta 
selkärankaa, mutta boksereilla sallitaan 
edelleen vanhan mallin mukaisesti muu-
tama pieni muutos rangassa tuloksen 

silti ollessa SP0 rajatapaus. Jatkossa siis 
spondyloosilausunnot SP0 eivät ole ver-
tailukelpoisia muiden rotujen välillä. 

Aiemmin L7-S1 sillan painotus on ollut 
alhaisempi mutta se tulee muuttumaan 
uudessa lausuntomallissa niin, että alu-
eella oleva silta lasketaan mukaan koko-
naismuutosten määrään. Muut huomiot 
kuten esim. synnynnäiset selkänikama-
muutokset tulevat myös näkyviin ken-
nelliiton tietokantaan. 

Synnynnäisten selkänikamamuutosten 
merkitys vaihtelee; osa on oireettomia si-
vulöydöksiä, osa taas erittäin merkittäviä 
oireiden aiheuttajia. Epäsymmetrisyys 
lisää muutosten oireiluriskiä.

Degeneratiivinen myelopatia eli sel-
käytimen rappeumasairaus (vrt. MS ih-
misellä) on yleisin saksanpaimenkoirilla, 
mutta sitä on tavattu myös boksereilla 
Amerikassa. Sairaus tulee keski-ikäisille 
ja vanhoille koirille ja ensimmäisinä oi-
reina ovat takapään hermotuksen toimin-
tahäiriöt. Parantavaa hoitoa ei ole, mutta 
koiraa voidaan tukihoitaa mm. fysiote-
rapialla ja ravintolisillä. Epäillään, että 
sairaus puhkeaa perinnöllisen alttiuden, 
ympäristövaikutuksen ja inflammatori-
sen autoimmuunireaktion yhteisvaiku-
tuksesta. 
 

Sari Granholm ja sydänongelmat

Sari Granholmin aiheena olivat sydän-
sairaudet, joista yleisimmät suomalaisil-
la boksereilla ovat synnynnäiset SAS ja 
PS.

SAS, subaortastenosis, aortan ahtauma 
Vasemman kammion ulosvirtausalueen 
ahtauma johtuen aortan tyven ’arpiku-
doksesta’. Seurauksena vasemman kam-
mion seinämän paksuuntuma, vasemman 
eteisen laajentuma, kohonnut virtausno-
peus aortassa.

PS, pulmonary stenosis, keuhkovaltimon 
ahtauma 
Keuhkovaltimon aukon ahtauma aihe-
uttaa oikean kammion seinämän pak-
suuntuman, mahdollisen eteiskamioläp-
pävuodon, oikean eteisen laajentuman. 
Veren virtausnopeus kohonnut keuhko-
valtimossa. 

Ahtauman asteen vakavuus vaikuttaa 
myös oireisiin oireettomasta äkkikuole-
maan. Rytmimuutokset, kongestiivinen 
vajaatoiminta, oikean (PS)/vasemman 
puoleinen (SAS), eli verentungos ja sitä 
seuraava nesteen kertyminen. Sairautta 
pyritään hoitamaan oireiden mukaisesti; 
hallitaan nesteen kertymistä, hoidetaan 
rytmihäiriöitä ja tarvittaessa myös va-
kavissa tapauksissa tehdään kirurgisesti 
pallolaajennus.

Tutkitaan auskultoimalla (kuuntelu) ja 
ultraäänilaitteella sisältäen virtausno-
peuden mittauksen (doppler). Pentuna 
kuultu sivuääni ei tarkoita välttämättä 
PS/SAS:ia eikä kuulumattomuus takaa 
SAS/PS suhteen tervettä yksilöä. PS ke-
hittyy asteeseensa vuoden ikään mennes-
sä, SAS voi jopa kolmen vuoden ikään 
muuttua, vuoden tutkimusikä on kuiten-
kin OK. Boksereilla ei ole harvinaista 
vasemman kammion ulosvirtausalueen 
ahtauma, josta kuuluu sivuääni. Tämä on 
ns. fysiologinen sivuääni eikä liity SAS/
PS:än.

Boksereilla on myös kardiomyopatioita: 
ARVC ja DCM.

ARVC, arrhytmogenic right ventricular 
cardiomyopathy on rytmihäiriöitä aihe-
uttava perinnöllinen sydänlihassairaus. 
Voi aiheuttaa edetessään yleistyneen 
sydänlihasrappeuman. Oikean kammion 
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seinämän lihassolujen muutokset (rasva-
aineenvaihdunnan muutos (alkaen oi-
kean kammion seinämän muutoksista, 
edeten)).

DCM dilated cardiomyopathy, dilatoiva 
kardiomyopatia on vakava sydänlihassai-
raus. Primaarinen kardiomyopatia on pe-
rinnöllinen;  sekundaarinen kardiomyo-
patia muista sairauksista johtuva. DCM 
on (vasemman) kammion seinämän/
seinämien ohentuma, kammion/kammi-
oiden ja eteisten laajentuma, alhainen 
supistuskyky (FS%), sekä lepovaiheen 
(diastole) että supistusvaiheen (systole) 
toiminnan häiriö. Perinnöllisyyden lisäk-
si ympäristötekijöiden oletetaan liittyvän 
sairastumiseen.

Molemmat ovat merkittäviä kuolleisuu-
den syitä ja niiden kliininen kuva vaihte-
lee, samoin oireet. Molemmat sairaudet 
voivat olla täysin oireettomia, tai sitten 
seuraavia oireita: sydämen vajaatoimin-
taoireet: keuhkopöhö, vaikeutunut hen-
gitys (yskä), laihtuminen, huono ruoka-
halu, alentunut rasituksen sieto (DCM), 
pyörtyily (ARVC), rytmihäiriö (tärkeää 
on havainnoinnin kesto!), sivuääni aus-
kultaatiossa (EI AINA!), laajentunut sy-
dän röntgentutkimuksessa, nestettä keuh-
koissa (röntgen). Paras tapa diagnosoida 
kardiomyopatia on kuitenkin pitkäkes-
toinen (24h) EKG, eli holter-tutkimus. 
Sydäntutkimuksen tulos ei ole ikuisesti 
voimassa: mm. dcm, endokardioosi il-
menevät iän myötä, toisaalta vuoden iäs-
sä tutkittu SAS tai PS on ikuinen. 
 

Eva Sarkiala-Kessel ja hammas-
ongelmat

Eva Sarkiala-Kessel puhui boksereiden 
hammasongelmista ja kaikille tuli var-
masti selväksi se, että puhkeamattomat 
P1 hampaat ja niiden aiheuttamat kystat 
ovat ehdottomasti boksereiden hammas-
ongelma numero yksi. Kuitenkin tut-
kittaessa boksereiden suita on huomat-
tavissa myös muita ongelmia: liiallisia 
hampaita, puuttuvia hampaita, vinoja 
hampaita… Jokaisen bokserin suu tulisi 
röntgenkuvata suun kuvaukseen tarkoi-
tetulla laitteella, jotta voidaan selvittää 
suussa olevat ongelmat. Useimmat koi-
rat ovat täysin oireettomia ja kun luustoa 
kuvataan esim. hammaskiven poiston 
yhteydessä, löydetään sivulöydöksinä 
vakaviakin ongelmia.

Koirien hampaita tulisi hoitaa säännöl-
lisesti ja mikäli hammasvaurioita havai-
taan, tulisi ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. 
Hampaan vaurioituminen voi olla hyvin 
kivulias koiralle ja voi aiheuttaa hoita-
mattomana jopa hengenvaarallisen tilan 
koiralle. Hammasluun eli dentiinin vau-
rioituminen voi johtaa hampaan sisuksen 
eli pulpan tulehdukseen, pulpiittiin joka 
johtaa hampaan sisuksen kuolemiseen. 
Pulpassa sijaitsevat myös hampaan her-
mostot ja verisuonet. Nuoren koiran 
hampaissa on suuri pulpa, kun taas van-
hemmalla koiralla dentiiniä on ehtinyt 
muodostua niin paljon, että pulpa on jo 
lähes kadonnut. Voidaan siis sanoa, että 

vanhemmalla koiralla on ”kestävämmät 
hampaat”.

Hampaat voivat esim. murtua, katketa, 
kulua (mm. purentavian, kaluamisen, 
jyrsimisen takia), irrota joko trauman ta-
kia tai ilman todettua syytä.

Ikenien yleisimmät sairaudet ovat ientu-
lehdus ja sen vakavampi muoto parodon-
tiitti eli hampaan kiinnityskudoksen tu-
lehdus. Plakki kovettuessaan muodostaa 
hammaskiveä ja plakin ja hammaskiven 
joutuessa ikenen alle, aiheutuu ientasku-
ja jotka tulehtuvat. Hampaan kiinnitys 
löystyy ja lopulta hammas irtoaa. Paro-
dontiitin huomattavin oire on pahan ha-
juinen hengitys ja punottavat ikenet.

Vaurioituneille hampaille ja ikenille voi-
daan tehdä mm. juurihoitoja, hampaan 
poistoja, pinnoituksia, kruunuja ja paik-
kauksia. Hoitotoimenpide ratkaistaan 
vaurioiden vakavuuden ja laajuuden pe-
rusteella.

Ikenen liikakasvu eli ikenen hyperpla-
sia ja epulis ovat boksereilla hyvin ylei-
siä suun ongelmia. Hyperplasia tulisi 
poistaa kirurgisesti, jotta hyperplasia ei 
aiheuta tulehtuneita ientaskuja ja lisä-
ongelmia. Hyperplasia voidaan poistaa 
joko tavallisella kirurgisella veitsellä tai 
laser-veitsellä polttamalla. Jälkimmäinen 
aiheuttaa hyvin vähän veren vuotoa ja 
ikenet parantuvat todella nopeasti, mutta 
voi myös aiheuttaa suurta vahinkoa osu-
essaan vahingossa hammasluuhun. 

Uusi Bokseri Käyttöopas 2013 myynnissä
Tilaukset: jasensihteeri @ bokseriyhdistys.fi
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Boksereiden sydänsairauksista

Eläinlääkäri Sari Granholm
Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri

Univet Vettori Oy, Turku, Raisio

Boksereiden tavallisimpia sy-
dänsairauksia ovat sydänlihas-
rappeumat eli kardiomyopatiat: 

dilatoiva kardiomyopatia, DCM ja ryt-
mihäiriöinen kardiomyopatia, ARVC.  
Synnynnäiset sydänviat, aortan ahtauma, 
SAS ja keuhkovaltimoahtauma, PS ovat 
myös rodulla esiintyviä sydänongelmia. 
Koirien yleisin sydänsairaus, sydänläp-
pärappeuma, valvulaarinen endokar-
dioosi ja sen aiheuttama läppävuoto ja 
sydämen vajaatoiminta on boksereilla 
harvinaisempi. Kasvainmuutoksia voi 
esiintyä myös sydämessä boksereilla.

Kardiomyopatiat, DCM, ARVC

DCM, dilated cardiomyopathy, dilatoiva 
kardiomyopatia

Diagnostiikka ja esiintyminen

Kyseessä on vakava sydänlihassairaus, 
joka aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa. 
Primaarinen kardiomyopatia on perin-
nöllinen;  sekundaarinen kardiomyopatia 
taas muista sairauksista (esim kilpirauha-
sen vajaatoiminnasta) johtuva. Kliininen 
kuva on vaihteleva, samoin oireet.

Diagnostiikan peruslähtökohtia ovat klii-
ninen tutkimus; auskultaatio ja yleistut-
kimus. Varsinainen diagnoosi tehdään 
ultraäänitutkimuksen perusteella: sydä-
men laajentuma, seinämien ohentuma, 
supistuvuuden alentuma ja heikentynyt 
’pumppaustoiminta’ ovat tavallisimmat 
löydökset. Lisäksi diagnostiikassa käyte-
tään sydänsähkökäyrä(EKG)- seurantaa; 
myös Holter (=pitkäaikais-EKG) -moni-
torointi voi tulla tarpeeseen. Röntgenin 
avulla saadaan tietoa lähinnä seurannais-
vaikutuksista keuhkoissa (nesteenkerty-
mä, verentungos). 

Laboratoriotutkimuksista saatetaan käyt-
tää sydänspesifisiä peptideitä (troponiini, 
ANP, BNP: hoidon ja diagnostiikan apu-
välineinä, eivät yksinään diagnostisia/
jalostustutkimuksia),  geenitestejä (ei 
bokserilla DCM tarkoituksessa), kilpi-
rauhasnäytteitä, yleisverenkuvaa.

Tyypillisiä löydöksiä ultraäänitutkimuk-
sessa ovat (vasemman) kammion sei-
nämän/seinämien ohentuma, kammion/
kammioiden ja eteisten laajentuma, al-
hainen supistuskyky (FS%), sekä lepo-
vaiheen (diastole) että supistusvaiheen 

(systole) toiminnan häiriö. Sydämen 
vasen eteinen laajenee, vasemman eteis-
kammioläpän toiminta saattaa muuttua, 
vasemman kammion ulosvirtausalueen 
toiminta muuttuu (sivuääni kuultavissa). 
Sivuääni ei ole aina kuultavissa sydänli-
hasrappeumapotilaalla.

Sairautta esiintyy monilla roduilla; bok-
seri, tanskandoggi, dobermann, irlan-
ninsusikoira, newfoundlandinkoira. Ro-
tukohtaiset erot taudin ilmenemisessä 
ja muutoksissa sydämen toimintaa ovat 
tavallisia. 

Sydänlihasrappeumaa tavataan kaiken 
ikäisillä, tavallisimmin ongelma diag-
nostisoidaan keski-iästä eteenpäin.

Perinnöllisyyden lisäksi ympäristöte-
kijöiden oletetaan liittyvän sairastumi-
seen, esim. kasvunopeus. Huomiotavaa 
on, etteivat kaikki geneettisen alttiuden 
omaavat yksilöt sairastu.
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ARVC, arrhytmogenic right 
ventricular cardiomyopathy, 
rytmihäiriöinen sydänlihasrap-
peuma

Diagnostiikka ja esiintyminen

Kyseessä on rytmihäiriöitä aiheuttava 
perinnöllinnen sydänlihassairaus.  Tässä-
kin sairaudessa kliininen kuva vaihtelee, 
samoin oireet. Voi aiheuttaa edetessään  
yleistyneen sydänlihasrappeuman.

Diagnostikaan perusteet ovat myös, ku-
ten edellä: kliininen tutkimus; auskul-
taatio ja yleistutkimus. Ultraäänitutki-
muksella, joka tehdään ekg-seurannassa 
voidaan tarkistaa sydämen mittasuhteet, 
rytmimuutokset, mahdollinen seinämien 
ohentuma  ja supistuvuuden alentuma. 
Kulmakivi tutkimuksessa on kuitenkin 
sydänsähkökäyrä, EKG, varsinkin Hol-
ter-monitorointi eli pitkäaikaisEKG.

Geenitesti on saatavilla mutta negatiivi-
nen tulos ei poissuljen sairastumista eikä 
positivinen merkitse varmasti, että ko 
yksilö sairastuu.

Sydämen vajaatoiminta aiheutuu oikean 
kammion seinämän lihassolujen muutok-
sista (rasva-aineenvaihdunnan muutos, 
joka alkaa oikean kammion seinämän 
muutoksista, etenee sydänlihaksessa).

Periytymistapa on autosomaalinen, do-
minoiva eli vallitseva  ja huomiotavaa 
on, että vasta YKSI geenimuutos on pai-
kallistettu.

Sairautta esiintyy kaiken ikäisillä, taval-
lisimmin diagnostisoidaan keski-iästä 
eteenpäin. Tämä rappeumasairaus muis-
tuttaa läheisesti ihmisten vastaavaa pe-
rinnöllistä sydänlihassairautta.

Oireet ja löydökset;  DCM, ARVC

Osa potilaista täysin oireettomia (ja-
lostuksessa haastavaa, miten löydetään 
nämä!). Muutoin oireet vaihtelevat: sy-
dämen vajaatoimintaoireet: keuhkopöhö, 
vaikeutunut hengitys (yskä), laihtumi-
nen, huono ruokahalu,  alentunut rasituk-
sen sieto (DCM), pyörtyily (ARVC).

Rytmihäiriöitä esiintyy sydänlihasrap-
peutumapotilailla tyypillisesti (havain-
noinnin kesto vaikuttaa löytymiseen!),  

sivuääni saattaa kuulua auskultaatiossa 
(EI AINA!), laajentunut sydän voi olla 
havaittavissa röntgentutkimuksessa, sa-
moin nestettä keuhkoissa.

Ultraäänitutkimuksesta

Koira on tutkimuksen ajan hereillä (= ei 
rauhoitettu). Tavallisimmin koira tutki-
taan pöydällä kyljellään maaten (joskus 
seisten), karvojen ajelu on tavallista, 
samoin tutkimusalueen kostutus ja UÄ-
geelin käyttö. Tutkimussuunnat ovat 
tavallisimmin oikealta ja vasemmalta 
kylkikaaresta edestä ja rintalastan takaa 
(aorttavirtaus).

Tutkimuksessa huomiotavaa: tekniset 
seikat kuten laitevaatimukset (laite, an-
turi ja kuvakulmat, mittausten suoritus 
ja talteenkirjaus sovittujen tutkimusta-
pojen mukaan. Tarkastettavia sydämen 
mittasuhteita ovat seinämäpaksuudet 
huomioiden paikalliset muutokset, kam-
mion/kammioiden tilavuus, (vasemman) 
eteisen koko, läppien toiminta, virtauk-
set (doppler) läppäalueilla, kammioiden 
ulosvirtausalueilla ja suurissa verisuo-
nissa.

Huomioitavaa on, että muutoksia ilmaan-
tuu tavallisesti jo ennen oireita, mikä ja-
lostuksen kannalta on arvokasta tietoa.

Hoito

Sydämen vajaatoiminnan asteen ja oi-
reiden ja löydösten mukaan käytetään 
hoitona lääkitystä: pimobendaani, ACE-
estäjät, nesteenpoistajat, rytmihäiriö-
lääkkeet. Ei-lääkkeellisistä tukihoidois-
ta voidaan joskus käyttää rasvahappoja 
ja aminohapoista tauriinia, karnitiinia. 
Sairastuneen, oireilevan koiran eliniän 
ennuste vaihtelee  kuukausista jopa vuo-
siin.

Avainkohdat jalostuksen kannalta:
Auskultaatio ei ole riittävä tutki-• 
mus.
Oireettomana kautena diagnosti-• 
sointi tärkeää jalostuksen kannalta.
Toistuvat tutkimukset tarpeen, kos-• 
ka tilanne muuttuu iän myötä.
Tulosten kirjaaminen sovittujen • 
sääntöjen mukaan; mitä tutkittu, 
kuka tutkinut, mikä diagnoosi, aste.
Avoimuus eli vain julkaistu tieto • 
auttaa jalostuksessa.

Eteiskammioläppien degeneraa-
tio eli rappeuma; vasemman = 
mitralisvuoto,oikean=trikuspi-
daalivuoto

Tämä on tavallisin koirien sydänvika, 
mutta boksereilla harvinainen. Tyyppiro-
tuja ovat cavalier king charlesin spanieli, 
mäyräkoira, kääpiösnautseri sekä yleen-
sä kääpiörodut. Sivuääni on kuultavissa 
aina (vrt sydänlihassairaudet).

Sairastuneella koiralla on läppämuutos  
vasemmassa (ja joskus myös oikeassa) 
eteiskammioläpässä, muutoksesta ai-
heutuva vuotovirtaus ja siitä seuraava 
sivuääni.

Vajaatoiminta aiheutuu siitä, että läppä-
vuodon johdosta sydämen vasen eteinen 
laajenee, keuhkoihin tulee verentungos-
ta, sitä johtuen nestettä ja ilmenee myös 
yleisiä verenkierron ja verenpaineen 
muutoksia.
 
Synnynnäiset rakenneviat

Koirilla esiintyviä synnynnäisiä muutok-
sia ovat mm:

SAS, PS valtimoahtaumat aortassa • 
ja keuhkovaltimossa, 
VSD, ASD, seinämäaukileet kam-• 
mioiden / eteisten väliseimämissä,
PDA, verisuonioikovirtaus keuhko-• 
valtimon ja aortan välillä,
MVD, TVD, läppäkehityshäiriöt • 
eteiskammioläpissä,
ns Fallotin tetralogia, neljä eri kehi-• 
tyshäiriötä käsittävä rakennevika

ja näiden kaikkien yhdistelmät sekä tietyt 
muut verisuonipoikkeavuudet.

Näiden monien  osalta on ennen luovu-
tusikää tehtävä pentutarkastus tärkeässä 
osassa, koska sivuääni on usein kuulta-
vissa jo pikkupennulla ja sen etukäteen 
havannointi säästää kasvattajan ja uuden 
omistajan monelta murheelta.

Toisaalta totta on, ettei sivuääni aina 
kuulu pentuiässä,  (SAS, PS) ja toisaalta 
pentuna kuultu sivuääni ei merkitse aina 
sydänvikaa (ns puppy murmur, pennun 
’viaton’ sivuääni, joka katoaa iän myö-
tä). Sivuäänen tyypin, pennun rodun ja 
yleistilanteen mukaan päätetään yhdessä 
eläinlääkärin kanssa, mitkä jatkotutki-
mukset ovat tarpeen, kun pikkupennulla 
kuuluu sivuääni sydämestä.
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SAS, subaortastenosis, aortan 
ahtauma 

Tälle rakennevialle on tyypillistä va-
semman kammion ulosvirtausalueen ah-
tauma johtuen aortan tyven ’arpikudok-
sesta’. Seurauksena sydämen vasemman 
kammion seinämän paksuuntuma, va-
semman eteisen laajentuma ja kohonnut 
virtausnopeus aortassa.

PS, pulmonary stenosis, keuh-
kovaltimon ahtauma

Tälle rakennevialle on tyypillistä keuh-
kovaltimon aukon ahtauma, joka aiheut-
taa oikean kammion seinämän paksuun-
tuman, mahdollisen oikean puoleisen 
eteiskammioläppävuodon ja  oikean etei-
sen laajentuman. Veren virtausnopeus on 
kohonnut keuhkovaltimossa. 

Oireet ja hoito; SAS, PS

Ahtauman aste vaikuttaa  oireisiin (lie-
vä, kohtalainen, vakava). Vaihteluväli 
oireissa on oireettomasta äkkikuolemaan 
(johtuen tavallisimmin vakavasta kam-
mioperäisestä arytmiasta). Tavallisimpia 
oireita ovat rytmimuutokset, kongestiivi-
nen (verentungoksesta johtuva) vajaatoi-
minta: oikean (PS) / vasemman  (SAS) 
puoleinen  ja nesteenkertyminen elimis-
töön kongestion seurauksena.

Hoito, jos sitä tarvitaan, on oireenmukai-
nen; nesteenkertymisen hallinta, rytmi-
häiriöiden hoito. Kirugia=pallolaajennus  
on mahdollinen keuhkovaltimoahtau-
massa.

Diagnostiikka

Auskultaatio eli  sivuäänen havannointi 
kuuluu perustutkimuksiin.  Huomioitava 
on koiran ikä! Pentuna kuultu sivuääni 
ei tarkoita välttämättä ahtaumalöydöstä 
ja toisaalta sivuäänen kuulumattomuus 
pentuiässä ei takaa SAS, PS suhteen ter-
vettä yksilöä. 

Kuunnellessa kiinnitetään huomiota si-
vuäänen tyyppiin, voimakkuuteen ja pai-
kallistumiseen (=mistä kuuluu selkeim-
min rintakehällä).

Keuhkovaltimon ahtauma kehittyy as-
teeseensa vuoden ikään mennessä, aor-
tanahtauma voi jopa kolmen vuoden 
ikään asti muuttua, vuoden tutkimusikä 
kuitenkin luotettava rakennevian totea-
miseksi. Luonnollisesti, jos  pennulta 
kuuluu selkeä sivuääni, pentu on oirei-
leva ja muutoinkin: koiran voi tutkia jo 
pikkupentuna.

Tärkein tutkimusmenetelmä on ultraää-
nitutkimus, sisältäen virtausmittaukset 
(’dopplertutkimus’).

Muistettava on, että yhdistelmät eri ra-
kennevioista ja lievät muutokset ovat 
haastavia tutkittavia.

Huomioitavaa on, että boksereilla ei ole 
harvinaista vasemman kammion ulosvir-
tausalueen ahtauma ja siitä johtuva si-
vuääni: tämän erotusdiagnostiikka vaatii 
juuri ultraäänitutkimusta ja virtausmitta-
usta.

Kasvainsairaudet

Ohessa luettelonomaisesti tyypillisiä 
kasvainasairauksia jotka voivat esiintyä 
sydänlihaskudoksessa joko etäpesäkkei-
nä tai ns. primaarikasvaimina (kasvain-
muutos sijaitsee ensisijaisesti sydämes-
sä):

hemangiosarkooma (verisuonikas-• 
vain)
sydämen tyvialueen kasvaimet• 
mesoteliooma (kehon onteloiden • 
solukosta lähtenyt kasvainmuutos)
lymfosarkooma (imusolukasvain)• 
rhabdomyosarkooma, fibrosarkoo-• 
ma (tukikudossolukon kasvaimet)

Kaikkiin näihin liittyy usein ns  perikar-
diumin effuusio eli nesteen kertyminen 
sydänpussiin, joka taas puolestaan aihe-
uttaa verenkiertomuutoksia koko kehos-
sa sydämen muuttuneen pumppaustehon 
vuoksi. Myös vaikutukset sydämen ryt-
miin ovat tavallisia.

Lopuksi

Yhteenvetona koottuna ohessa jalostuk-
sen kannalta huomioitavia ja mietittäviä 
seikkoja:

Sydäntutkimukset; kuka (millaisen koke-
muksen omaava) tekee, laitevaatimukset 
tehtävien tutkimusten suhteen, tulosten 
yhteneväinen kirjaaminen ja AVOI-
MUUS niiden tallentamisessa ja julkai-
sussa.

Tutkimustulos ei ole ikuisesti voimas-
sa:  DCM; ARVC,  ilmenevät iän myötä, 
myös sairastuneen yksilön vanhempien/
lähisukulaisten tutkiminen voi tulla tar-
peeseen, toisaalta vuoden iässä tai myö-
hemmin tutkittu SAS-, PS -tutkimus on 
lopullinen tulokseltaan. Tosin esim. hoi-
don kannalta voi olla tarpen tarkistaa ti-
lannetta oireilevalla koiralla.

Mitä tietoja kirjataan talteen ja miten ja 
minne? Pelkkä tieto: ’sivuääni’, ei kerro 
juuri mitään.

Sydänsairaudet vain yksi osa geneettisiä 
sairauksia, jalostuksessa otettava huomi-
oon ns geenipoolin kaventuminen, kun 
kokonaisuutta mietitään perinnöllisiä 
sairauksia vastustettaessa. 
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Vuoden 2012 tilastoja

ZTP
26.8.2012 Kärkölässä
Körmeister Inge Gerwin ja maalimies Esa Tapio

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

Luonnetestissä käyneet koirat

ANDY LTEP 154

BACIOROSATO LTEM -14

BOKSTAFF ELINOR LTEP 156

BONE BITER’S HABANERO LTEP 158

BONE BITER’S HONEY LTEP 33

BOREALII BARBI BENTON LTEP 28

BOXMANN EL GRECO LTEP 160

BULLRUNNERS URANUS LTEP 140

CLEA’S HIGH FIRE LTEP 8

COCOON’S NINE TO FIVE LTEP 41

FLIRTIN QARSKI QARPAASI LTEP 120

FLIRTIN QUNTO QUURI LTEP 140

FLIRTIN QURTTU QERTTU LTEP 55

HAUSSE ZEUS LTEP 121

LADY REDA NO MADARAM LTEP 140

LEEDALEIN PUFF LTEP 156

LIBERUM AVIS AUT CAESAR LTEP 175

LIBERUM AVIS BALLADA LTEP 108

LUMO VOM MESSINGSBERG LTEP 95

MA BAKER’S HULA HULA LTEP 110

MA BAKER’S Q-RANKUKKA LTEP 110

NAJAF’S GRAND SLAM LTEP 95

PLAYBOX’S OKARIINA LTEP 80

PLAYBOX’S OTTAWA LTEP 140

PLAYBOX’S PANTHERA LTEP 182

PLAYBOX’S PLATINUIM LTEP 152

PLAYBOX’S RAMAYANA LTEP 140

PLAYBOX’S RIGVEDA LTEP 157

PLAYBOX’S SAMSARA LTEP 118

PLAYBOX’S SORONUME LTEP 82

PLAYBOX’S SYRAH LTEP 68

PLAYBOX’S TERRACOTTA LTEP 140

PLAYBOX’S TROUBLEMAKER LTEP 142

RAFTSMAN TOPGIRL TO MA BAKER’S LTEP 219

RIVERFLOWERS BEAUTY GIRL LTEP 80

RIVERFLOWERS BON AMIE LTEP 14

RUDIS BARONESS ROTSCHILD LTEP 205

SKY BRIDGE LA DONNADELLAGO LTEP 205

SKY BRIDGE MANEATER LTEP 151

SKY BRIDGE ONE IN A MILLION LTEP 144

SULOHUULEN ERI NOMAINEN LTEP 166

SULOHUULEN LIVIA LTEP 170

SUNBOX ELEGIA LTEP 172

U’NIKATIN BODYGUARD LTEP 150

VAA’AS UNIENI PILVISTÖ LTEP 118

WANDORIS INCOGNITO LTEP 218

WANDORIS KOPERNIKUS LTEP 140

WANDORIS KORDELIA LTEP 142

ZEALBEAT’S RACE TO HOME BASE LTEP 188

ZEALBEAT’S SAVE THE DAY LTEP 188

ZEALBEAT’S UMBRELLA STELLA LTEP 223

ZEALBEAT’S VEIL OVER DAME LTEP 156

Nartut
Apfels Basima HYVÄKSYTTY
Apfels Certtu HYVÄKSYTTY
Fryderyka Fleur Rekinicha HYVÄKSYTTY
Ma Baker’s Ziggy Stardust HYVÄKSYTTY
Macbox Betty Poop HYVÄKSYTTY
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MH-kuvaus
Suomen Bokseriyhdistyksen kouluttamia MH-kuvaajia on 2 
kappaletta: Arja Jauhiainen ja Anne Kuivinen. A-toimihenki-
löitä (testinohjaajia) 4kpl: Arja Jauhiainen, Anne Kuivinen, 
Pertti Mäki-Välkkilä ja Susanne Mattas. 

Jalostustoimikunta on tehnyt bokserin ihanne MH-profiilin.

MH-kuvauksessa käyneet koirat
APFELS AGABUS MH suoritettu

BLUESFREUND DIEGO MH suoritettu

FLIRTIN VINNERI-VIC MH suoritettu

KAIFFARIN ALMERIA MH suoritettu

KAIFFARIN ARLES MH suoritettu

MA BAKER'S QUE PASA MH suoritettu

MA BAKER'S RULES MH suoritettu

MA BAKER'S TOOGOODTOBETRUE MH suoritettu

MA BAKER'S XANADU MH suoritettu

MACHEBELLA DI BOXERITA MH suoritettu

NAPMARY'S BORN TO BE WITH YOU MH suoritettu

PEARL SEEKER'S ETIENNE MH suoritettu

SARABOX FANTASTIC FURY MH suoritettu

SARABOX GIZMONIES MURDOC MH suoritettu

SKY BRIDGE PROUD MARY MH suoritettu

SKY BRIDGE PURPLE RAIN MH suoritettu

TENTEN KNIGHT MH suoritettu

VUORMAN ZUSIE MH suoritettu

ZEALBEAT'S RACE TO HOME BASE MH suoritettu

ZEALBEAT'S REPRINT ON PINK INK MH suoritettu

ZEALBEAT'S ULTIMATE MATE MH suoritettu

ZEALBEAT'S UMBRELLA STELLA MH suoritettu

ZEALBEAT'S UPRIGHT KNIGHT MH suoritettu

ZEALBEAT'S WAIT FOR DATE MH suoritettu

ZEALBEAT'S WHO SAYS BOOOOO MH suoritettu

ZEALBEAT'S VOTE FOR HOPE MH suoritettu

SKY BRIDGE QUAD MACHINE MH ohj. kesk. 

Vuositilastot 2012

Vuositilasto - rekisteröinnit
Pennut (kotimaiset) 238
Tuonnit 20
Rekisteröinnit yht. 258
Pentueet 46
Pentuekoko 5,2
Kasvattajat 29

Jalostukseen käytetyt eri urokset
- kaikki 33
- kotimaiset 11
- tuonnit 16
- ulkomaiset 6
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 4 v 7 kk

Jalostukseen käytetyt eri nartut
- kaikki 45
- kotimaiset 34
- tuonnit 11
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3 v 5 kk

Isoisät 55
Isoäidit 70
Sukusiitosprosentti 0,0082

Vuositilasto - jalostuspohja
Per vuosi
- pentueet 46
- jalostukseen käytetyt eri urokset 33
- jalostukseen käytetyt eri nartut 45
- isät/emät 0,73
- tehollinen populaatio 54 (59 %)
- uroksista käytetty jalostukseen 0
- nartuista käytetty jalostukseen 0
Per sukupolvi (4 vuotta)
- pentueet 209
- jalostukseen käytetyt eri urokset 93
- jalostukseen käytetyt eri nartut 160
- isät/emät 0,58
- tehollinen populaatio 172 (41%)
- uroksista käytetty jalostukseen 0,03
- nartuista käytetty jalostukseen 0,07
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Käytetyimmät urokset vuonna 2012
Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

Uros Pentueita Pentuja %-osuus kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja
1 ZEALBEAT’S TUFT IS TUFT 3 17 7,11 % 7 % 3 17
2 X-BOY VOM OKELER FORST 2 14 5,86 % 13 % 2 14
3 GIFT OF GODS NO AKACISA 2 13 5,44 % 18 % 2 13
4 HIGH ISLE’S ICEBREAKER 2 11 4,60 % 23 % 5 20 11 66
5 CARRERA MAXIMUS DEUS 2 11 4,60 % 28 % 7 32
6 NAPMARY’S BORN TO BE WITH YOU 2 11 4,60 % 32 % 2 11
7 SAMBUCA DELLA CADORMARE 1 10 4,18 % 36 % 4 33
8 LIBERUM AVIS AUT CAESAR 1 9 3,77 % 40 % 7 46
9 QUANTUM VOM ELISABETH-BRUNNEN 1 9 3,77 % 44 % 3 21 4 31
10 MAGIC-BOY VON SANTANA 1 9 3,77 % 48 % 1 9 

Käytetyimmät nartut vuonna 2012
Tilastointiaikana Toisessa polvessa Yhteensä

Narttu Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja
1 ZEALBEAT'S SAME OLD FAME 1 11 4,60 % 1 11
2 RIVERFLOWERS BON AMIE 1 10 4,18 % 1 10
3 DECAS ADELE 1 9 3,77 % 3 17
4 BOXICON FIREBIRD 1 9 3,77 % 3 15
5 PLAYBOX'S RIGVEDA 1 9 3,77 % 1 9
6 ZITA VOM OKELER FORST 1 9 3,77 % 1 9
7 BOXICON IMPREZA 1 8 3,35 % 1 8
8 BESTBOX BONITA DE LUNA 1 8 3,35 % 1 8
9 VAA'AS SAARISTON TYTTÖ 1 8 3,35 % 1 8
10 ZEALBEAT'S OBEY ALL DAY 1 7 2,93 % 2 18 

SBY:n pentueseurantalomakkeiden yhteenveto 2012

Vuonna 2012 toimitettiin toimikunnalle yhteensä 65 pentueen pentueseurantalomakkeet. Mukana oli myös vuoden 2011 pentueita.

O liko as tutus

91 %

9 %

Normaali

K einos iemennys
N = 65

S ynnytys

S ujui normaalis ti
42 %

E ll:n apua 
tarvittiin

5 %

Narttu jäi tyhjäks i
7 %

K eis arinleikka-
us ta tarvittiin

46 %

N = 55
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O ngelmia s ynnytyks es s ä

P olttoheikkous
50 %

S uuri tai 
virheas entoinen 

pentu
18 %

ei vas tattu
11 %

muu s yy
21 %

N = 28
Nartun aiemmat pentueet

0
46 %

1
33 %

2
15 %

3
2 %

4 tai enemmän
4 % N = 55

Hoitaako emä pentuja

92 %

3 %

5 %
Normaalis ti

Hoitaa,  mutta tarvits ee
apua
E i hoida lainkaan

N = 61

Maidon riittäv yys

74 %

18 %

8 %
Maito riittää

Maito ei yks in riitä

E mältä ei tule maitoa
N = 51

49 %51 %
Uroks ia s yntyi

Narttuja s yntyi
N = 276

8 %

16 %

76 %

K uolleena s yntyi

K uoli/lopetettiin
myöhemmin

Jäi henkiin
N = 276

kpl %
Häntämutkia syntyi 5 2 %
Värivirheellisiä syntyi 25 9 %
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Kuolinsyytilasto
Boksereita on merkitty kuolleeksi SKL:n KoiraNet –tietokantaan vuonna 2012 
yhteensä 44kpl. Yhteenveto alla.
Kuolinsyy Keskim. elinikä Yhteensä
Kasvainsairaudet, syöpä 7 vuotta 9 kuukautta 12
Lopetus ilman sairauden diagnosointia 7 vuotta 6 kuukautta 2
Luusto- ja nivelsairaus 7 vuotta 9 kuukautta 2
Muu sairaus, jota ei ole listalla 7 vuotta 6 kuukautta 2
Selkäsairaus 7 vuotta 1 kuukautta 4
Sydänsairaus 3 vuotta 8 kuukautta 1
Tapaturma tai liikennevahinko 2 vuotta 4 kuukautta 2
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 11 vuotta 1 kuukautta 6
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 6 vuotta 9 kuukautta 4
Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 8 vuotta 1 kuukautta 9
Kaikki yhteensä 7 vuotta 11 kuukautta 44

SBY:n kuolinsyykyselyn vastaukset vuonna 2012. Vastauksia 
tuli yhteensä 20 kpl.

Terveysstilastoja 2012

Selkä
Vuosi SP0 SP1 SP2 SP3 SP4
2012 26 % 22 % 28 % 18 % 6 %

Sydän doppler
Vuosi Hz0 Hz1 Hz2 Hz3 Hz4 yht
2012 10 3 5 3 1 22

45 % 14 % 23 % 14 % 5 %

Sydänkuuntelu
Vuosi Tutkittu ei sivuääniä sivuääni kuuluu
2012 216 184 32

85 % 15 %

Silmät
Vuosi Tutkittu Terveitä
2012 14 43 %

Kyynärät
Vuosi 0 1 2 3
2012 97 % 3 % 0 % 0 %

Lonkat
Vuosi A B C D E
2012 17 % 33 % 39 % 9 % 1 %
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Terveyskyselyn yhteenveto 2012

Jalostustoimikunnan terveyskyselyyn vastauksia tuli 100 kpl.

S ukupuoli

39 %

61 %

Uros

Narttu

Y leinen terv eydentila

E rinomainen
56 %Hyvä

29 %

K es kinkertainen
7 %

Huono
6 %

Hyvin huono
2 %

O nko v as taus

62 %16 %

22 %
Uus i

P äivitetty

E n muis ta

O nko iho-ongelmia

20 %

80 %

K yllä

E i

Allergia

24 %

76 %

K yllä

E i

K utis ev a iho, jonka s yy e i s e lv illä

24 %

76 %

K yllä

E i

Ahtaat s ieraimet
6 %

94 %

K yllä

E i

O nko todettu s ydäns airaus
14 %

86 %

K yllä

E i

O nko epuliks ia

21 %

79 %

K yllä

E i

O nko todettu kas v aimia
14 %

86 %

K yllä

E i
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O nko todettu v ikaa munuais is s a
5 %

95 %

K yllä

E i

O nko todettu epileps ia
2 %

98 %

K yllä

E i

O nko ollut epileptis iä kohtauks ia
5 %

95 %

K yllä

E i

O nko lonkat kuv attu

73 %

27 %

K yllä

E i

L onkkakuv aus tulos

A
43 %

B
34 %

C
21 %

D
1 %

E
1 %

Hav aittiinko v ino lantio
0 %

100 %

K yllä

E i

O irehtiv atko lonkat
5 %

95 %

K yllä

E i

O nko s elkä kuv attu

66 %

34 % K yllä

E i
S elkäkuv aus tulos

S P 0
45 %

S P 1
16 %

S P 2
14 %

S P 3
23 %

S P 4
2 %
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Hav aittiinko epämuodos tuneita tai
v älimuotois ia nikamia

10 %

90 %

K yllä

E i

O irehtiiko s elkä
13 %

87 %

K yllä

E i

O nko nartulla ollut
15 %

85 %

K ohtutulehdus

V aleras kaus
N = 34

O nko narttu jäänyt tyhjäks i
17 %

83 %

K yllä

E i
N = 29

O nko uroks en kiv eks et

84 %

11 %
5 %

Normaalit

V ain toinen las keutunut

K umpikaan ei
las keutunut

N = 37
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Atibox IPO MM 2012
Rivolta d’Adda, Italia

IPO MM-joukkueeseen nimettiin 
Kimmo ”Kimble” Kaartinen, Han-
na ”Räsis” Räsänen ja Kirsi ”Kui-

vis” Kuivila. Kilpailut pidettiin Mila-
non lähellä Rivolta d’Addan stadionilla 
19.-21.10.2012.

MM-kilpailujen mestaruusluokkaan 
osallistui 20 koirakkoa. 

Matkaan lähdettiin Niemisen Katrin joh-
dolla kahden auton, koirakärryn ja viiden 
koiran kokoonpanolla. Taival alkoi viik-
koa ennen kilpailua laivamatkalla Trave-
mundeen. Matka jatkui Saksan läpi Itä-
valtaan ja edelleen Italiaan. Maanantaina 
olimme perillä Veronassa, missä joukku-
eelle oli järjestetty upea vastaanotto Cino 
Sportin kentällä. Kiitokset Anskulle ja 
Markolle, jotka 2007 Atiboxeissa tu-
tustuivat paikallisiin bokseriharrastajiin 
Mircoon ja Arturoon. Pääsimme treenaa-
maan heidän kentällään tottevaisuutta 
sekä seuraamaan heidän harjoituksiaan, 
joissa Mirco toimi maalimiehenä. Tree-
nien jälkeen treeniporukka kokoontui 
nauttimaan erinomaista illallista, jonka 
Mircon äiti oli loihtinut kentän parakin 
keittiössä. Illalliseksi oli valmistettu 
paikallista erikoisherkkua, pasta al sian-
poski. Tunnelma oli perin italialainen ja 
tarjoilu oli runsasta. 

Aamulla pääsimme jäljestämään Mircon 
isän Arturon johdolla. Illalla suunnat-
tiin Cino Sportin klubin toiselle kentälle 

treenaamaan. Italiassa on laajempi kirjo 
suojeluun treenattavia rotuja, perinteis-
ten rotujen lisäksi mm. berninpaimenkoi-
ra ja Slovakian paimenkoira. Italiassa on 
IPO luokkien lisäksi myös alempia IPO-
koeluokkia. Treenien jälkeen suunnattiin 
jälleen yhteiselle illalliselle tällä kertaa 
läheiseen pizzeriaan. Pääsimme nautti-
maan sydämellisestä seurasta ja hyvästä 
ruuasta italialaisten ystäviemme kanssa. 

Keskiviikkona suuntasimme jälkien jäl-
keen kohti kisapaikkaa ja hotellia. Illalla 
Katrin ja Kirsin hakiessa joukkueen maa-
limiehen Vesa Laaksosen ja joukkueen-
johtajan Laura Koistisen Milanon len-
tokentältä suuntasivat Hanna ja Kimmo 
Mircon järjestämälle treenikentälle tie-
dustelemaan harjoitusmahdollisuuksia. 
Kentällä selvisi, että kenttä on varattu 
vain Suomen joukkueen käyttöön ja että 
kenttävastaava ”Kummisetä” Gaetano 
oli varannut illallisen kentälle. Yhteinen 
kielikin löytyi Google translatorin avus-
tamana. 

Gaetanon kentältä oli matkaa hotellille 
n. 10 minuuttia samoin hotellilta stadi-
onille. Joukkueen hotellissa majoittuvat 
myös Italian, Sveitsin ja Tšekkien jouk-
kueet. Torstaina Gaetano haki joukkueen 
hotellilta jälkipellolle. Pelloilta jatkettiin 
Gaetanon kentälle treenaamaan. Ilta-
päivällä joukkue kävi ilmoittautumassa 
ja eläinlääkärintarkastuksessa. Näistä 
suoriuduttiin lähes ongelmitta, Terron 

ja Teckan sirunumerot olivat vaihtaneet 
paikkaa järjestäjien papereissa. Myö-
hemmin joukkue kävi treenaamassa ja 
suomalaisten kannatusjoukkojen saavut-
tua Gaetano vaimoineen vei koko Suo-
men porukan läheiseen kylään perintei-
selle pizzalle. 

Perjantaina Suomen joukkueen viralliset 
harjoitukset alkoivat stadionilla jo 8.40. 
Harjoitusten jälkeen suunnattiin jälleen 
pellolle ja kentälle treenaamaan. Ennen 
avajaisia joukkue sai nauttia Gaetanon 
valmistaman lounaan kentällä. Avajaiset 
alkoivat stadionilla kello 16 ja arvonnat 
suoritettiin kylän kirjastossa avajaisten 
jälkeen. Arvonnan alussa seurasi pikku 
hässäkkä poliisin tullessa paikalle vaa-
timaan pysäköintilupia autoihin. Lupa-
laput löytyivät järjestäjiltä ja arvontaa 
päästiin jatkamaan noin tunti myöhässä. 

Arvonnassa Kimmolle osui kenttäosuu-
det lauantaille ja jälki sunnuntaille. Kirsi 
ja Hanna saivat arvonnoissa suoritusnu-
merot lauantain jälkiryhmään ja sunnun-
tain kenttäosuuksiin. Arvontojen jälkeen 
nautimme jälleen illallista Gaetanon ja 
hänen ystäviensä seurassa. 

Lauantaina Hannan ja Kirsin jälkiryh-
mään startti piti olla stadionilta 7.20. 
Matkalla stadionille joukkue pohti, mi-
ten siinä pimeydessä ja sumussa voisi 
edes jälkiä polkea. Kokoontumispaikalla 
ei kilpailijoiden lisäksi ollut muita, mutta 

Kuvat: Kati Korhonen
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vihdoin kahdeksalta järjestäjät saapuivat 
noutamaan kilpailijat pellolle, selittäen et-
tei jälkiä voitu tehdä suunnitellusti pimey-
den takia. Onneksi jäljet päästiin ajamaan 
sujuvasti arvonnan ja liinojen mittauksen 
jälkeen. Kirsin ja Terron suoritus oli erit-
täin hieno 95 pistettä ja menetetyt pisteet 
aiheutuivat hitaista esineilmaisuista.

Hanna ja Yogin suoritus toi hienot 90 
pistettä. Jäljestäminen oli voimakasta ja 
tarkkaa, esineilmaisut kunnossa mutta 
pisteitä ropisi neljännellä suoralla tul-
leista ongelmista jotka koira ratkaisi it-
senäisesti. Tästä oli suomalaisten hienoa 
siirtyä stadionille seuraamaan Kimmon 
kenttäosuuksia.

Lauantaina kenttäosiot suoritti alaluok-
kiin lisäksi viisi mestaruusluokan koi-
rakkoa. Kimmon suoritus osui kolmen 
ryhmään, ensin ilmoittautuminen josta 
lepoon valmistelualueelle, toisena suo-
ritusvuoro ja lopuksi paikallaoloon. Koi-
rakko oli ensimmäinen mestaruusluokan 
koirakko, jolta nähtiin hienoa tottelevai-
suutta. Liikevirheistä johtuen koirakon 
pisteet jäivät 75 pisteeseen.

Suojeluosiossa neljä ensimäistä koirak-
koa hylättiin joko tottelemattomuuden 
tai paon epäonnistumisen takia. Kimmon 
ja Teckan suojeluosuus alkoi hyvillä no-
peilla piilonkierroilla, vartiointi piilolla 
oli erittäin hyvä, samoin kuin sivulletulo. 
Koiran nopea kiinnikäynti paossa aiheut-
ti edeltäneiden epäonnistumisten johdos-
ta yleisön äänekästä kannustusta, jonka 
vuoksi Tecka ei ensimmäisiä irrotuskäs-
kyjä kuullut, eikä enää kolmannella käs-
kyllä aikonutkaan irrottaa. Hienosti al-
kanut suoritus jouduttiin keskeyttämään 
tottelemattomuuden vuoksi, mikä aihe-
uttaa kaikkien koirakon osasuoritusten 
hylkäämisen. 

Lauantaina iltapäivällä tehtiin vielä val-
mistelevia harjoituksia ennen Atibox Ita-
lian iltajuhlaa. Iltajuhla pidettiin 30 kilo-
metrin matkan päässä ja järjestelyjä ei oltu 
ihan loppuun asti harkittu. Suomalaisten 
saapuessa paikalle ei ollut ravintolassa 
vielä edes pöytiä kaikille. Saatuamme 
pöydän oli järjestäjien meno jo melkoisen 
railakasta. Italialaisen karaoken säestämä-
nä nautittiin illallista, ruoka oli onneksi 
hyvää.

Sunnuntaina alkoi stadionilla kahdeksal-
ta Hannan ja Yogin tottelevaisuusosio. 

Koirakko teki iloisen mutta hieman epä-
täsmällisen suorituksen ja hyppynoudon 
epäonnistuttua pisteet jäivät 80 pistee-
seen. Kirsi ja Terro tekivät seuraavassa 
parissa vietikkään suorituksen mutta 
liikevirheestä ja molempien estenouto-
jen epäonnistuttua pisteet putosivat 59 
pisteeseen. 

Hanna ja Yogi suorittivat päivän ensim-
mäisen suojeluosuuden. Yogin hassuttelu 
piilolla ja puutteet hallinnassa laskivat 
hienon suorituksen arvosanaa 86 pistee-
seen. Hanna kipusi tässä vaiheessa pal-
kintosijoille jännittämään miten jäljellä 
olevat koirikot kenttäosiot suorittavat. 

Kirsin ja Terron suoritus hylättiin totte-
lemattomuuden vuoksi. Ohjaajan unoh-
taessa viimeisen sivukuljetuksen ja tuo-
marin kehoituksesta sitä suoritettaessa 
koira kävi kiinni hihaan ja suoritus kes-
keytettiin.

Italialaiset varmistivat kirkkaimmat si-
joitukset kilpailussa ja kilpailun par-
haan suojeluosuuden teki espanjalainen 
koirakko. Hanna ja Yogi pysyivät kiinni 
mitaleissa ja nappasivat hienosti pronssia 
kilpailusta! Vaikka suoritukset eivät ihan 
loistokkaasti menneetkään, silti lämmitti 
Hannan mieltä pokata palkinto vuosien 
työn vasteeksi.

Suoritettuamme vielä tulostaululta tar-
kistuslaskennan, siirryttiin viereiseen ra-
vintolaan juhlistamaan Hannan ja Yogin 
sijoitusta, hyvän ruoan parissa. Palkinto-

jen jakoa saatiin odotella hetki ja vihdoin 
kulkue koirakkoineen pääsi siirtymään 
päätösjuhlaan. 

Palkintojen jaossa saatiin vielä maistaa 
ripaus italialaista järjestelytaitoa kun 
kolmannelle sijalle kutsuttiin saapuvaksi 
neljänneksi sijoittunut koirakko Hannan 
ja Yogin sijaan. Hetken hämmennys ken-
tällä kunnes järjestäjät kutsuivat hieman 
yskien Hannan ja Joken palkintopallille. 

Pitkän palkintojenjakosession aikana 
pokkasimme Suomeen myös pystin pi-
simmän matkan päästä tulleina ja Yogi 
korjasi pystin kilpailun vanhimpana koi-
rana. Vihdoin seremonia saatiin päätök-
seen ja kilpailu oli virallisesti päätetty. 
Oli aika siirtyä hotellille juhlimaan ja 
valmistautumaan seuraavana aamuna al-
kavaan kotimatkaan.

Kotimatka alkoi maanantaina, kun hu-
rautimme Italiasta hieman arvokkaan 
maisemareitin kautta Sveitsin alppien 
yli Saksaan. Ajattelimme, että parasta 
pysähtyä ajoissa nukkumaan kunnon yö-
unet ja jatkaa matkaa aamulla pirteänä. 
Aikaa shoppailullekkin pitäisi vielä hy-
vin jäädä. Mutta ei ihan mennyt niin...

Eräällä levähdyspaikalla kärrystä huo-
mattiin puhjenneen rengas. Katri ja Kir-
si hurauttivat edeltä seuraavaan kylään 
Kimmon ja Hannan yrittäessä paikata 
rengasta pikapaikalla. Turhaan. Kuin ih-
meen kaupalla pikkukylässä, johon Kirsi 
ja Katri ensimmäisenä hurauttivat, oli 
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Haluamme osoittaa äärimmäisen ison 
kiitoksen maalimiehellemme Saran-
pään Hessulle. Kiitos kaikista näistä 
opettavaisista vuosista! 

Jättäydymme treeneistä koko Tampe-
reen porukkaa ja erityisesti Saranpään 
perhettä kiittäen. Kiitos myös koti-
nurkilla kaikille lapsenvahdin rooliin 
joutuneille ja omille treenikavereille 
avusta. Erityinen kiitos kuuluu myös 
kasvattaja Maikki Leimolalle, kiitos 
mahtavasta koirasta ja treeniavusta ja 
tuestasi kaikessa! Kiitos kotiin kärsi-
vällisyydestä ja siitä, että vielä olitte 
tukena lähtiessä ja paikalla palatessani 
reissusta. 

Vaikka emme yltäneet suorituksis-
samme parhaimpaamme, olen näillä 
vähäisillä treenaamisilla enemmän 
kuin tyytyväinen Yogiin. Ja jotta to-

tuus pysyy mielessä, on aika keskittyä 
nuorempaan koiraani Ceijoon ja uuteen 
tulokkaaseen spu Arskaan. Vielä kerran 
kiitos kaikille ja palaamisiin kentillä!

Hanna ja Yogi

juomapuoti ja rengasliike josta saatiin 
nopeasti ehjä rengas alle. Uskomatonta 
tuuria! Ja eikun kiireenvilkkaa juoma-
puodin kautta matkaan kohti Travemun-
dea.

Shoppailut saatiin jo unohtaa ja Trave-
mundessa shopattiin satamassa mitä eh-
dittiin ennen laivaan menoa. Raskas lai-
vamatka hurahti tankatessa unta ja evästä 
(tällä laivallahan ei ruokailun lisäksi mi-
tään muuta ohjelmaa ole). 

Vihdoin pääsimme kotimaan kamaralle 
huojentuneissa tunnelmissa. Oli mukavaa 
tehdä matkaa vilpittömän kannustavassa 
porukassa ja erityiskiitoksen haluamme 
osoittaa Niemisen Katrille kaikesta avus-
ta! Kiitos myös joukkueen maalimiehel-
le, joukkueenjohtajalle ja kaikille jotka 
jollain tapaa olivat apuna tämän kisareis-
sun toteutuksessa!

Joukkueen sponsorit SBY, Ninnin Koi-
raurheilu, Keravan Jatapet, Lahdet JH-
eläintarvike sekä DogBox Sport auttoivat 
matkalaisia ja mahdollistivat myös hienot 
joukkuepuvut. Iso kiitos kaikille! 
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Harrastaja
esittely
Kuka olet?
Olen Johanna Koli, kahden bokserin omistaja Helsingistä. 

Mistä bokseriharrastuksesi alkoi?
Mieheni sai päähänsä hankkia bokserin, ja itsekin innostuin aja-
tuksesta etsiessäni rodusta tietoa. Etenkin bokserin iloisuus ja 
suoruus luonnekuvauksissa painottuivat rodun valinnassa. Täl-
löin ei meillä ollut juurikaan tietoa palveluskoiralajeista, mutta 
hyvin pian tuli selväksi, että bokserin kanssa tulee jotain har-
rastella. Hankimme Capon (Cocoon’s If Only) syksyllä 2005 
kun opintoni olivat graduvaiheessa ja pystyin olemaan kotona 
pennun kanssa. Gradun teko sitten hieman venähtikin, kun tuli 
muuta puuhaa arkeen. 

Montako bokseria sinulla on ollut?  
Minulla on ja on ollut kaksi bokseria mieheni kanssa. Capo 
on siis harjoituskappaleemme, ja sen siskon tytön Martan 
(Cocoon’s Mamma Mia) hankimme kesällä 2008. Harrastuk-
sissa meillä on tyttö-poika –jako, eli mieheni ohjaa Capoa ja 
minä Marttaa. 

Mikä on suhteesi alaosastoosi ja SBY:een?
Olen osallistunut UMA:n järjestämiin lajiesittelypäiviin ja tot-
televaisuuskoulutuksiin. SBY:n kesäleirillä olen ollut kahdesti. 
Leirit ja koulutukset ovat olleet todella antoisia ja innostavia, 
mutta valitettavasti tämänhetkisessä elämäntilanteessani ei ole 
tilaa aktiiviselle yhdistystoiminnalle. 

Mitä bokseri merkitsee sinulle? 
Molemmat bokserimme ovat mahtavia koirapersoonia. Capo ja 
Martta ovat minulle harrastuskavereita ja tällä hetkellä ennen 
kaikkea perheenjäseniä. Poikamme syntymän jälkeen monet 
ovat kysyneet miten koirat ja lapsi toisiinsa suhtautuvat, ja olen 
tyytyväinen kun olen voinut vastata, ettei mitenkään erityisesti, 
vaan yhdessäolo sujuu hienosti.

Mitä olet harrastanut?
Martan kanssa kävimme muutamissa näyttelyissä, itse tosin 
olin lähinnä turistina kehän laidalla. Lajiksemme on valikoitu-
nut metsäjälki, koska se sekä sopii koirille että on helppo har-
rastaa myös ilman treeniryhmää. Bokserimme harrastavat myös 
uimista, johon on mahdollisuus läheisessä koirauimalassa ym-
päri vuoden.  

Miten saataisiin lisää boksereita koekentille ja  
sitä kautta arvokisoihin? 
Luulisin, että sekä rodun että rodun harrastajakunnan täytyy 
muuttua jonkin verran. Bokserin täytyisi rotuna kiinnostaa jo 
osaavia ja aktiivisia palveluskoiraharrastajia, enkä osaa sanoa 
miten sitä voisi lisätä muuten kuin kiinnittämällä huomiota 
edelleen terveys- ja luonneominaisuuksiin jalostuksessa. Kuten 

edellisetkin esittäytyneet harrastajat ovat sanoneet, myös minä 
painotan kasvattajan ohjausta pk-lajien pariin sekä hyvää treeni-
porukkaa. Itseni kaltaisia harrastelijoita ei tosin koekentille saa 
kuin todella kiinnittämällä huomiota kouluttamiseen ja etenkin 
sen tavoitteellisuuteen. Se kyllä vaatisi kouluttajilta paljon pa-
nostamista jokaiseen koirakkoon yksilöllisesti. Toivoisinkin, 
että kotikutoista harrastelua ei katsottaisi jatkossakaan pahalla. 
Mielestäni bokseri on rotuna sellainen, että se vetää puoleensa 
hyvin erilaisia koiraharrastajia, ja se tulisi hyväksyä.  

Edellisen lehden kirjoittajan kysymys:  
Mitä olette koiraharrastuksen parissa touhuilleet 
(v. 2010 kesäleirin jälkeen) ja mitä suunnitelmia 
teillä on tulevaan? 
Perheeseemme syntyi poika vajaa puoli vuotta leirin jälkeen. 
Lapsen ollessa vauvaiässä ja minun ollessa kotona hoitamassa 
häntä oli tottistelut helppo tehdä läheisellä treenikentällä päi-
väuniaikaan. Myös metsäjälkeä teimme toisen jälkiharrastajan 
kanssa (terkkuja Turkan Suville) pojat rintarepuissa tai vau-
nuissa. Nyt reilun vuoden verran on säännöllinen harrastaminen 
jäänyt. Työn, perhe-elämän ja harrastustoiminnan yhteensovit-
taminen ei ole ollut ihan helppoa, ja koen siinä riittämättömyyt-
tä.  Tottistelut tapahtuvatkin meillä erityisesti nyt talviaikaan 
omalla pihalla pikaisesti vaunulenkkien jälkeen. Realistisesti 
en usko, että pyrimmekään koulutustunnuksia suorittamaan 
Martan kanssa, mutta tälle vuodelle tavoitteeni on aiempaa ak-
tiivisempi metsäjälkikausi. Yksi tavoite voisi olla, etten eksy 
metsään jälkeä tehdessäni useammin kuin kerran vuodessa. 

Kenestä haluaisit kuulla seuraavaksi ja mitä eri-
tyistä haluaisit häneltä kysyä? 
Kesäleireillä olen tutustunut moniin mukaviin bokseri-ihmisiin. 
Minua kiinnostaa siellä tapaamani Mari Sonnisen kuulumiset, 
ja erityisesti haluaisin kysyä mitkä ovat hänen mielestään par-
haat bokserin ominaisuudet metsäjälkikoirana.  
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Bokserien luonneominaisuuksien kehittymi-
nen MH-kuvauksen näkökulmasta

Ruotsin bokseriyhdistys on tutki-
nut luonneominaisuuksien ke-
hittymistä MH-kuvauksen näkö-

kulmasta

Ruotsin bokseriyhdistyksen Luonnetoi-
mikunta tiedottaa:

Läpikäytyämme rotumme luonnekuvauk-
sien tilastoja vuosina 2001-2010 (haettu 
Lathunden, Geneticasta) voimme todeta, 
että ne ominaisuudet joita kuvataan, ei-
vät ole merkittävästi muuttuneet näiden 
vuosien aikana. MH-profiili näyttää toi-
sin sanoen edelleenkin erittäin hyvältä.

Huomattava on, että emme myöskään 
näe muutosta niissä kohdissa joissa kuva-
taan ”parannettavia tärkeitä ominaisuuk-
sia” RAS:in (Ruotsin vastine meidän 
JTO:llemme) mukaan, katso alla. Toki 
täytyy huomauttaa, että rodussa on eroja 
jos katsoo yksittäisiä linjoja tai jälkeläis-
ryhmiä. Meidän täytyy edelleenkin olla 
tarkkana pelkojen, puutteellisen sosiaali-
suuden sekä muihin koiriin kohdistuvan 
aggressiivisuuden kanssa.

Parannettavia tärkeitä ominaisuuksia
tarttuminen• 
sosiaalinen taistelu/leikkihalu• 
rohkeus.• 

Jalostuksessa huomioon otettavat ongel-
mat.

Rauhattomuus ja stressi ei ole • 
hyväksyttävää kun koiraa jätetään 
yksin.
Puutteellinen sosiaalisuus perheen • 
sekä perheen ulkopuolisten ihmis-
ten kontaktissa.
Korkea aggressiivisuus muita koiria • 
kohtaan.

MH on meidän yhteinen välineemme 
kun on kysymys koirien luonteen kuva-
uksesta. Jokaisen kasvattajan ja käyttäjän 
pitäisi olla kiinnostunut osallistumaan 
siihen, että tästä välineestä tulee mahdol-
lisimman täydellinen.

RAS:in yhtenä tavoitteena on lisätä 
luonnekuvattujen koirien määrää 70 pro-
senttiin. Viime vuosien kehitys on huo-

lestuttava. Vuodesta 2005 vuoteen 2008 
on luonnekuvattujen boksereiden määrä 
laskenut 11,5 %:lla.

Tarttukaamme yhdessä voimalla tätä 
trendiä vastaan päästäksemme taas 70 
%:in MH-kuvatuissa boksereissa!

MH-tilastot Suomi Suomi Suomi Suomi
tekijä Arja Jauhiainen 2009 2010 2011 2012
boksereita kuvattu yhteensä 17 12 25 27
keskeytettyjä 2 1 1 1
uroksia 5 7 9 12
narttuja 12 5 14 15
1a Kontakti, tervehtiminen 4,1 4,0 4,0 4,1
1b Kontaksti, yhteistyö 3,7 3,7 3,7 3,8
1c Kontakti, käsittely 3,5 3,5 3,5 3,6
2a Leikki 1, leikkihalu 3,7 4,4 3,7 3,5
2b Leikki 1, tarttuminen 2,9 2,7 2,9 2,6
2c Leikki 1, puruote ja taistelutahto 2,7 2,9 2,9 2,5
3a1 Takaa-ajo 3,3 2,1 2,0 1,6
3a2 Takaa-ajo 2,8 1,9 2,3 1,3
3b1 Tarttuminen 1,7 1,5 1,3 1,4
3b2 Tarttuminen 1,8 1,2 1,4 1,2
4 Aktiviteettitaso 3,3 3,2 3,2 3,0
5a Etäleikki, kiinnostus 3,3 3,2 2,9 2,7
5b Etäleikki, uhka, agressio 1,2 1,1 1,0 1,0
5c etäleikki, uteliaisuus 3,0 3,0 2,3 2,9
5d Etäleikki, leikkihalu 2,4 2,3 2,1 2,5
5e Etäleikki, yhteistyö 2,8 2,5 2,4 3,2
6a Yllätys, pelko 3,4 2,4 3,0 3,0
6b Yllätys, puolustus, aggressio 1,4 1,4 1,5 1,2
6c Yllätys, uteliaisuus 3,0 3,2 2,4 2,3
6d Yllätys, jäljelle jäävä pelko 1,6 1,1 1,6 1,8
6e Yllätys, jäljelle jäävä kiinnostus 1,5 1,4 2,0 1,4
7a Ääniherkkyys, pelko 3,3 3,3 3,3 3,2
7b Ääniherkkyys, uteliaisuus 3,7 3,6 3,8 3,8
7c Ääniherkkyys, jäljelle jäävä pelko 1,6 1,5 1,3 1,4
7d Ääniherkkyys, jäljelle jäävä kiinnostus 2,0 1,2 1,4 1,6
8a Aaveet, puolustus, aggressio 2,0 2,4 2,1 1,4
8b Aaveet, tarkkaavaisuus 3,8 4,1 4,2 3,7
8c Aaveet, pelko 2,8 1,7 2,1 2,5
8d Aaveet, uteliaisuus 2,9 4,1 3,8 3,3
8e Aaveet, kontaktinotto aaveeseen 3,9 4,2 3,8 4,0
9a Leikki 2, leikkihalu 2,9 3,6 3,6 3,2
9b Leikki 2, tarttuminen 2,6 3,2 2,9 2,7
10 Ampuminen 1,7 2,2 2,6 2,5
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Koetuloksia
Bokseri-lehdessä julkaistaan ne palveluskoi-
rakoetulokset, jotka on ilmoitettu aineisto-
päivään mennessä toimituksen osoitteeseen  
bokserilehti@bokseriyhdistys.fi. Viestissä 
tulee ilmoittaa koe ja kokeen päivämäärä, 
koiran ja ohjaajan nimet, tuomari sekä pis-
temäärä. Koulutustunnuksen saaneen koiran 
kuva julkaistaan lehdessä ilmaiseksi tulok-
sen yhteydessä. Kuva toimitetaan osoittee-
seen bokserilehti@bokseriyhdistys.fi

Agility

Ma Baker´s Jambo 
Om. Sami Kaltto
Ohj. Tea Kaltto

1.12.2012 Kotka maxi1 
agi Anne Viitanen
tulos -12,41 sij.4. LUVA
maxi1 hyp. tulos -10,66 sij.2

3.2.2013 Vantaa maxi1 
agi Anne Savioja
tulos HYL.
maxi1 agi tulos -5,88 sij.8. SERT.
siirto 2.luokalle

Näyttelytulokset

Sekä kotimaiset että ulkomaiset näyttelytulokset julkaistaan Bokseri-lehdessä vain, jos näyt-
teilleasettaja ilmoittaa ne itse viisi päivää ennen lehden aineistopäivää näyttelytoimikunnalle 

nayttely@bokseriyhdistys.fi. 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

8.12. 2012 Helsinki
Kasuk-Tenson Helin
yli 30/yli 7 000
ROP Hard To Be An Angel Napmary´s 
Daroq CACIB, HeW´12
VSP Cocoon´s Religion Robert SERT, 
HeJW´12, HeW´12

PU2  Cocoon´s Royal Choice va-sert
PU3 Lakifan Gerald O´Quido CACIB
PU4 Liberum Avis Aut Caesar va-cacib
PN2 Playbox´s True Illusion Va-Cacib
PN3 Bestbox Bonita de Luna
PN4  Napmary´s Diamand Lellibox va-
sert, HeJW´12

ROP Pentu Bestbox Gran Chavala
VSP Pentu Bestbox Gran Hermano
ROP Vet Macondon Warna HeVW´12
VSP Vet Ismerin Aapo HeVW´12
ROP Kasv Cocoon´s

9.12.2012 Helsinki
Alessandra Giuseppe (kt)
yli 40/yli 8 000
ROP Hard To Be An Angel Napmary´s 
Daroq CACIB,  V´12
VSP Playbox´s Panthera CACIB, V´12

PU2 Bosarawsi´s Gunwald Ca SERT, 
va-ca
PU3 Ismerin Aapo 
PU4 Kenlend Box Tenaro Amante va-
sert
PN2 Cocoon´s Jam Jam va-ca
PN3 Playbox´s True Illusion 
PN4 Bestbox Bonita de Luna
         Cochise Alice in Wonderland 
SERT
Playbox´s X-tra Flame JW´12
Cocoon´s Religion Robert JW´12 
ROP Vet Ismerin Aapo VV´12
VSP Vet Macondon Warna VV´12
ROP Kasv Cocoon´s

12.1.2013 Kajaani
Al Dagistani Vojislav
alle 10/yli 3 000
ROP Playbox´s Unique  CACIB
VSP Cocoon´s Royal Choice SERT, 
CACIB

PU2 Bestbox El Ministro Defanca va-
sert, va-ca
PU3 Vital Vandal  Ewabo
PU4 Boxs-snas Uno Boss
PN2 Zita Vom Okeler Forst SERT, va-ca
PN3 Vardomen Dione va-sert

13.1. 2013 Lahti
Vakkilainen Sanna
yli 10/ yli 1000
ROP Cochise Alice in Wonderland  
VSP Playbox´s Saruman SERT

PU2 Cocoon´s Royal Choice va-sert
PN2 Playbox´s Arabica SERT
PN3 Playbox´s Unique
PN 4 Sky Bridge Killer Queen va-sert
ROP Pentu Billy the Kid
ROP Kasv Playbox´s 

19.1.2013 Turku
Andersen Per Kristian
yli 20/yli 4 000
ROP Playbox´s Liberum Avis Aut Cae-
sar CACIB
VSP Hard To Be An Angel Napmary´s 
Daroq CACIB

PU2 Cocoon´s Royal Choice SERT, 
va-ca
PU3 Ten Ten Knight
PU4 Ma Baker´s Candyman Can va-sert
PN2 Cocoon´s Renessanssi SERT, va-ca
PN3 Playbox´s Unique  
PN4 Cocoon´s Jam Jam
ROP Kasv Cocoon´s

Cochise Alice in Wonderland  

Playbox´s Liberum Avis Aut Caesar
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Kansainvälinen näyttelyvalio

C.I.E.
V´12 Playbox´s Panthera

Oliver Jones v Bispus x
c.i.e. v´07 Playbox´s Mystery
 
kasv. Krista Puhakka
om. Pirjo & Pekka Piuva

Tervetuloa uudet jäsenet!

Jonne Vehviläinen, Helsinki 
Satu Mäyrä, Lahti
Rolf Streng, Vantaa
Eeva Anttila, Riihimäki 
Hannu Holm, Jyväskylä
Tero Elonen, Toijala
Katja Kariniemi, Riihimäki 
Nina Niskakangas, Rautio 
Anna Rantanen, Lahti
Perttu Noppari, Tampere 
Hanna-Mari Snellman, Espoo
Piia Mäkelä, Ummeljoki
Maria Kalla-Mailander, Kantvik
Jarno Roponen, Tenhola
Teija Lankinen, Imatra 
Marika Kesseli, Lappeenranta
Hannamari Lankila, Ruuhimäki
Andoni Astralaga, Helsinki 
Susanna Sainsalo, Tyrnävä
Martina Westman, Porvoo
Alpo Arasmo, Vantaa 

Sanna Huhtikangas, Helsinki
Petja Riikonen, Joensuu 
Jenny Sillanpää, Sastamala 
Marjatta Rinne, Uuskartano 
Tessa Björkqvist, Vantaa 
Reetta Niinikorpi, Naantali 
Jaana Laitinen, Kuopio 
Samuli Immonen, Hyvinkää 
Eveliina Huuhtanen, Sälinkää 
Nea Maininki, Virrat
Juha Koivisto, Nokia 
Salla Törmälehto, Oulainen 
Katja Hashani, Espoo 
Mia Edgren, Valkeakoski 
Tiina Montonen, Mikkeli 
Nina Hangasmäki, Tampere 
Pertti Pöntynen, Hamina 
Teija Manninen, Lahti 
Leena Närvänen, Hamina
Elina Haapala, Salo
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Suomen Bokseriyhdistyksen vuo-
sikokous pidettiin Tampereella 
Ratinan stadionin kahvilatiloissa 

aurinkoisena sunnuntaina 3.3.2013. Pai-
kalle oli kerääntynyt noin 50 yhdistyk-
semme jäsentä kuulemaan menneestä 
vuodesta ja vaikuttamaan tulevaan toi-
mintakauteen. Kokouksessa käsiteltiin 
esityslistalla olevat asiat, muissa asioissa 
lisäksi ennakkoon ilmoitetun mukaisesti 
Kennelliiton sääntömuutosasiaa.

Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus 
toimikaudelle 2013. Erovuoroisia kaksi-
vuotiskausiltaan olivat näyttelyvastaava, 
jäsensihteeri, rahastonhoitaja sekä pu-
heenjohtaja, jonka pesti on vain vuoden 
mittainen. Uudeksi näyttelyvastaavak-
si äänestyksen tuloksena valittiin Ulla 
Granholm, joka aiemmin on toiminut 
SBY:ssä mm. jalostustoimikunnan vetä-
jänä ja sihteerinä sekä nykyisin Uuden-
maan alaosaston aktiivisena kouluttaja-
na ja jäsenenä. Jäsensihteeriksi valittiin 
Mira Jaakkola. Rahastonhoitajana jatkaa 
Jenni Rajala-Poikolainen ja puheen-
johtajaksi vaalin jälkeen valittiin Laura 
Saastamoinen. 

Kokouksessa käsiteltiin paitsi yhdistyk-
sen ja alaosastojen toimintakertomukset 
ja toimintasuunnitelmat, myös tilinpää-
tös sekä budjetti tulevalle toimikaudelle. 
Toimintakertomusten osalta heräsi ajatus 
historian rinnastamisesta kuluneen vuo-
den tietoihin. Esimerkiksi jäsenmäärää tai 
jalostuksen vuositilastoja tarkistellessa 
voisi olla mielenkiintoista verrata kulu-
neen vuoden tietoja muutamiin edellisiin 
vuosiin. Kysymys heräsi jalostustoimi-

kunnan tekemän MH-ihanneprofiilin ti-
lasta. SBY:n hallitus on kokouksessaan 
12.1. hyväksynyt jalostustoimikunnan 
Kennelliiton ehdotusten pohjalta teke-
män bokserin MH-ihanneprofiiliksi ja 
se on lähetetty edelleen Kennelliittoon 
tiedoksi. Tilinpäätös osoitti alijäämää 
-1739,14 euroa. Rahastonhoitaja Jenni 
Rajala-Poikolainen kertoi viime vuoden 
osalta yhdistyksen rahankäytöstä ja pai-
notti, että säästöä on haettu kaikesta mis-
tä suinkin on pystytty. Samalla linjalla 
tullaan jatkamaan kaudella 2013.

Kokouksessa palkittiin vuonna 2012 
menestyneitä näyttelykoiria sekä ko-
keissa menestyneitä koirakoita. Suomen 
Kennelliitto myönsi helmikuun alussa 
pidetyssä kokouksessaan hopeisen an-
siomerkin SBY:n pitkäaikaiselle aktii-
ville ja entiselle puheenjohtajalle Arja 
Jauhiaiselle, kunnianosoitus ojennettiin 
saajalleen vuosikokouksessa. Perus-
teena merkin myöntämiselle mainittiin 
Arja Jauhiaisen pyyteetön, omistautuva 
työ paitsi Pohjanmaan alaosaston myös 
SBY:n hyväksi. Jauhiainen on ollut ak-
tiivisesti mukana kehittämässä MH-ihan-
neprofiilia ja tuomassa MH-kuvausta 
tunnetuksi täällä Suomessa. Kennelliiton 
hopeisen ansiomerkin lisäksi Arja Jau-
hiainen palkittiin SBY:n suurella ansio-
merkillä ansiokkaasta yhdistystyöstä. 

Kaiken kaikkiaan kokous sujui hyvässä yh-
teishengessä, Tampereen alaosaston väki 
huolehti jälleen mainiosti kahvituksesta 
ja kestityksestä. Kiitos teille! Vanha vuosi 
laitettiin kirjoihin ja kansiin, uutta aloitel-
laan osin vanhoin ja osin uusin voimin. 

SBY:n vuosikokous Tampereella 3.3.2013
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Alaosastot tiedottavat

POHJANMAAN
ALAOSASTO

UUDENMAAN
ALAOSASTO

Haku ja esine-etsintä -tutustumispäivä 21.4.2013
Tervetuloa tutustumaan hakuun ja esine-etsintään!
Tutustumispäivä järjestetään 21.4.2013 klo 15 alkaen. 
Paikkana Sipoo. Tutustumispäivän hinta on 5 €, joka makse-
taan UMA:n tilille. Ilmoittautumiset ja lisätiedot 15.4.2013 
mennessä os. marika.e.karjalainen@gmail.com 

KEVÄTLEIRI 26.-28.4.2013
Katso lisätietoja leiristä UMA:n nettisivuilta osiosta koulutus 
ja kevätleiri

Viesti-tutustumispäivä 6.5.2013
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tulossa lähempänä. 

Viehejuoksutus-ilta 15.5.2013
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tulossa lähempänä.

Koirankoulutuksen alkeet
Kurssilla keskitytään koiran ja ohjaajan välisen yhteistyön 
luomiseen, koiran motivointiin ja teknisen opettamisen aloit-
tamiseen. Kurssi sopii kaikille koirakoille, ensimmäiseksi ns. 
”pentukurssiksi” tai jo aikuisen koiran ja ohjaajan yhteistyön 
parantamiseksi. Kurssin pituus on 5 koulutuskertaa ja hinta 
15 € / koirakko. Kurssin tarkempi ajankohta varmistuu myö-
hemmin. Seuraile nettisivuja!

Arkitottelevaisuus
Kurssilla opetellaan toimimaan niin, että koirasta tulisi asi-
allisesti käyttäytyvä seuralainen. Kurssilla harjoitellaan ve-
tämättä liikkumista, ohittamista ja perehdytään siihen, miten 
ohjaajan on toimittava, että koira haluaisi kuunnella ja totella 
häntä. Kurssi sopii kaikille koirakoille ja erityisesti koirakoil-
le, joilla on ongelmia arkielämän tilanteissa. Kurssin pituus 
on 5 koulutuskertaa ja hinta 15 € / koirakko. Kurssin tarkempi 
ajankohta varmistuu myöhemmin. Seuraile nettisivuja!
 
Suunnitteilla myös tottiskurssi jo kilpaileville ja kilpailuihin 
tähtääville koirakoille. Lisätietoja tulossa myöhemmin.

www.sby-uma.com

Pohjanmaan alaosastossa tapahtuu!

Koulutuksia
13.-14.4.2013 Hakuviikonloppu, Kuortane
Kouluttajana toimii Heikki Tuomola. Ilmoittautumiset 17.3. 
mennessä Anne Kuiviselle (klo 16 jälkeen) 045 133 7837.

1.-2.6.2013 FH-viikonloppu, Kuortane
Kouluttajana Holger Palomäki. Ilmoittautumiset 5.5. mennessä 
Anne Kuiviselle (klo 16 jälkeen) 045 133 7837.

Lisätiedot molemmista leireistä (ja majoitusmahdollisuuksista) 
alaosastomme kotisivuilla.

Testejä & kuvauksia
18.-19.5.2013 MH-luonnekuvaus, Alavus
Kuvaajina Kai Tarkka ja Anne Kuivinen. Ilmoittautumisessa 
etusijalla jäsenet 1.3.-31.3., muut 1.4.-30.4. Anne Laineelle 
(klo 16 jälkeen), 050 541 7029, ei tekstiviestejä! Lisätietoja 
myös Suomen Kennelliiton tapahtumakalenterista.

15.-16.6.2013 Luonnetesti, Lapua
Tuomareina Jorma Kerkkä ja Kai Tarkka. Ilmoittautumiset 
(jäsenet etusijalla) 31.5. mennessä Anne Laineelle (klo 16 jäl-
keen), 050 541 7029, ei tekstiviestejä! Lisätietoja luonnetestistä 
ja hakuajoistas Suomen Palveluskoiraliiton koekalenterista.

21.-22.9.2013 MH-luonnekuvaus, Alavus
Tuomareina Jorma Kerkkä ja Arja Jauhiainen. Ilmoittautumi-
sessa etusijalla jäsenet 15.7.-15.8., muut 16.8.-31.8. Anne Lai-
neelle (klo 16 jälkeen), 050 541 7029, ei tekstiviestejä! Lisätie-
toja myös Suomen Kennelliiton tapahtumakalenterista.
25.8.2013 ZTP-testi, Kuortane

Kokeet
12.6.2013 BH-koe, Alavus
Tuomarina Raija Tuomisto.

Näyttelyt
24.8.2013 KlubSieger-näyttely, Kuortane

Leirit
27.-28.4.2013 Kevätleiri, Lapuan raunioradalla

Muuta
14.9.2013 Bokseritapaaminen, Seinäjoki

sbypohjanmaa.weebly.com
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LAHDEN ALAOSASTO
TURUN
ALAOSASTO

Turun alaosaston tapahtumia keväällä 2013

Maaliskuu 
Kahden illan jäljentekokurssi viikolla 12,
kouluttajana Nina Paloposki.

Huhtikuu
Metsäjälkiviikonloppu 13. – 14.4.
kouluttaja Raimo Viitanen 
8 koirakkoa + kuunteluoppilaita (toistaiseksi täynnä).

Kevätleiri Turku/UMA 26. – 28.4.

Toukokuu
BH-koe arki-iltana
Hakukoe arki-iltana

Huhti-kesäkuu
Viikottaiset tottelevaisuuskoulutukset ulkokentällä

Kesäkuu
Luonnetesti 15. – 16.6. 
Tuomarit Tarja Matsuoi ja Sirkka Lempinen

Kauden päättäjäiset

Listätietoja tapahtumista saat alaosaston nettisivuilta 
http://www.sbyturku.com/

POHJOIS-KARJALAN
ALAOSASTO

Vuosikokous pidetty 6.1., johtokunnan tiedot löytyvät • 
nettisivuilta.
Tottelevaisuuskoulutukset aina sunnuntaisin klo 15, toisi-• 
naan myös maanantaisin klo 18 Linnunlahden kentällä.
Päivitetyt tiedot koulutuksista sekä ajankohtaiset asiat • 
nettisivuiltamme www.sbypk.com.

Hallivuoro huhtikuun loppuun asti perjantaisin klo • 
18-20.
Agilityyn tutustuminen 20.4., vetäjänä Tea Kaltto. Paik-• 
kana P-Haun halli Hollolan Salpakankaalla. Ilmoittautu-
miset sbylahti@gmail.com
Juha Korrin viettiseminaari 25.5. Kärkölässä• 
Viehejuoksua 5.6. ja 8.9.• 

Suunnitteilla
Leikityspäivä• 
PowerDogiin tutustumista• 
Arkitottelevaisuuskurssi• 
Mölli-BH -koe• 

Lisätietoja löydät nettisivuilta
sbylahti.nettisivu.org

TAMPEREEN
ALAOSASTO

Päivä tottelevaisuutta Tampereella 14.4. klo 9 alkaen• 
Leikityspäivä 18.5. • 
Viehejuoksutus 20.5.• 

Lisätiedot sbytre.nettisivut.org
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Bokserit mukana geenitutkimuksessa

Jumbon Faunattaren geenitestauspäivä 
sai liikkeelle myös boksereiden omista-
jat. Pidimme koirille 9.3.2013 Vantaalla 
kauppakeskus Jumbossa, Faunattaren 
tiloissa verinäytteenottopäivän Hannes 
Lohen geenitutkimusta varten. Idea ja to-
teutus päivän järjestämiseen lähtivät Pet-
ra Jaakonsaarelta (Suomen Tanskan-
doggi Ry:n, Etelä-Suomen aluejaoston 
lehden päätoimittaja/ webmaster) ja Soh-
vi Mäkelältä. Petra ja Sohvi osallistui-
vat viime vuonna Suomen Tanskandoggi 
yhdistyksen järjestämään DoggiExpoon, 
jossa olivat luennoimassa eläinlääkärit 
Seppo Lamberg ja Kai Skutnabb sekä 
FT Peruseläinlääketieteen laitokselta 
Katriina Tiira. 

DoggiExposta Petra ja Sohvi saivat pal-
jon tietoa koirien geenitutkimuksesta ja 
sen antamasta tieteellisestä hyödystä koi-
rien perinnöllisten sairauksien tunnista-
miseen, sekä muihin ominaisuuksiin eri 
roduissa. Jotta tutkimus olisi tilastollises-
ti mahdollisimman laaja ja monipuolinen 
näytteitä tarvitaan paljon. Tästä lähti Pet-
ran ja Sohvin idea näytteenottopäivään.

Näytteenottopaikaksi he saivat Vantaan 
Jumbon Faunattaren. Iso kiitos siitä 
kauppiaille Sari Niemenmaalle, Tuire 
Kankaalle sekä Faunattaren henkilö-
kunnalle. Sponsoreita tapahtumaan jär-
jestäjät saivat myös Jumbon Faunattaren 
kautta. Heidän oman panostuksensa li-
säksi Fauna Finland - Arden Grange ja 
Best Friend Group sponsoroivat tapah-
tumaa. Faunatar ja sponsorit kokosivat 
mukavan lahjapaketin annettavaksi näyt-
teen antaville koirille.

Näytteitä päivän aikana kerättiin noin 
50 kappaletta kolmen näytteenottajan ja 
kolmen avustajan voimin klo.10–17 väli-
senä aikana. Iloisia boksereita näytteen-
ottopäivässä oli mukana viisi. Boksereita 
näytteenotto ei paljoa jännittänyt, vaan 
paikalle tultiin häntä viuhuen. Noin 2,5 
vuotias Helmi ja tiikerimies Ukko 5,5 
vuotta suoriutuivat näytteenotosta kuola-
pusuja jaellen.

Suomen Bokseriyhdistys ry:n tapahtu-
missa on ollut kuluneiden vuosien aika-
na mahdollisuus antaa geeniverinäytteitä 
Lohen tutkimukseen. Geeniverinäytteitä 
on antanut noin 325 bokseria joulukuu-
hun 2012 mennessä. Näytteitä on siis ke-
rätty jo huima määrä rakkaalta rodultam-

Teksti: Jenni Kaukiainen
Kuva: Petra Jaakonsaari

me, mutta vielä tarvitaan lisää. Käythän 
sinäkin osallistumassa geenitutkimuk-
seen antamalla koiraltasi näytteen.

Lisää tietoa Hannes Lohen geenitutki-
muksesta löytyyhttp://www.koirangee-
nit.fi/ sivustolta sekä Bokseri-lehdestä 
2/2011.

Suuret kiitokset päivän järjestäneille 
Petra Jaakonsaarelle ja Sohvi Mäkelälle. 
Mahtavaa toimintaa rakkaiden lemmik-
kiemme eteen. 

Bokserit Ukko 5,5 vuotta ja Helmi noin 2,5 vuotta näytteenottopäivässä omistajansa Anne Hytösen ja hänen 
tyttärensä Juulian kanssa. 
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Vuoden 2012 harrastuskiertopalkinnot

Paras Palveluskoira
1. Eki-Eckstein von Inis Vitrin 39 p.
2. Momo`s Adrina 29 p.
3. Biscaya von Fausto 27 p.

Harrastuskiertopalkinto
1. Sky Bridge La Donnadellago  
    ohj. Leena Pohjaranta 20 p.
2. Wandoris Incognito  
    ohj. Reetta Mäkelä 16 p.
3. Ma Baker’s Hula Hula 
    ohj. Päivi Holm 15 p.

Vuoden suojelukoira
1. Apfels Yogi 
    ohj. Hanna Räsänen 20 p.
2. Momo’s Tecka
    ohj. Kimmo Kaartinen 17 p.
3. Momo’s Terro
    ohj. Kirsi Kuivila 14 p.

Vuoden hakukoira
1. Momo’s Adrina
    ohj. Susa Rantamäki 29 p.
2. Flirtin Cölvi
    ohj. Krsitiina Kallio 19 p.
3. Sulohuulen Eri Nomainen 
    ohj. Piia Huttunen 10 p.

Vuoden jälkikoira
1. Biscaya Von Fausto 
    ohj. Leena Nolvi 27 p.
2. Moonraker Fina Fia
    ohj. Tuula Nolvi 21 p.
3. Vuorman Yepper  
    ohj. Mari Sonninen 8 p. 

Vuoden erikoisjälkikoira
1. Eki-Eckstein Von Inis Vitrin 
    ohj. Laura Latikka 37 p.
2. Boxmann Shangri-La
    ohj. Piia Hietsalo 15 p.
3. Sky Bridge Killer Queen 
    ohj. Nina Suuronen 12 p.

Vuoden IPO-tulokas
1. Apfels Ava 
    ohj. Marianna Leimola 8 p.
2. Apfels Barak
    ohj. Hanne Leinonen 3 p.
3. Apfels Briz 
    ohj. Marianna Leimola 2 p.
Momo’s Turms 
ohj. Taina Saarinen 2 p.
HUOM. jaettu 3.-sija

Vuoden toko-koira
1. Raftsman Topgirl To Ma Baker’s 
    ohj. Suvi Mieskonen 25 p.
2. Ma Baker’s Hula Hula 
    ohj. Päivi Holm 21 p.
    Vardomen Cecily 
    ohj. Nelli Pitkänen 21 p.
4. Vardomen Beineon
    ohj. Maria Heikkilä 15 p.
    Hurricane 
    ohj. Mia Laine 15 p.
HUOM. jaettu 2.-sija ja 4.-sija

Vuoden agility-koira
1. Sky Bridge La Donnadellago
    ohj. Leena Pohjaranta 21 p.
2. Sky Bridge Janis Joplin 
    ohj. Sofia Tuisku 20 p.
3. Wandoris Incognito 
    ohj. Reetta Mäkelä 15 p.

Wilmer Lundqvistin taulu
Raftsman Topgirl To Ma Baker’s
ohj. Suvi Mieskonen

Vuoden PK-pari
Moonraker Fina Fia
ohj.Tuula Nolvi 

PK-Kasvattajamalja
1. Apfels 73 p.
2. Momo’s 66 p.
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VUODEN 2012 
HARRASTUSKIERTOPALKINNOT

Harrastuskiertopalkinto,ÊVuodenÊagilitykoira
SkyÊBridgeÊLaÊDonnadellago,Êohj.LeenaÊPohjaranta

VuodenÊsuojelukoira
ApfelsÊYogi,Êohj.HannaÊRŠsŠnen

VuodenÊhakukoira
MomoÕsÊAdrina,Êohj.SusaÊRantamŠki

VuodenÊjŠlkikoira
BiscayaÊVonÊFausto,Êohj.LeenaÊNolvi

VuodenÊerikoisjŠlkikoira
Eki-EcksteinÊVonÊInisÊVitrin,Êohj.LauraÊLatikka

VuodenÊIPO-tulokas
ApfelsÊAva,Êohj.MariannaÊLeimola

VuodenÊtoko-koira,ÊWilmerÊLundqvistinÊtaulu
RaftsmanÊTopgirlÊToÊMaÊBakerÕsÊ,ohj.SuviÊMieskonen

VuodenÊPK-kasvattajamalja
Apfels,ÊMariannaÊLeimola

VuodenÊPK-pari
MoonrakerÊFinaÊFiaÊohj.TuulaÊNolviÊ
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Vuoden 2012 näyttelykiertopalkinnot

Vuoden bokseri  TOP 10
1. Bestbox Bonita De Luna 112 p.
2. Playbox`sTrue Illusion 101 p.
3. Liberum Avis Aut Caesar 98 p.
4. Cocoon`s Jam Jam 97 p.
5. Cocoon`s Royal Choice 86 p.
6. Givemefive Jack Sparrow 85 p.
7. Cocoon`s Perfect Choice 78 p.
8. Klarissa De La Finca Sapho 70 p. (25 p.)
9. Zealbeat`s Tuft Is Tuft 70 p. (23 p.)
10. Playbox`s Soronume 70 p. (18 p.)

TOP 10 Nartut
1. Bestbox Bonita De Luna 112 p.
2. Playbox`s True Illusion 101 p.
3. Cocoon`s Jam Jam 97 p.
4. Klarissa De La Finca Sapho 70 p. (25 p.) 
5. Playbox`s Soronume 70 p. (18 p.)
6. Cocoon`s Just For You 69 p.
7. Playbox`s Unique 60 p.
8. Kaiffarin Almeria 47 p.
9. GiveMeFive Betty Boop 42 p.
10. Bestbox Esmeralda Mas Cara 38 p.

TOP 10 Urokset
1. Liberum Avis Aut Caesar 98 p.
2. Cocoon`s Royal Choice 86 p.
3. GiveMeFive Jack Sparrow 85 p.
4. Cocoon`s Perfect Choice 78 p.
5. Zealbeat`s Tuft Is Tuft 70 p. (23 p.)
6. Bullrunners Yummy Yammy 70 p. (18 p.)
7. Ismerin Aapo 67 p.
8. Cocoon`s Pet Shop Boy 67 p.
9. TenTen Knight 58 p.
10. Cocoon`s Religion Robert 56 p.

Kasvattajamalja
1. Bestbox Bonita De Luna 60 p.
2. Liberum Avis Aut Caesar 57 p.
3. Playbox`s True Illusion 46 p.
4. GiveMeFive Jack Sparrow 33 p.
5. Klarissa De La Finca Sapho 26 p.
6. Zealbeat`s Tuft Is Tuft 24 p.
7. Cocoon`s Jam Jam 20 p.

Vuoden kasvattaja
1.Cocoon`s 238 p.
2.Playbox`s 146 p.
3.Bestbox 49 p.
4.TenTen 46 p.

Vuoden Veteraani
1.Ismerin Aapo 122 p.
2.Homer Di Noi Vincere 15 p.

Vuoden pentu
1.Zealbeat`s Åverspeed Indeed 70 p.
2.TenTen Marimba 69 p.
3.Marbelton Duty Officer 62 p.
4.Vardomen Diandra 55 p. 
5.Cocoon`s Royal Choice 47 p.
6.Bestbox Gran Chavala 44 p.
7.Ma Baker`s Candy Man Can 42 p.
8.Vardomen Dominic 36 p.

Siitosuros
1.Liberum Avis Aut Caesar 78 p.
2.Cocoon`s Ideal Choice 68 p.
3.Liberum Avis Zenit 56 p.
4.Kreisid Admirable Adonis 55 p.

Siitosnarttu
1. Playbox`s Okariina 70 p.
2. Cocoon`s Its So Easy 69 p.
3. Cocoon`s Nylon Beat 66 p.
4. Liberum Avis Una Sorpresa 52 p.
5. Playbox`s Mystery  45 p.
6. Bestbox Angel Face 44 p.
7. Cocoon`s Fun Fun Fun 41 p.

Vuoden juniori
1. Klarissa De La Finca Sapho 24 p.
2. Cocoon`s Royal Choice 23 p.
3. Zealbeat’s Zeal for Hard Beat 15 p.
4. Bestbox Esmeralda Mas Cara 7 p.

Delight Memories
1. Playbox`s 137 p.
2. Ma Baker`s 31 p.

VUODEN 2012 
HARRASTUSKIERTOPALKINNOT

Harrastuskiertopalkinto,ÊVuodenÊagilitykoira
SkyÊBridgeÊLaÊDonnadellago,Êohj.LeenaÊPohjaranta

VuodenÊsuojelukoira
ApfelsÊYogi,Êohj.HannaÊRŠsŠnen

VuodenÊhakukoira
MomoÕsÊAdrina,Êohj.SusaÊRantamŠki

VuodenÊjŠlkikoira
BiscayaÊVonÊFausto,Êohj.LeenaÊNolvi

VuodenÊerikoisjŠlkikoira
Eki-EcksteinÊVonÊInisÊVitrin,Êohj.LauraÊLatikka

VuodenÊIPO-tulokas
ApfelsÊAva,Êohj.MariannaÊLeimola

VuodenÊtoko-koira,ÊWilmerÊLundqvistinÊtaulu
RaftsmanÊTopgirlÊToÊMaÊBakerÕsÊ,ohj.SuviÊMieskonen

VuodenÊPK-kasvattajamalja
Apfels,ÊMariannaÊLeimola

VuodenÊPK-pari
MoonrakerÊFinaÊFiaÊohj.TuulaÊNolviÊ
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VUODEN NÄYTTELYPALKITUT

2012
VUODENÊVETERAANI

CIE,ÊBYÊCH,ÊLVÊCH,ÊBYÊGRANDÊCh,ÊHeVW-12,VW-12
VUODENÊJUNIOIRI

KJSG-12

ISMERINÊAAPO

PLAYBOXÕSÊOKARIINA ZEALBEATÕSÊÅVERSPEEDÊINDEED

KLARISSAÊDEÊLAÊFINCHAÊSAPHO

VUODENÊSIITOSNARTTU

VUODENÊN€YTTELYKASVATTAJA

VUODENÊPENTU

DELIGHTÊMEMORIES

COCOONÕS PLAYBOXÕS

VUODENÊN€YTTELYBOKSERI,ÊKASVATTAJAMALJA
C.I.E,BYÊCh,EEÊCh,NOÊCh,BYÊJCh,EEÊJCh,LTJCh,NORDÊJW-09Ê
JV-09SIÊJW10,LTÊJW10,HEW-10SEÊW-12,KSG-11,KSG-12

VUODENÊVSPÊBOKSERI,ÊVUODENÊSIITOSUROS
C.I.EÊRUSÊCh,BYÊCh

LIBERUMÊAVISÊAUTÊCAESAR

BESTBOXÊBONITAÊDEÊLUNA
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