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Toimitus
PÄÄTOIMITTAJA
Timo Kokko
Frimansintie 6, 07750 Isnäs
p.0400-272 556, bokserilehti@bokseriyhdistys.fi 

AVUSTAJAT
Tiina Uusitalo, taitto Marika Karjalainen
Marika Kesseli  Minna Eerikäinen
Anna Tunkkari  

AINEISTOT
Lähetä aineisto sähköpostilla tai valitsemallasi tallennus medialla 
postitse. Käsinkirjoitetut aineistot käyvät luonnollisesti myös. Näyt-
telytulokset lähetetään näyttelytoimikunnalle osoitteeseen nayttely@
bokseriyhdistys.fi . Muu aineisto osoitteeseen bokserilehti@bokseriyh-
distys.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/mainoksen 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

Päätin kokeilla uutta lehden ilmesty-
misaikataulua, jotta saan jaksotettua 
jokaiselle lehdelle jonkin  pääta-
pahtuman. Suunnitelman mukaan 

vuoden ensimmäinen lehti tulisi jatkossakin 
olemaan terveys- ja jalostuspainotteinen, niin 
kutsuttu kasvattaja extra. Vuoden toinen lehti ilmestyisi kesällä 
sisältäen jo alkaneet näyttelyt ja pk-puolen toiminnat, tietysti 
näyttelypuolen päätapahtuman ollessa rodun oma erikoisnäytte-
ly. Kolmannen lehden on tarkoitus pitää sisällään kesän tuloksi, 
kesäleirin ja tietenkin Klubsiegerin ja ZTP:n. Vuoden viimeinen 
keskittyy koko vuoden paketointiin ollen jo enemmän  joulu 
painotteinen. Näin mielestäni saamme jokaiseen lehteen jotain 
mielenkiintoista luettavaa, eikä yksikään lehti ole niin sanotusti 
täytenumero.
 
Materiaalin jättöajat ovat hiukan heitelleet ja pahoitteluni siitä. 
Tulen jatkossa täsmentämään todellisia jättöaikoja lähemmäs 
lehden todellista julkaisupäivää. 
 
Tämän kädessäsi olevan lehden on taittanut Tiina Uusitalo, 
jolle tämä on ensimmäinen bokserilehti, joten tässäkin suhteessa 
olemme tarvinneet hiukan aikaa, jotta saamme yhteistyömme 
saumattomasti toimimaan. Vielä kerran suurkiitokset lehtemme 
pitkäaikaiselle taittajalle Johanna Saarikoskelle upeasti tehdystä 
työstä, joka päätti jäädä tästä hommasta ”varhaiseläkkeelle”.
 
Tein yhdistyksen sivuille kyselylomakkeen, tarkoituksena saada 
jäsenistön mielipiteitä lehden kehittämiseen. Vastauksia tuli n. 
60 kpl, kiitoksia kaikille vaivannäöstä. Suurin osa vastanneista 
oli tyytyväisiä, mutta ennen kaikkea luin ne vastaukset mielen-

Päätoimittajalta

kiinnolla, missä annettiin sanallista palautetta 
ja kritiikkiä – korjaavan palautteen myötä pys-
tymme kehittämään lehteä eteenpäin. Kyselyn 
mukaan jäsenistö kaipaa artikkeleita tavallisista 
boksereista ja, heidän perheistään, boksereiden 
historiasta meiltä ja muualta sekä kasvattajista, 

jotka ovat luoneet pohjan missä nyt ollaan. Nämä esimerkkeinä 
toiveista tulevia lehtiä ajatellen. Tässä hieman prosenttilukuja 
vastauksista:

• Lehti on 92 % mielestä sopivan kokoinen
• Ulkoasu on selkeä 90 % mielestä
• Sisältöä mielenkiintoisena piti 67 %
• Terveydestä lisää artikkeleita 26 %
• Näyttelyistä lisää 11 %
• Koulutusjuttuja 31 %
• Historiaa 15 %
• Erilaiset tapahtumat 19 %
• Kasvattajalistan toivoo lehteen 60 %
• 90 % vastustaa digitaalista lehteä

Näistä on hyvä lähteä rakentamaan entistä mielenkiintoisempaa 
bokserilehteä. Juttuehdotuksia otetaan ilolla vastaan ja pyritään to-
teuttamaan mahdollisuuksien rajoissa. Jos katsot että juuri sinulla 
on annettavaa lehdellemme, liity julkaisutoimikuntaan: julkaisu@
bokseriyhdistys.fi .
 
Toimituksen puolesta toivotan hyvää kesää ja muistakaa lähettää 
kesäisiä kuvia boksereistanne.

Timo Kokko
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JULKAISUTOIMIKUNTA
Timo Kokko
p. 0400 272 556
julkaisu@bokseriyhdistys.fi
bokserilehti@bokseriyhdistys.fi

KOE- JA KOULUTUS-
TOIMIKUNTA
Laura Latikka 
p. 050 5819 782
laura.latikka@gmail.com

NÄYTTELYTOIMIKUNTA
Ulla Granholm
p. 0500 896 123
nayttely@bokseriyhdistys.fi

ALAOSASTOJEN EDUSTAJAT 
HALLITUKSESSA:

Lahden alaosasto
Jenni Kaukiainen
p. 045 898 6268
jenni.kaukiainen@hus.fi

Pohjanmaan alaosasto
Mari Harju-Säntti
p. 050 5662 232
mari.harju-santti@netikka.fi 

Tampereen alaosasto
Susanne Mattas 
p. 050 367 3438
susanne.mattas@ gmail.com
 

Keski-Suomen alaosasto
Heidi Mäki-Välkkilä, p. 040 522 1140
heidi@zealbeats.fi
Pohjois-Karjalan alaosasto
Laura Saastamoinen, p. 041 722 9918  
laura.saastamoinen@jns.fi
Turun alaosasto
Jaana Repo, p. 040 529 4246
sihteeri@bokseriyhdistys.fi
Uudenmaan alaosasto
Kati Korhonen, p. 050 520 1010
pepepoksu@gmail.com 

 
 
 
YHDISTYKSEN KOTISIVUT

Suomen Bokseriyhdistys ry 
Finlands Boxerförening rf - The Finnish Boxer Club 

www.bokseriyhdistys.fi

Boksereiden rotujärjestö, perustettu 1944

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

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

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

heidi@zealbeats.fi

SIHTEErI
Jaana Repo
Hehtokatu 9 C 5,  
20540 Turku
p. 040 529 4246 

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

JALOSTUSTOIMIKUNTA
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

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 yhdistyksen 
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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On taas se aika koiraharrastajan 
vuodesta kun tapahtumia on 
paljon. Niin pk- kuin näytte-
lypuolellakin on jo useammat 

mittelöt mitelty ja paremmuudesta kisataan 
vielä useamman kerran kesän aikana. Bok-
seriyhdistyksen erikoisnäyttelyssä Joensuus-
sa valittiin kesäkuun toisena viikonloppuna 
rotunsa paras edustaja yli kahdeksankym-
menen koiran joukosta. Tuomarit tekivät 
tarkkaa työtä koko aurinkoisen päivän ajan, 
heidän kommenttinsa näyttelystä voitte 
lukea tästä lehdestä.
 
Kun kisataan paremmuudesta, on mukana 
aina jännitystä, odotusta ja suuria tuntei-
ta. Erikoisnäyttelypäivänä kisahenki oli 
kireimmillään heti päivän alusta saakka, jo 
rokotusten tarkistuksessa oli huomattavissa 
käsin kosketeltavaa jännitystä. Kehässä 
jännitys ja odotus vasta näkyi ja kuului, 
toikohan se vähän lisämaustetta jo muuten-
kin tiiviiseen tunnelmaan? Onneksi suusta 
päässeiden sammakoiden välissä kehien 
laidoilta kuului hienoa kannustusta, suuria 
onnentoivotuksia ja hurraa-huutoja, jotka 
toivat menestyneille varmasti hyvää mieltä 
palkintosijoj en lisäksi.

Suurien tunteiden sävyttämä oli myös Ati-
boxin vuosikokous Unkarin Lajosmizsessa 
toukokuussa. Osallistuimme Laura Latikan 
kanssa kokoukseen SBY:n edustajana ja 
olimme mukana äänestämässä uutta komi-
teaa kattojärjestöllemme. Äänestysoikeus 
annettiin hallituksen päätöksellä Laura 
Latikalle. Kokous oli pitkä ja kiivas, asioista 
keskusteltiin hyvinkin tiukkaan sävyyn 
ja suurieleisesti. Tätä tosin osasimme jo 
odottaa ennen kokousta käytyjen keskus-
teluiden perusteella. Kuten aina yhteisistä 
asioista päätettäessä, myös Atibox-kokouk-
sessa oltiin montaa mieltä asioista. Itse en 
ollut ihan vakuuttunut päätösten demo-
kraattisuudesta, johon me täällä Suomessa 
olemme hyvin tottuneita. Kokonaisuudes-
saan toimintakulttuuri asioista keskustel-
lessa oli hyvin erilainen kuin esimerkiksi 
verrattaessa SBY:n vuosikokoukseen.
 
Kohta kesä on jo puolivälissä, juhannukse-
na aletaan voivotella miten kesä on jo ohi. 
Nautitaan kuitenkin kaikki sitä ennen ja 
murehditaan syksyä sitten myöhemmin.
 
Lämmintä, tuloksekasta, menestyksekästä 
ja ennen kaikkea aurinkoista kesää,

Laura

Puheenjohtajalta
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Uudenmaan-alaosato järjesti ki-
san 19.5.2013, SPL-Porvoon 
kentällä. Lämmin keväinen 
sää helli osanottajia, ehkä 

liikaakin. Paikalle oli saatu melkein täydet 
joukkueet, ainoat puuttuvat olivat Airiksi-
en ja Doppereiden kilpailevissa joukkueis-
sa, mutta se ei menoa haitannut. 
 
Tuomarina toimi Juha Kuronen, joka 
erityisesti Mölleissä kiinnitti huomiota 
luoksepäästävyyteen. Möllien säännöis-
tä allekirjoittaneen mielestä harmiksi 
jouduttiin taas lipsumaan, eli päädyttiin 
kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, 
eli kaavio tehtiin yhden kerran ja sen sai 
tehdä kytkettynä tai vapaana, tosin tuo-
mari antoi lisäpisteitä, jos kaavion suoritti 
kokonaan vapaana.
  
Kisaa sen enempää ruotimatta, tuomarin 
mielestäni, muutama koirakko mölleissä oli 
ihan bh-kokeeseen valmiita, muutamilla 
vielä töitä, mutta sitä vartenhan tämä ottelu 
on kaikessa loistokkudeessaan erinomainen 
tason mittaus. Saada ehkä ensimmäistä 
kertaa se maaginen kaiken sekaisin pistävä 
numerolappu rintaan, tehdä tuntematto-
mien ihmisten ja oikean tuomarin edessä 
suoritus. Sen vuoksi olisi enemmän kuin 

toivottavaa tulevaisuudessa nähdä varsinai-
nen ryntäys näille paikolle. Sama mielestäni 
koskee kisaavia koirakkoja, voi olla huonosti 
mennyt kisa alla, tai yksinkertaisesti haluaa 
vain harjoitella omaa tekemistä yms.. ja 
tietysti ennen kaikkea tässä ”leikkimielisessä 
kilpailussa, tosikoille” tulla mukaan bokse-
reiden joukkueseen, kuulumaan yhteen, 
viedä eteenpäin omalta osaltaan boksereiden 
pk-statusta. Kilpailu kuitenkin saa siihen 
osallistuvien rotujen eri mediossa, netissä ja 
rotulehdessä huomiota jälkeenpäin.  
 
Iso kiitos kaikille osallistujille ja erityis-
maininta menee Sanna Sjöholmille ja 
Hanna räsäselle, Sannan suoritus oli 
silmiä hivelevää, hän teki mölleissä huippu 
suorituksen omalla koirallaan ja kisaavis-
sa ”laina” koiralla, jolla oli kertomansa 
mukaan ottanut vain muutaman treenin ja 
puhuvat tuloksetkin puolestaan, mölleissä 
pisteitä 59 ja kisaavissa 91 pistettä. Näillä 
pisteillä ABCD-ottelun parhaat tottis suori-
tukset molemmissa luokissa. Vahinko vain 
että Colliet joukkueena tasaisuudellaan, 
varmalla teknisellä suorittamisella veivät 
voiton, mutta onnittelut siitä tietysti heille. 
 
Airisten ja Doppereiden muutaman puut-
tuvan osallistujan vuoksi osittain bokserit 

ottivat joukkueena toisen sijan, mutta ei 
vähiten hyvien suoritustenkaan ansioista. 
Royal Canin toimi tilaisuuden sponsorina 
palkintojen osalta ja parhaat palkittiin 
ruokapalkinnoilla. SBY tarjosi allekir-
joittaneen toimesta kuvat suorituksista 
jokaiselle bokserikolle.
  
Ensi vuonna järjestysvuorossa Colliet 
joten siihen saakka.

udenmaan-alaosato järjesti ki-

Hopea ei ole häpeä!

ottivat joukkueena toisen sijan, mutta ei ottivat joukkueena toisen sijan, mutta ei 

Teksti: Timo Kokko
Kuvat: Timo Kokko

ABCD-ottelu

MÖLLIT
Patu/Sanna Sjöholm              59 p
Ingo/Sari Sanden                     52 p
Brene/Minna Ranta-Pantti            48 p

KILPAILEVAT
Yogi/Sanna Sjöholm                   91 p
Milo/Suvi Turkka-Puolitaival       72 p
Nasu/Laura Leisti                  56 p

MuuT SIJOITuKSET/JOuKKuEET
MÖLLIT
1. Colliet  164 p
2. Bokserit 159 p
3. Airendalenterrieri  144 p
4. Dobermannit 110 p

KILPAILEVAT
1. Colliet  224 p
2. Bokserit 219 p
3. Dobermannit 168 p
4. Airendalenterrierit 120 p

udenmaan-alaosato järjesti ki-
san 19.5.2013, SPL-Porvoon 

toivottavaa tulevaisuudessa nähdä varsinai-
nen ryntäys näille paikolle. Sama mielestäni 

ottivat joukkueena toisen sijan, mutta ei 
vähiten hyvien suoritustenkaan ansioista. 

udenmaan-alaosato järjesti ki- toivottavaa tulevaisuudessa nähdä varsinai- ottivat joukkueena toisen sijan, mutta ei ottivat joukkueena toisen sijan, mutta ei ottivat joukkueena toisen sijan, mutta ei 

Teksti: Timo Kokko
Kuvat: Timo Kokko

Tänä vuonna olivat bokserit järjestysvuorossa 
perinteikkäässä aBCd-ottelussa. 
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Piia ja Mona

Hopea ei ole häpeä!
Teksti: Timo Kokko
Kuvat: Timo Kokko

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1. Nasu-Laura Leisti    2. Brene-Minna Ranta-Pantti    3. Patu-Sanna Sjöholm    4. Ingo-Sari Sanden    5. Milo-Suvi Turkka Puolitaival    6. Apfels Yogi
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Kevät on edennyt jo siihen pisteeseen, että kalenteri alkaa olla 
täynnä elokuulle asti. Vaikka aktiivinen koiraharrastaminen onkin 
jäänyt meillä jo vähemmälle (molempien harmiksi), on kesä aina 
täynnä kaikenlaista kivaa. 

Iitu on päässyt nauttimaan Iso-Emon täydestä huomiosta koko 
kevään ajan, sillä omat aikatauluni ja työkiireet alkoivat syödä 
mahdollisuuksiani kunnollisen bokserielämän tarjoamiselle. Vaikka 
Iitu alkaakin jo hieman hidastua, katsoin parhaaksi viedä hänet 
maailman parhaaseen (ja halvimpaan) koirahoitolaan. En tosin ole 
vieläkään ihan varma siitä, onko Iitu siellä hoitajan vai asiakkaan 
roolissa. Hän lähettelee minulle viestejä, kuinka hänen elämänsä 
on NIIIIN ihanaa, ettei hän halua tulla ollenkaan takaisin, mutta 
hänen onnellisuuttaan varjostaa huoli siitä, että ruoka alkaa loppu-
maan. Ei tarvitse kuulemma tuoda itse sitä ruokaa, posti kuljettaa 
nykyään ruokasäkit ovelle asti. Pikkulinnuilta olen saanut kuulla, 
että ruokasäkillä on käyty pikkuisen liian ahkerasti, sen verran on 
kuulemma tyttö päässyt pyöristymään. Uhkasin ikuisella porttikiel-
lolla Iso-Emolaan, ellei koira ole täsmälleen saman painoinen pala-
tessaan kuin oli lähtiessään. Keväiset mökkityöt tulevat kuulemma 
ratkaisemaan tämän pienenpienenpienen paino-ongelman. En ole 
vielä keksinyt, mikä auttaisi minun stressikiloihini...
 
Iitun päivittäisrutiinit ovat muokkautuneet kokolailla uusiksi. Aa-
muisin nukutaan pidempään, koska takapihalla voi käydä pikaisella 
aamupisulla hyvin pienellä vaivannäöllä. Ovi auki, liru, ovi kiinni. 
Päivällä touhuillaan kaikkea ja jos ilma on hyvä, mökki kutsuu. Siellä 
on valtavasti virikkeitä, jopa niin paljon, että on pitänyt keksiä termi 
”pakkolepo”. Pakkolevossa kumikana (tai mitä siitä sattuu olemaan 
jäljellä) menee jäähylle varaston ylisille ja Iitu menee mökkiin. 
Pakkolevon aikana voi tehdä sellaisia hommia, missä Iitu ei voi olla 
mukana (paitsi hänen omasta mielestään), kuten avannon tai pöllien 
sahaamista, verkkojen uittamista tai veden kantoa. Kahdessa ensim-
mäisessä on aito vaara, viimeinen on lähinnä rasittavaa Iitun kanssa: 
”ei, se ei ole sinun sanko, ei, siitä ei voi juoda, ei, kana ei voi uida 
siinä, ei, minä en tarvitse apua, ei, älä seiso kuin sahapukki keskellä 
polkua...”. Kalojen päästely verkoista on huisin jännää ja kaikki kalat 
pitää äristä hiljaisiksi. Illalla saa sitten voissa paistettua haukea, sepä 
vasta ihanaa onkin! Jopa lintujen katselu onnistuu, Iso-Emon epäilyis-
tä huolimatta. Hän keksi laittaa kumikanan taskuunsa siksi aikaa kun 
kiikaroi kevätmuuttajia, jolloin Iitu istuu hievahtamatta ja tuijottaa 
omaa, Iso-Emon taskusta pilkistävää kumiharvinaisuutta. Iitussa on 

selvästi lintubongarin ainesta. Jos mökille ei päästä, käydään pitkällä 
lenkillä, jolloin kulmakunnan kepit saavat kyytiä ja läpeensä rääkätyn 
kumikanan tuskanhuudot kaikuvat pitkin lumista maisemaa. Iltaka-
killa käynnistä on muodostunut varsinainen jännitysnäytelmä. Parina 
ensimmäisenä päivänä Iitu ei oikein jaksanut keskittyä tarpeilleen ja 
Iso-Emo keksi laittaa ruoan HYVIN näyttävästi likoamaan juuri en-
nen iltapissille lähtemistä. Ahne rontti ymmärsi yskän ja teki asiansa 
hyvin nopeasti. Ilta illalta vauhti vain kiihtyy ja kiihtyy ja Iso-Emoa 
huolettaa, tuleekohan iltakakit joku kerta eteisen matolle. 
 
Vaikka Iitu onkin koko ajan kaikessa mukana ja aivan täynnä ener-
giaa, löytyi kaupunkilaiskoirasta yllättävä piirre: hän on ihastunut 
moottorikelkkailuun. Iso-Emon mökin ja Perheen mökin välissä 
on pieni lahti, jonka yli kävelee jäiden aikaan noin kymmenes-
sä minuutissa verkkaisella vauhdilla. Iitu pääsi alkujännityksen 
kaikottua lahden yli moottorikelkalla ja kerran hän lähti pilkille 
mukaan kelkan kyydissä, kuono tuulta kohti ja korvat lepattaen hän 
matkusti turvallisten käsien välissä. Tämän jälkeen kelkka ei ole 
päässyt lähtemään pihasta ilman Iitua. Jopa Iso-Emon metsäsukset 
jäivät kakkoseksi (niistä on purtu kärjet), kelkan kyytiin on päästävä. 
Eräänä päivänä Iso-Emo oli kävelemässä jo puolessa välissä lahtea, 
ennen kuin hän huomasi, ettei Iitu olekaan hänen mukanaan. 
Yleensä niin kovin nopealiikkeinen koirani istui hyvin kärsivällisesti 
kelkan kyydissä ja odotti. Iso-Emo pääsi lahden yli ennen kuin 
Iitu joutui luovuttamaan. Hän kyllä näytti loukkaantumisensa 
suurin elkein, aivan samoin kuin niinä päivinä, kun ihmishyväk-
käät kehtaavat jättää hänet yksin kauppareissun ajaksi (siis ainakin 
tunniksi!). Verisesti loukkaantunut bokseri on dramaattisuudessaan 
varsin koominen näky. Ruoan kolahtaminen kippoon saa yleensä 
kuitenkin jään sulamaan hyvin nopeasti. 
 
On hämmästyttävän haikeaa kirjoittaa Iitun seikkailuista, kun en 
ole saanut itse olla osana niissä. Tämä saa olla viimeinen kerta, 
kun päästän tärkeysjärjestykseni muljahtamaan näin pahasti pois 
raiteiltaan. Olen kovin iloinen siitä, että saan nähdä edes joitakin 
ilopillereitä kerran viikossa koulutuskentällä, kun saan olla muka-
na kouluttamassa niistä kunnon koirakansalaisia. 

Oikein ihanaa ja touhuntäyteistä kesää teille!

Marika ”Orpo Piru” ja Iitu ”Elämäni Valo”
marika.e.karjalainen@gmail.com
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Kevätkukkien tuoksuinen tervehdys!
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Kennel Vardomenin tarina alkoi vuonna 1984 vantaa-
laisen kerrostalolähiön hiekkalaatikolta, kun 8-vuotias 
Susanna ”Suski” Mahlanen ja 7-vuotias Minna 
Eerikäinen taputtelivat hiekkakakkuja kasaan yhdessä 

tuumin. Samana vuonna Suskin isosisko Nina aloitti cockerspa-
nieleiden kasvattamisen yhdessä serkkunsa Jutan kanssa. Ninan 
ja Jutan kasvatustyö oli ja on edelleen pienimuotoista ns. ”omiin 
tarpeisiin” kasvattamista. Suski ja Minna osallistuivat vuosien ai-
kana pentujen hoitamiseen ja omaksuivat kuin varkain Ninan ja 
Jutan kasvatusideologiaa. ”Siitä se sitten oikeastaan lähti”, tokai-
see Minna. ”Otimme molemmat ensimmäiset omat koiramme 
, cockeriveljekset Unton ja Masan, Ninan ja Jutan vuonna 1991 
syntyneestä pentueesta.” Suski harrasti Unton kanssa TOKOa ja 
aloitti samoihin aikoihin koirien esittämisen näyttelyissä, Minna 
taas puolestaan harrasti Masan kanssa agilitya. 
 
Se, miten ystävykset päätyivät monien mutkien kautta boksereihin 
onkin ihan toinen tarina. Suski ihastui Geisha-nimiseen bokseriin 
(Von Der Deine Geisha) vuonna 1983, kun hän ulkoilutti Geishaa 
siskonsa kanssa tämän ystävän koulupäivien aikana. Erään ulkoi-
lukerran jälkeen Suski sanoi kotona äidilleen haluavansa oman 
bokserin. ”Hanki vaikka lehmä, sitten kun muutat omaan kotiisi.” oli 
äidin vastaus. Lehmää ei Suski koskaan hankkinut, mutta bokseri tuli 
välittömästi. Suski kuuli eläinkauppaa pitäneeltä Monica Eckhard-

tilta (kennel Eckbran), että Pyhtäällä on bokseripentue, jossa on 
kaunis  keltainen uros. Vihdoin marraskuussa 1997 Onni-bokseri 
(V-00 Playbox’s Comet) muutti Suskin luo. Minna ei heti Onniin 
ihastunut, olihan se cockereihin verrattuna ”hieman erilainen”. On-
nin charmi alkoi purra vihdoin Minnaan hänen muutettuaan yllättä-
vän elämänmuutoksen takia Suskin ja Onnin kämppikseksi. ”Jotain 
kummallista tuon 8 kuukauden aikana tapahtui.” Minna muistelee. 
”Muutettuani muutaman sadan kilometrin päähän opiskelemaan, 
oli minun ihan pakko saada oma bokseri.”
 
Onni oli selvästi tehnyt ystävyksiin lähtemättömän vaikutuksen, sil-
lä vuonna 2002 saapui Venäjältä Minnan avopuolison Miikan tree-
nikaveriksi Onnin tytär Varda (ZTP Bon Dzhorno Varda). ”Vardan 
kasvaessa se osoitti hyviä luonneominaisuuksia, vaikka sen kanssa 
oli koulutuksellisesti tehty melkein kaikki aloittelijan virheet,” ystä-
vykset muistelevat. Kasvatustyön aloittaminen yhdessä tuntui luon-
nolliselta Suskille ja Minnalle, olivathan he jo lapsina seuranneet 
Suskin siskon ja serkun kasvatustyötä. Kennelnimi saatiin vuonna 
2004, jolloin myös ensimmäinen Vardomen-pentue syntyi (Bon 
Dzhorno Varda - Giulio). Pentueesta jäi kotiin kasvamaan kaksi 
narttua; Maisa (Vardomen Ardente) ja Taika (Vardomen Allora). 
Minnan luona asuva nykyään 8,5-vuotias Maisa on Vardomen B- ja 
C-pentueiden emä. Suskin luona asunut Taika suoritti BH-kokeen 
ja se kävi nuorena paljon näyttelyissä saavuttaen mm. JV-05 -tittelin 
ja KSG-06 -tittelin. Taikan hienoin saavutus oli Suomen Bokse-
riyhdistyksen erikoisnäyttelyn voittaminen vuonna 2007 jolloin 
tuomarina oli Angelika Hartmann Saksasta. 
 
Vardomen-kasvattajakaksikon taustalla ja tärkeinä tukijoukkoina 
ovat Suskin avopuoliso Jani, sekä Minnan avopuoliso Miika. Sa-
mainen ”bokserikärpänen” on purrut myös heitä siinä määrin, että 

Kevätkukkien tuoksuinen tervehdys!

Kasvattajaesittelyssä kennel Vardomen sekä kasvattajat  
Susanna Mahlanen ja Minna Eerikäinen perheineen

Susanna Mahlanen ja Minna Eerikäinen, Kuopio•	
Ensimmäinen pentue 2004•	
4 pentuetta, 26 pentua•	

Kennel Vardomen



10  |  Bokseri 2 • 2013

bokseriharrastus yhdistää nykyisin molempia pariskuntia. Jani treenasi 
metsäjälkeä sekä suojelua ensimmäisen oman bokserinsa Tarmon (JK1 
Playbox´s Janus) kanssa. Janin nykyinen treenikaveri on melkein 4-vuo-
tias Tuho (BH, MH, ZTP Zealbeat’s Thumbs Up Dumbs), ja kaksikon 
päälaji on suojelu. Miika suoritti Vardan kanssa ZTP-testin ja treenasi 
suojelua. Uusimmat tulokkaat ovat viimeisimmästä Vardomen-
pentueesta tällä hetkellä Janin treenattavana oleva Tuikku (Vardomen 
Diandra) sekä Miikan treenikaveri Dora (Vardomen Dorothea).
 
Kasvatustyö sujuu kahden ystävän kesken jouhevasti. ”Molemmille on 
muotoutunut omat roolit omien kiinnostuksen kohteiden mukaan”, 
selvittää Suski. ”Minä olen innokas etsimään urosehdokkaita, kun 
taas Minna hoitaa käytännön järjestelyt ja paperityöt”, Suski jatkaa. 
Suski on sosiaalisen luonteensa takia se, joka pitää enemmän yhteyttä 
kasvatinomistajiin, Minna taas muokkaa ja päivittää kennelin kotisi-
vuja. ”Jokainen pentue suunnitellaan siten, että siitä voisi jättää kotiin 
pennun kasvamaan”, tokaisevat ystävykset kuin yhdestä suusta. ”Itse 
asiassa näin onkin tapahtunut jo kaksi kertaa; A- ja D-pentueista on 
jätetty molemmille nartut.” Minna ja Suski naurahtavat.
 
Suskin ja Minnan tavoitteena on kasvattaa mahdollisimman rodun-
omaisia, terveitä, pitkäikäisiä ja rodunomaisen luonteen omaavia 
boksereita. He ovat molemmat olleet SBY:n jalostustoimikunnan 
jäseninä neljä vuotta. Tuona aikana valmisteltiin boksereiden spon-
dyloosikuvaus- sekä sydänkuuntelupakko, jotka kuuluvat nykyisin 
boksereiden PEVISAan. ”Seuraamme molemmat edelleen ahkerasti 
boksereiden terveystutkimustuloksia netistä. Rodun terveystiedosta 
keskustelemme joskus jopa päivittäin”, Minna ja Suski pohtivat. Yh-
distelmää suunniteltaessa ystävykset eivät katso pelkästään yhdistel-
män vanhempien terveystuloksia, vaan huomioivat myös sukulaisten 
tutkimustulokset, niin paljon kuin niitä vain on saatavilla. ”Lonkkien 
osalta hyödynnämme lonkkaindeksejä, yhdistelmiemme indeksit 
ovat aina yli rodun keskiarvon,” Suski luettelee. Suskin ja Minnan 

hartaana toiveena on, että lähitulevaisuudessa myös boksereiden 
selille saataisiin luotettavat jalostusindeksit. Tämä edellyttää sitä, 
että mahdollisimman moni bokserin omistaja tutkituttaisi koi-
ransa, vaikka sitä ei olisi tarkoitus koskaan käyttää jalostukseen. 
Vardomen-pennun hintaan on kuulunut vuodesta 2007 lähtien 
virallinen lonkka- ja selkäkuvaus sekä sydänkuuntelu. Tämä on 
tuottanut toivottua tulosta ja muutamaa vaille kaikki kasvatit ovat 
PEVISAn mukaisesti tutkittuja. 
 
Suski ja Minna pyrkivät kasvatustyössään siihen, että kasvateilta 
löytyisi molemmat viettialueet, ja että niiden hermorakenne 
olisi kunnossa. ”Tavoitteenamme on, että kasvateilla olisi omi-
naisuuksia monipuoliseen harrastamiseen, ja niiden tulisi olla 
myös hyviä perheenjäseniä”, Minna ja Suski kertovat. Näiden 
ominaisuuksien jalostaminen on kuitenkin haasteellista, sillä 
niiden periytyvyys on todettu melko alhaiseksi ja myös ympäris-
tötekijöillä on vaikutusta. Edellä mainittujen ominaisuuksien 
lisäksi kaunis ulkonäkö on myös plussaa. 
 
Yhteydenpito kasvattien omistajien kanssa on erittäin tärkeää 
ystävyksille. Siten he saavat jatkuvasti tietoa kasvattiensa terveydestä 
sekä luonneominaisuuksista. ”Vuosien aikana on monien kasvattien 
omistajien kanssa ystävystytty, ja yhteyttä pidetään kaikkien kanssa 
säännöllisesti. Lähellä asuvien kanssa olemme myös treenanneet 
yhdessä”, Suski tokaisee. ”Hyvien kotien löytyminen ei ole aina 
itsestäänselvyys. Muutama pentu on iloksemme mennyt myös 
toisen Vardomen-bokserin seuraksi.” Suski ja Minna haluavat tässä 
yhteydessä kiittää kaikkia upeita kasvattiensa omistajia heidän aktii-
visuudestaan harrastuksissa, yhteydenpidossa ja terveystutkimuksiin 
osallistumisessa. ”Olette meille todella tärkeitä, kiitos!”

BOKSEREIDEN 
FH-MESTARUUSKILPAILU 

2013
14.- 15.9.2013 Laukaan Lankamaalla

Kokeen päätuomarina toimii Pekka Väisänen.
Ilmoittautumisaika 1.7. - 30.8.2013

Osallistumismaksu 35€
Tiedustelut Riikka Valkonen, email:riikka-a@luukku.com

Tarkemmat tiedot KOPA-koepalvelusta
Koepäivät määräytyvät osallistuvan koiramäärän mukaan.

Paikalla Keski-Suomen alaosaston kanttiini.

Tervetuloa!

Minna ja Suski: Ystäviä jo 

vuodesta 1984. Suski ja 

Minna naamiaisissa van-

taalaisen kerrostalolähiön 

hiekkalaatikolla.

Jani ja Tuho lenkillä 
kotimetsän maise-
missa

Miika ja Dora: Keskittyneet treenaajat Miika ja Dora SBY:n kesäleirillä 2012 

kuva: Riikka Valkonen

Minea ja Mocca: Vardomen-pennut kasvavat 

perheen arjessa mukana.
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Solu on kaikkien elävien organis-
mien perusyksikkö.  Erilaistuneet 
solut muodostavat kudokset ja 
elimet, jotka huolehtivat elimis-

tön toiminnasta ja eri tehtävistä. Jotta 
solut ovat toimintakykyisiä , ne tarvitsevat 
energiaa ja nestettä. Ilman nestettä eri 
aineiden, kuten elektrolyyttien kuljetus 
elimistössä, soluihin ja niistä pois olisi 
mahdotonta. Siksi riittävä, tasapainoinen 
nesteaineenvaihdunta on elintärkeää kai-
kille eläville organismeille, myös koirille. 
 
Normaalisti elimistöstä n. 50–70 % 
aikuisen koiran elopainosta on vettä.  
Tästä vesimäärästä n. kaksi kolmasosaa on 
solujen sisällä (ns. intrasellullaarineste) 
ja yksi kolmasosa ulkopuolella soluvä-
liaineessa (ns. ekstrasellulaarineste) . 
Elektrolyyteistä natriumia ja kloridia on 
normaalisti suuret pitoisuudet ekstrasellul-
larinesteessä, kun taas kaliumia ja fosforia 
on runsaammin solujen sisällä.  Intrasel-
lullaari- ja ekstrasellullarinesteen elekt-

Miksi urheilukoira  
tarvitsee nestettä? Teksi: Laura Mäiseli

Kuvat: Timo Kokko 

rolyyttipitoisuudet ja niiden väkevyyserot 
säätelevät nesteen kulkua solun sisälle ja 
soluista ulos.  Ylläpitotarve on se neste- ja 
elektrolyyttimäärä, jonka koira tarvitsee 
päivittäin pitääkseen elimistön kokonais-
nestemäärän ja elektrolyyttipitoisuudet 
normaalilla tasolla. Liikunta ja muu 
harjoittelu aiheuttaa muutoksia  neste-, 
elektrolyytti- ja happo-emästasapainoon. 
Muutokset riippuvat useista tekijöistä  
kuten harjoituksen tyypistä, kestosta, 
vaativuudesta ja raskaudesta, sääoloista 
ja ulkolämpötilasta  sekä eläimen omasta 
lämmönsäätelykyvystä. Fyysinen aktiivi-
suus nostaa ruuminlämpöä , sillä lihasak-
tiivisuden muodostamasta lihasenergiasta 
noin 70 % muutetaan lämpöenergiaksi. 
Elimistön normaalissa jäähdytysprosessisa 
suorituksen aikana ja sen jälkeen kuluu 
runsaasti vettä. Toisin kuin ihminen, joka 
säätelee ruumiinlämpöä hikoilemalla, 
koira poistaa valtaosan ylimääräisestä läm-
pöenergiasta läähättämällä.  Siksi koira 
kuluttaa lämmönsäätelyssä enimmäkseen 

vettä, mutta elektrolyyttipitoisuudet eivät 
juurikaan vähene läähättäessä.  Myös 
lisääntynyt virtsaaminen ja ulostaminen 
aiheuttaa nesteenmenetystä elimistös-
tä.  Monilla koirilla voimakas fyysinen 
aktiivisuus ja rasitus aiheuttaa ripulia (ns. 
stressiripuli), joka voi aiheuttaa merkittä-
vää nestehukkaa.
  
Koiran päivittäinen nestetarve riip-
puu mm. sen koosta, rodusta. yleisestä 
aktiivisuudesta, liikunnan määrästä ja 
raskaudesta, ruuan tyypistä ja sisällöstä 
sekä ympäristön lämpötilasta. Koirat, jotka 
syövät kuivaruokaa tarvitsevat luonnol-
lisesti muuta nestettä enemmän kuin 
kosteaa ruokaa syövät koirat. Monilla 
urheilukoirilla ruokavaliossa on runsaasti 
valkuaisaineita. Elimistön valkuaisainei-
den aineenvaihdunta ja aineenvaihdun-
tatuotteiden poistaminen elimistöstä mm. 
virtsassa  vaatii enemmän nestettä kuin 
vähemmän valkuaista sisältävän ruuan kä-
sittely. Koiran keskimääräinen nestetarve 
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Teksi: Laura Mäiseli
Kuvat: Timo Kokko 

vuorokaudessa on n. 0,5–1 dl/ painokilo. 
Määrä voi nousta jopa yli 1,5 dl/kg rankan 
harjoituksen ja /tai korkean ympäristön 
lämpötilan seurauksena.  Näin ollen 20 
kg painavan koiran päivittäinen nestetar-
ve voi vaihdella noin yhdestä litrasta yli 
kolmeen litraan. 
 
Jos elimistön nestepitoisuus laskee alle 
normaalitason, puhutaan elimistön 
kuivumisesta (dehydraatio). Kuivumisen 
aiheuttaa joko liian vähäinen nesteen 
saanti tai lisääntynyt veden menetys, jotka 
taas voivat johtua useista eri syistä.  Jo 3–4 
% dehydraatio, vaikka ei olekaan havaitta-
vissa ulospäin, heikentää koiran suoritus-
kykyä. Verestä tulee ”tahmeampaa”, joten 
sydän joutuu työskentelemään voimak-
kaammin pumpatakseen verta elimistöön.  
Tämän vuoksi veren virtaus elimistössä hi-
dastuu, joka aiheuttaa mm. heikentymistä 
ravinteiden kuljettamisessa lihassoluihin.  
Noin 5 % dehydraatioaste on yleensä 
jo havaittavissa  mm. ihon elastisuuden 
vähenemisenä ( iho jää poimulle nostetta-
essa) sekä kuivina tahmeina limakalvoina 
mm. ikenissä. Jos kuivumisaste on  
7–8 % tarvitaan jo tehokasta hoitoa, jotta 
saadaan palautettua elimistön normaali 

toiminta ja estettyä aineenvaihduntahäiri-
öiden muuttuminen palautumattomiksi, 
mikä johtaa eläimen kuolemaan  ilman 
riittävän aikaista ja tehokasta hoitoa. 
 
Turvallisin ja tehokkain tapa hoitaa urhei-
lukoiran dehydraatiota on ennaltaehkäisy. 
Ennaltaehkäisy aloitetaan jo koiran ollessa 
pentu opettamalla se juomaan aina kun 
vettä tarjotaan. Jo pentuvaiheessa koiralle 
muodostuu monia voimakkaita tottumuk-
sia, mieltymyksiä ja myös vastenmielisyy-
den kohteita niin ruuan kuin juomien ja 
eri makujen sekä hajujen suhteen.  Jos 
koiralle on jo pentuja opetettu selkeät 
rutiinit esimerkiksi juottamisen suhteen, 
ei yleensä aiheuta suuria ongelmia saada 
koiraa juotettua myös aikuisena esimer-
kiksi harjoitusten ja kilpailusuoritusten 
yhteydessä. Usein pentu on helpompi 
opettaa juomaan, käyttämällä veden 
maustamiseen sopivia makuaineita. Näitä 
samoja makuja voi myöhemmin hyö-
dyntää aikuisella koiralla.  Näin voidaan 
tehokkaasti estää elimistön kuivuminen 
tilanteissa, joissa koira voisi vähentää juo-
mistaan esimerkiksi voimakkaan rasituk-
sen aiheuttaman väsymyksen tai stressin 
vuoksi. 

Olennainen osa raskaaseen harjoitukseen, 
kilpailuun tai muuhun suoritukseen, 
kuten pitkään paimennus- tai metsästys-
päivään, valmistautumisessa on riittävä 
neste- ja energiatankkaus ennen suoritus-
ta. Useimmissa tapauksissa nestetankkaus 
n. 3–8 tuntia ennen suoritusta auttaa 
ylläpitämään koiran nestetasapainon ja 
siten osaltaan varmistamaan optimaalisen 
suorituksen. Usein on hyödyllistä tarjota 
samalla ylimääräistä, helposti hyödynnet-
tävää energiaa, joka ei kuitenkaan täytä 
liikaa vatsaa. Tämä on helpointa sopivilla, 
koirille suunnitelluilla valmiilla tuotteil-
la (esimerkiksi FitDog Energy). Nämä 
tuotteet ovat yleensä hyvin maistuvia, 
joten niitä voi käyttää myös juoma-veden 
maustamiseen koirilla, jotka ovat halutto-
mia juomaan pelkkää vettä.Pitkäkestoisen 
suorituksen aikana on myös hyödyllistä 
tarjota koiralle useita pieniä nesteannok-
sia (1–2 dl), sillä näin kuivumisen riski 
pienenee.  
 
Suorituksen jälkeen on tärkeää saada 
nestetasapaino palautettua nopeasti, 
jotta koiran elimistö kykenee tehokkaasti 
palautumaan suorituksesta. Kuivuminen 
heikentää suoliston toimintaa, joten 
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koiran energiatasoa ei pystytä palauttamaan te-
hokkaasti, jos nestetasapainoa ei korjata. Myös 
lihasten palautuminen vaatii riittävästi nestettä.  
Yleensä koiralla on voimakas janon tunne 5-30 
minuuttia suorituksen jälkeen. Tämä kannattaa 
hyödyntää tarjoamalla nestettä tänä aikana. 
Jotkut koirat voivat korvata nestemenetyksensä 
jo yhdellä juottokerralla, mutta useimmiten on 
hyödyllistä tarjota useita pieniä nesteannoksia 
(0.5–1 l/ kerta riippuen koiran koosta).  Ihan-
teellista on täydentää suorituksessa kuluneet 
elimistön glykogeenivarastot samanaikaisesti 
sopivilla hiilihydraateilla. Maltodekstriini on 
helposti liukeneva hiilihydraatti, jota käytetään 
yleisesti palauttamaan elimistön glykogeeniva-
rastot suorituksen jälkeen. Käytännöllisintä on 
käyttää sopivia, koirille suunniteltuja valmiita 
tuotteita (esim. FitDog recovery), jolla voidaan 
samanaikaisesti huolehtia sekä neste- että ener-
giakorvauksesta suorituksen jälkeen.  Ihmisille 
tarkoitettuja palautumistuotteita, kuten ei mui-
takaan urheilujuomia, ei pidä käyttää koirille, 
sillä ne sisältävät yleensä huomattavia määriä 
elektrolyyttejä.  Toisin kuin ihminen, joka 
hikoillessaan menettää elektrolyyttejä, koira 
menettää läähättäessään pääasiassa vain vettä. 
Näin ollen ihmisten urheiluvalmisteiden käyttö 
voi helposti aiheuttaa koiralle vakavan elekt-
rolyyttien ylimäärän siihen liittyvine elimistön 
toimintahäiriöineen.  
 
Jos koira ei juo riittävästi ja on selvästi kui-
vunut, tarvitaan eläinlääkärin apua ja tehok-
kaampaa nestehoitoa. Lievissä tapauksissa 
kuivuminen voidaan saada korjattua nahan 
alle annostellulla sopivalla nesteellä, mutta 
vaikeammassa tapauksissa tarvitaan suonen-
sisäistä nestehoitoa. Jos koiran kunto sallii, 
samanaikaisesti jatketaan neste- ja energia-
täydennystä suun kautta annosteltuna.  Suun 
kautta annosteluun siirrytään kokonaan heti, 
kun koiran tila on vakiintunut ja suoliston 
toiminta normalisoitunut niin, että koira pystyy 
hyödyntämään suun kautta annetun nesteen 
ja energialähteen. Mikäli koiralla on ripuli tai 
se on jostain muusta syystä menettänyt myös 
elektrolyyttejä, on huolehdittava myös sopivasta 
elektrolyyttivajeen korjauksesta. Nestekorva-
uksen  antonopeus on suunniteltava koiran 
kunnon ja kuivumisasteen mukaan, sillä liian 
nopea nesteytys voi johtaa elimistön ylihydraa-
tiotilaan, joka edelleen pahentaa nestetasapai-
non häiriötä.  Nesteen antonopeutta on myös 
muokattava hoitovasteen mukaan, yleisesti 
selvän dehydraation korjaukseen menee noin 
yksi vuorokausi.

© Minna Leppänen
ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri
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Jalostusvalintoja

Hän on tehnyt koiratutkimusta mm. aiheista:
• Suomenajokoirien metsastysominaisuudet
• Hirvikoirien metsastysominaisuudet
• Kultaistennoutajien aggressio
• Suomenajokoirien nayttelytulokset
• Lonkka- ja kyynardysplasia, opaskoirat, rottweilereiden luonne-
testitulokset, bokserien jalostusohjelma (Hollannissa)

Luennon aikana kävimme läpi mielenkiintoista asiaa sekä jalos-
tuksesta että indekseistä. Johtuen asian tieteellisyydestä on teksti 
osittain suoraan lainattu hänen esityksestään.
 
Jalostus on koko populaation perinnöllisen tason parantamista 
jonkin ominaisuuden suhteen. Se ei ole pentujen teettämistä 
tai yksittäisten huippuyksilöiden tavoittelua. Kun käytetään 
vain parhaita koiria jalostukseen on tavoitteena saada aikaiseksi 
parempia koiria joka sukupolvi. Ongelmana on kuinka löydetään 
perinnöllisesti parhaat koirat jalostukseen, sillä perinnöllisyys on 
hyvin monimutkaista ja usein yksilön ilmiasu on sekä perimän 
että ympäristön muokkaamaa. Koiran oma ilmiasu ei välttämättä 
kerro sen geenien hyvyydestä tai huonoudesta. Valinta ilmiasun 
perusteella ei aina johda toivottuun tulokseen (esim. lonkkanivel-
dysplasia).
 
Koiran jalostusarvon ennustaminen tarkoittaa millaisia yksilön 
jälkeläiset keskimäärin ovat populaation keskiarvoon nähden, 
eli jalostusindeksi kertoo lukuarvon jonka on tarkoitus kuvata 
eläimen arvoa jalostukseen.

Jalostusarvo=Periytymisaste*
(korjattu fenotyyppiarvo-vertailuryhmän keskiarvo)

BLUP-indeksi (Best Linear Unbiased Prediction): on tilastolli-
nen laskentamalli eläinten jalostusarvolle, joka korjaa tuloksiin 
vaikuttavia ympäristötekijöitä ja hyödyntää eläimen kaikkien su-
kulaisten tulokset systemaattisesti. BLUP on paras saatavilla oleva 
menetelmä eläinten jalostusarvojen arviointiin kun aineistoa 
kerätään rutiininomaisesti ja sitä on riittävästi.
 
Boksereille on kokeiluluontoisesti laskettu indeksejä Hollannissa 
vuosina 2001/2004 seuraaville ominaisuuksille: syntymäpaino, 
valkoinen väri, kitalakihalkiot, piilokiveksisyys, aikuispaino, säkä-
korkeus, lonkkadysplasia, epilepsia, ristisidevauriot ja kasvaimet. 
Tutkimuksella ei ollut jatkumoa, joten sillä ei enää tänä päivänä 
ole valitettavasti juurikaan arvoa. Amerikassa opaskoirakoulu The 
Seeing Eye on mm. saanut poistettua lonkkadysplasian kokonaan 
kannastaan indeksien avulla. Tosin heidän oma geenipoolinsa 
kärsi huomattavasti johtuen populaation sulkeutuneisuudesta.

Jalostusarvon ennustamiseen käytettäviä tietolähteitä:

1. Arvostelu sukutaulun perusteella. Tällöin arvostelu 
voidaan tehdä jo paritusta suunniteltaessa. Geenit siirtyvät 
vanhemmilta jälkeläisille sattumanvaraisesti, joten varmaa 
ennustetta ei voida saada. Kuitenkin mitä paremmat van-
hemmat, sitä suurempi todennäköisyys että jälkeläisetkin 
ovat hyviä. Haluttujen ominaisuuksien periytymisastei-
den on oltava korkeita, jotta sukutauluarvostelu voidaan 
ylipäätään käyttää. Arvostelu on sitä epävarmempaa, mitä 
kauemmaksi sukutaulussa mennään.

2. Yksilöarvostelun edellytyksenä on, että ominaisuus voidaan 
mitata yksilöltä itseltään elävänä eläimenä. Tulos on 
myös saatava melko varhaisessa vaiheessa yksilön elämää. 
Eläimen omiin tuloksiin vaikuttavat myös geenikombinaa-
tiot, jotka hajoavat sukusolujen muodostuessa ja jälleen 
haluttujen ominaisuuksien periytymisasteiden on oltava 
korkeita, jotta yksilöarvostelua voitaisiin käyttää.

3. Sisarusarvostelua voidaan käyttää, jos ominaisuutta ei 
voi mitata yksilöltä itseltään ja sitä voidaan käyttää myös 
täydentämään yksilöarvostelua.

4. Jälkeläisarvostelu on varmin tapa arvioida yksilön jalostus-
arvo, jos jälkeläisiä on käytettävissä riittävästi ja se antaa 
melko varman tuloksen niissäkin ominaisuuksissa joiden 
periytymisaste on alhainen. Sitä voidaan käyttää myös 
sukupuoleen sidottujen sekä vain teurastetulta eläimeltä 
mitattavien ominaisuuksien arvosteluun. Sen tärkein 
merkitys on uroseläinten arvostelussa ja jälkeläisotannan 
on oltava edustava; ei arvostella vain parhaita jälkeläisiä.

Indeksien standardointi:
Kunkin rodun keskiarvo on 100 ja se on aina rotukohtainen, jo-
ten indeksejä ei voida vertailla eri rotujen välillä. Mitä suurempi 
indeksi, sitä korkeampi jalostusarvo eli koiran geneettinen taso. 
70 % koirista asettuu indeksien 90–110 väliin ja vain noin 5 % 
ovat alle 80 tai yli 120. Indeksin keskiarvo pysyy aina samana 
lukuna 100, mutta kun geneettistä paranemista tapahtuu putoaa 
vanhempien koirien indeksi ajan saatossa, sillä oletuksena seu-
raavat sukupolvet ovat parempia ja näin ollen indeksin keskiarvo 
100 siirtyy rodussa korkeammalle. Perussääntönä nartun ja 
uroksen indeksien keskiarvon tulisi olla yli 100, jolloin tulevan 
pentueen geneettinen oletusarvo (huom! ei välttämättä ilmiasu) 
olisi keskiarvoa parempi. Olisi myös parempi, että uroksen ja 
nartun omat arvot olisivat vähintäänkin lähellä sataa ja niiden 
yhteisen keskiarvon tulisi olla yli sata, kun että valitaan jalostuk-
seen narttu, jonka oma indeksi on 80 ja uroksen 121. Tällöin 
oletusarvo on varmempi. Laskenta ottaa kuitenkin huomioon 

MTT Anna-Elisa Liinamo oli pitämässä jalostuspäivillämme 
luentoa jalostusvalinnasta BLuP-indeksien avulla.
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myös parituskumppanin tason eli huono narttu ei heikonna 
hyvän uroksen indeksiä ja päinvastoin. Toisaalta huonon nartun 
indeksiä ei voida nostaa ”keinotekoisesti” huippu-uroksella ja 
päinvastoin.
 
BLUP-indeksi on aina luotettavin mahdollinen ennuste koiran 
jalostusarvosta ja vähintään yhtä hyvä, kun koiran oma ilmiasu. 
Silti arvosteluvarmuus ei indekseilläkään ole (yleensä) 100% 
johtuen ominaisuuksien periytyvyydestä ja käytettävien tietojen 
määrästä ja luotettavuudesta. Mukana on oltava mahdollisim-
man kattavasti tuloksia koko populaatiosta – sekä hyvät että 
huonot tulokset.

Epäjohdonmukaisuuksiakin löytyy indeksien yhteydestä:

1. Samalla koiralla on monta rekisterinumeroa ja joka 
numerolla eri indeksi. Tuontikoirilla saattaa olla useita eri 
rekkareita ja niihin yhdistyvät erilaiset sukulaistiedot ja -tu-
lokset. Laskentaohjelma olettaa, että kyseessä on kaksi eri 
koiraa ja indeksien luotettavuuden takaamiseksi tällaiset 
monirekisteriset koirat tulisi yhdistää tietokanta-aineistoon.

2. Pentuesisaruksilla samat tulokset mutta eri indeksit. 
Indeksien korjaustekijöissä on eroja. Myös laskentatekniset 
likiarvojen pyöristysvirheet saattavat aiheuttaa sitä. Käytän-
nössä jos indeksipisteet ovat 2-3 pisteen päässä toisistaan, ei 
koirien välillä ole eroja.

3. Koiran indeksi laskee/nousee huomattavasti verrattuna 
aiempaan silloin, kun koiralle on tullut lisää tietoa: oma 
tulos tai sukulaisten tuloksia. Tällainen on mahdollista 
etenkin silloin, kun koirasta on vielä vähän tietoa tietokan-
ta-aineistossa ja sen takia arvosteluvarmuus on alhainen. 
Myös jalostuksellinen edistyminen johtaa siihen että 
vanhempien koirien indeksit laskevat.

4. Koirien lonkkia on kuvattu jo 30 vuotta ja mitään edistystä 
ei ole tapahtunut. Röntgenkuvaus ei yksin paranna lonkan 
rakennetta – tarvitaan myös systemaattista jalostusvalintaa. 
Valintaeron on oltava myös riittävän suuri. Eläimen jalos-
tusarvon arvioiminen sen oman lonkkakuvan perustella ei 
ole aina luotettavaa.

Indeksilaskennassa on paljon hyviä ominaisuuksia. Ajokoirilla on 
laskettu erilaisia käyttöominaisuuksien indeksejä vuodesta 1985 
alkaen ja niiden käyttöominaisuudet ovat parantuneet huomat-
tavasti (noin 5-20 pistettä riippuen ominaisuudesta). Kultaisilla 
noutajilla taas on tehty tutkimus lonkkaniveldysplasiasta indek-
sien näkökulmasta. Siinä koko populaation lonkkajakauma oli 
seuraavanlainen: A28%, B22%, C28%, D20% ja E2%. Otannasta 
eroteltiin jälkeläisten lonkat, kun vanhemmilla oli tulos A tai B: 
A34%, B20%, C26%, D17% ja E2%. Eroteltiin myös jälkeläiset, 
kun vanhempien lonkkaindeksi oli ≥110: A48%, B20%, C22%, 
D7% ja E2%. Eroteltiin myös jälkeläiset, kun vanhempien lonk-
kaindeksi oli ≤90: A9%, B21%, C38%, D29% ja E3%. Joukosta 
eroteltiin myös jälkeläiset, kun vanhempien indeksi oli alle 100, 

mutta oma kuvaustulos oli A tai B: A13%, B13%, C40%, D27% 
ja E7%.
 
Täytyy muistaa, että tietty BLUP-indeksi kuvaavaa vain yhtä omi-
naisuutta kerrallaan – koira on kuitenkin kokonaisuus. Indeksien 
oikea käyttötapa olisikin olla tukemassa jalostusvalintoja tehtäes-
sä. Kasvattajan tulisi arvioida koiran kokonaisjalostusarvo mukaan 
lukien luonne, terveys (kokonaisvaltaisesti), käyttöominaisuudet 
sekä rakenne/näyttelytulokset. Ominaisuuksia tulisi painottaa 
niiden tärkeyden mukaan ja valita koira, jonka ominaisuuksien 
summa on lähinnä haluttua ihannekoiraa.
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Ensimmäiset kokemukset bokserista sain lapsuu-
dessani ja siitä asti minussa on ollut bokserivirus. 
1980 sain ensimmäisen bokserinarttuni Bonny von 
der  Pfenningsbrücke ja liityin Saksan bokseriyh-

distykseen (Deutsche Boxerklub e. V. Sitz München). Alusta 
lähtien olen ollut aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa, 
ensin Bremenin alaosastossa johtokunnassa eri tehtävissä, myö-
hemmin osavaltiotasolla Laser-Emsin bokseriosastossa. Tällä 
hetkellä olen jäsenenä Saksan Bokseriyhdistyksen jalostus- ja 
kööraustoimikunnassa. Olen kouluttanut neljätoista bokseria 
ja osallistunut  käyttökoirakokeissa kaikkiin luokkiin sekä köö-
rauksiin että pokaalikilpailuihin.

Jalostuksen kehitystä ja sitä mitä jalostuksessa tapahtuu voi 
seurata parhaiten oman rodun näyttelyissä.

Niinpä pyrinkin heti kohta kouluttautumaan myös rodun 
ulkomuototuomariksi.  Karin Rezewskyssä ,  rodun kasvattajas-
sa ja saksan Bokseriyhdistyksen jalostustoimikunnan vetäjässä 
löysin kokeneen ja  maineikkaan tuomarikummin,  1987 sain 
tuomarioikeudet  Saksan Bokseriyhdistyksen historian nuorim-
pana  tuomarina.

Ja voidakseni toimia myös jalostuksen soveltuvuuskokeen 
(ZTP) ja jalostuksellisen valintakokeiden (Körungen) tuomari-
na noudatin saamaani kutsua Körmeisterin kunniavirkaan.

Monet kutsut tuomariksi Amerikkaan, Etelä-Amerikkaan, 
Etelä-Afrikkaan ja moniin Euroopan maihin mahdollistivat 
minulle useamman kerran seurata bokserinjalostusta ja sen 
kehitystä eri puolilla maailmaa. Nämä ovat joka kerta jännit-
tävä, elämyksellinen ja opettavainen lisänä kokemuksiini ja 
tietoihin.

Koska jo alusta alkaen olin innostunut jalostuksesta, vom 
Okeler Forst kennelini ensimmäinen pentue syntyi 1983. 
Tähän mennessä olen kasvattanut 55 pentuetta. Teorian – se 
tarkoittaa perusteellisia kynologisia tietoja ja yksityiskohtaista, 
rotumääritelmän mukaisia erikoistietoja – ja käytännön, se 
tarkoittaa mahdollisimman rotumääritelmän mukaisen bok-
seri pitämistä ja jalostusta, yhdistäminen – on aina paras tie 
menestykseen. Niinpä koenkin aina miellyttävänä haasteena 
kasvattaa terveitä, menestyksekkäitä boksereita, kouluttaa niitä 
ja esittää niitä näyttelyissä.

Kansainvälisesti näyttelyissä parhaiten pärjännyt koirani oli 
uros, multichampioni Patrick vom Stedinger Hof. Se sai monia 
kansallisia ja kansainvälisiä voittajatitteleitä, joista suurin me-
nestys oli ATIBOX-voittajatitteli ja ROP Italiassa 1992. Oman 
kennelini historian menestyksekkäin jalostusuros ja periyttäjä 
oli multichampioni Uno vom Okeler Forst.

Kennelistäni ovat tähän mennessä tulleet kansalliset ja kan-
sainväliset muotovaliot Aralie, Imapala,Osiris, Quo Vadis, Rag-
na, Sahib , Wilda, Wina, Yelto, Yuca, Caro, Heureka, Julian, 
la Belle, Nash , Paganini, Quefilia, Silas, Salome, Tabor, Uno, 
Uros ja Yara vom Okeler Forst sekä tällä välin monia serteillä 
palkittuja koiria.

Suureksi ilokseni tuomariurani korkein kohokohta oli nyt 
vuonna 2013 tuomariurani 30-vuotisjuhlavuonna. Osakseni 
tuli suuri kunnia saada kutsu arvostelemaan boksereita ja valita 
rodun paras FCI maailmanvoittajanäyttelyssä.

 
Käännös: Outi Valle

Klubsieger  
ztp-tuomariesittely

Ralf Brinkmann
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KLUBSIEGER
24.8.2013 KUORTANE

Näyttelyssä arvostellaan bokserit Eurooppalaiseen tyyliin väreittäin.
Tuomarina Ralf Brinkmann, Saksa

Näyttelyssä jaetaan Klub Sieger 2013 ja Junior Klub Sieger 2013 -tittelit uroksille ja nartuille molemmissa väreissä.
Näyttelyssä arvostellaan baby -pennut 5 – 7 kk ja pennut 7 – 9 kk sekä turisti -koirat (värivirhe, kivesvika) joissa myös pennut 5 - 9kk.

Lisätietoja KlubSieger näyttelyn luokista ja säännöistä Suomen Bokseriyhdistyksen kotisivuilta.
Ilmoittautumiset

28.7.2013 mennessä 30€, saman om 2. jne koira, pennut ja veteraanit  25€, turistit 20€
Yli 10v veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokkaan ilmoitettuna.

29.7. - 5.8.2013 mennessä 35€, saman om 2. jne koira, pennut ja veteraanit 30€, turistit 25€
Yli 10v veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokkaan ilmoitettuna.

Ehdoton viimeinen ilmoittautumispäivä 5.8.2013
Ilmoittautumiset ainoastaan kennelliiton lomakkeella osoitteeseen

Ulla Granholm
Ruorikuja 2 D 50

02320 ESPOO
ulla.granholm@pp.inet.fi

Kuitti maksetusta ilmoittautumismaksusta liitettävä mukaan
Ilmoittautumismaksu maksetaan yhdistyksen tilille 

Nordea 127030-207063, viite 123, Foreign payments Iban FI801270 3000 2070 63 Bic/Swift NDEAFIHH

Tervetuloa Suomen Bokseriyhdistyksen Klub Sieger -näyttelyyn

KLUBSIEGER ZTP-TESTI
Suomen Bokseriyhdistys järjestää yhteistyössä Pohjanmaan alaosaston kanssa

Tuomarina toimii Körmeister Ralf Brinkmann
ja maalimiehenä Lauri Impiö.

Testiin voivat osallistua kaikki 12kk täyttäneet, jalostukseen soveltuvat ja virallisen lonkkakuvaustuloksen (A-C) omaavat bokserit.
Enintään 20 bokseria mahtuu mukaan ja vähintään 4 tulee ilmoittautua, jotta testi toteutetaan.

Ilmoittautumiset 15.8.2013 mennessä lähettämällä kopio koiran rekisterikirjasta, lonkkalausunnosta, maksutositteesta ja omistajan yhteystiedot joko
tai

Laura Mäiseli
Ylitalontie 5

21340 TORTINMÄKI
jalostus@bokseriyhdistys.fi

Osallistumismaksu on 50€ (ulkomaiset koirat / ei jäsenet 60€). 
Ilmoittautumiset maksetaan yhdistyksen tilille FI80 1270 3000 2070 63 / ZTP testi ja koiran nimi.

Lisätietoja testistä tulee SBY:n kotisivuille http://www.bokseriyhdistys.fi

Tervetuloa Suomen Bokseriyhdistyksen ZTP-testiin

25.8.2013 KUORTANE KLO 10

 Bokseri 2 • 2013  |  19 

KLUBSIEGER
24.8.2013 KUORTANE

Näyttelyssä arvostellaan bokserit Eurooppalaiseen tyyliin väreittäin.
Tuomarina Ralf Brinkmann, Saksa

Näyttelyssä jaetaan Klub Sieger 2013 ja Junior Klub Sieger 2013 -tittelit uroksille ja nartuille molemmissa väreissä.
Näyttelyssä arvostellaan baby -pennut 5 – 7 kk ja pennut 7 – 9 kk sekä turisti -koirat (värivirhe, kivesvika) joissa myös pennut 5 - 9kk.

Lisätietoja KlubSieger näyttelyn luokista ja säännöistä Suomen Bokseriyhdistyksen kotisivuilta.
Ilmoittautumiset

28.7.2013 mennessä 30€, saman om 2. jne koira, pennut ja veteraanit  25€, turistit 20€
Yli 10v veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokkaan ilmoitettuna.

29.7. - 5.8.2013 mennessä 35€, saman om 2. jne koira, pennut ja veteraanit 30€, turistit 25€
Yli 10v veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokkaan ilmoitettuna.

Ehdoton viimeinen ilmoittautumispäivä 5.8.2013
Ilmoittautumiset ainoastaan kennelliiton lomakkeella osoitteeseen

Ulla Granholm
Ruorikuja 2 D 50

02320 ESPOO
ulla.granholm@pp.inet.fi

Kuitti maksetusta ilmoittautumismaksusta liitettävä mukaan
Ilmoittautumismaksu maksetaan yhdistyksen tilille 

Nordea 127030-207063, viite 123, Foreign payments Iban FI801270 3000 2070 63 Bic/Swift NDEAFIHH

Tervetuloa Suomen Bokseriyhdistyksen Klub Sieger -näyttelyyn

ZTP-TESTI
Suomen Bokseriyhdistys järjestää yhteistyössä Pohjanmaan alaosaston kanssa

Tuomarina toimii Körmeister Ralf Brinkmann
ja maalimiehenä Lauri Impiö.

Testiin voivat osallistua kaikki 12kk täyttäneet, jalostukseen soveltuvat ja virallisen lonkkakuvaustuloksen (A-C) omaavat bokserit.
Enintään 20 bokseria mahtuu mukaan ja vähintään 4 tulee ilmoittautua, jotta testi toteutetaan.

Ilmoittautumiset 15.8.2013 mennessä lähettämällä kopio koiran rekisterikirjasta, lonkkalausunnosta, maksutositteesta ja omistajan yhteystiedot joko
tai

Laura Mäiseli
Ylitalontie 5

21340 TORTINMÄKI
jalostus@bokseriyhdistys.fi

Osallistumismaksu on 50€ (ulkomaiset koirat / ei jäsenet 60€). 
Ilmoittautumiset maksetaan yhdistyksen tilille FI80 1270 3000 2070 63 / ZTP testi ja koiran nimi.

Lisätietoja testistä tulee SBY:n kotisivuille http://www.bokseriyhdistys.fi

Tervetuloa Suomen Bokseriyhdistyksen ZTP-testiin

25.8.2013 KUORTANE KLO 10



20  |  Bokseri 2 • 2013  Bokseri 2 • 2013  |  21 

”No force just fun”  
– koulutusviikonloppu  
Ingmar Sioenin tapaan

Ingmar Sioen on belgialainen 
ammattilaiskouluttaja ja maalimies 
joka on vuosien varrella kouluttanut 
74 bokserille sekä muutamille eri 

rodunkin edustajille koulutustunnuksen 
suojelusta (IPO GHP VPG). Sen lisäksi 
hän on kouluttanut lukuisille boksereille 
Saksan, Italian ja Belgian siitostesteihin 
vaadittavan suojeluosuuden. Hän on myös 
arvostettu handleri ja menestyksekäs bok-
serikasvattaja kennelnimellä van Sapho’s 
Hoeve. Edelleen myös vanhemmat ovat 
mukana toiminnassa kasvattaen boksereita 
Espanjassa kennelnimellä de La Finca 
Sapho.

Minulla on ollut ilo tuntea Ingmar jo use-
amman vuoden ajan ja olemme saaneet 
erinäisiä kertoja houkuteltua hänet vetä-
mään tottelevaisuus- ja suojelukoulutusta 
pienelle ryhmälle palveluskoiraharrastajia. 
Seminaariviikonloppu on ollut tavallaan se 
kesän kohokohta jota hartaasti on odotet-
tu ja siihen on kukin parhaansa mukaan 

valmistautunut. Loistava kouluttaja ja 
mukava ryhmä samanhenkisiä ihmisiä ovat 
varmistaneet, että viikonloppu on ohi aivan 
liian nopeasti. 
 
Ingmar on varmasti yksi klikkeri-koulutuk-
sen uranuurtajia. Tätä oikea-aikaisuuteen 
perustuvaa palkkausta hän käyttää niin 
tottis-kuin purutreeneissäkin. Tällä me-
todilla hän on myös saavuttanut ensim-
mäisenä ohjaajana bokserille 100pisteen 
tottiksen,sekä tehnyt tuloksen useamman 
koiran kanssa IPO3 luokassa. Ingmarin 
käsittämätön kyky lukea sekä ohjaajaa että 
koiraa yhdistettynä uskomattomaan kärsi-
vällisyyteen jaksaa hämmästyttää minua 
kerta toisensa jälkeen. Se on lahja jonka 
soisin jokaiselle ohjaajalle ja kouluttajalle. 
 
Tänä keväänä lähes vakiona pysyneeseen 
seminaariryhmään liittyi osa oman suoje-
luryhmämme jäseniä sekä maalimiehem-
me Mika Myyry. Tässä Miken ajatuksia 
seminaarista.

”IPO-kulttuuri on Belgiassa erittäin 
korkealla ja Ingmar Sioen on selkeästi yksi 
maailman huipputason maalimiehiä. Hän 
etenee itsevarmasti ja määrätietoisesti eri-
tyyppisten koirien kanssa rotuun katsomat-
ta. Hänen kykynsä lukea koiraa on omaa 
luokkaansa.
 
Ingmarin maine maalmiehenä on suonut 
hänelle mahdollisuuden työskennellä mo-
nien maailman kärkikoirakoiden kanssa. 
Olisi suonut että seminaarissakin olisi ollut 
myös hyvinkin kokeneita ohjaajia sillä 
kouluttajalla olisi ollut annettavaa avian 
huipputason koirakoille.
 
Muistettava on kuitenkin miten tärkeää 
on myös aloittelevien ohjaajien saada kär-
kitason ohjausta sillä peruspilari pennun/ 
nuoren koiran ja ohjaajan välillä rakenne-
taan jo hyvin varhaisessa vaiheessa”.

Että tälleen : )

Teksi: Sirpa Annala
Kuvat: Timo Kokko 
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On hankalaa pukea sanoiksi sitä tunnetta, kun kauan odotet-
tu tapahtuma on vihdoin edessä. Toiveita, intoa, halua oppia 
uutta, hieman perhosiakin risteili vatsassa, kun starttasim-
me koko perheen voimin Jyväskylästä kohti Tuusulaa. Me 
seminaarin osanottajat olimme jo etukäteen pitäneet yhteyttä 
Facebookissa sopien mm. tarjoiluista, joten saavuttuamme 
Ninnin hulppeisiin tiloihin oli kuin olisi tavannut kasan 
vanhoja tuttuja.
 
Seminaaripaikka oli upea, eikä Suomen säissäkään ollut 
moittimista- aurinko helli meitä koko viikonlopun. Sano-
mattakin lienee selvää, että kolme päivää meni kuin siivillä. 
Nautin suunnattomasti Ingmarin  työskentelyn seuraamises-
ta- siitä, kuinka hän kaikessa rauhassa opetti ohjaajaa opetta-
maan koiralleen erilaisia asioita kertoen, selittäen ja perus-
tellen.  Hän osasi konkreettisesti kertoa näkemästään – miksi 
koira toimi, kuten toimi – mitä ohjaaja siis teki juuri sillä 
hetkellä saaden aikaan koiran toiminnon, ja mitä ohjaajan 
tulee tehdä eri lailla, jotta koiralla olisi mahdollisuus tehdä 
oikein. Niin mielenkiintoista!

 
 
 
 

Viikonlopun aikana joidenkin koirien kanssa opeteltiin uut-
ta, toisten kanssa korjattiin jo syntyneitä ongelmia.  Kaikesta 
pystyi näkemään Ingmarin koiran- ja ohjaajanlukutaidon 
sekä hänen valtavan tietotaitonsa siitä, miten koira toimii- 
miten se oppii, kun se joutuu itse ajattelemaan- ja kun 
palkkaus on aikea-aikaista ja tasoista sekä määräistä. Miten 
simppeleistä asioista ongelmien korjaamisessa voikaan välillä 
olla kyse! Täytyy toivoa, että oman rotumme koulutuspuolel-
la vaikuttavat ihmiset pääsisivät seuraavalla kerralla paikalle, 
sillä tämän tason positiivisen koulutuksen kouluttajia ei tässä 
maassa valitettavasti vilise. 
 
Mahtavan koulutuksellisen puolen  lisäksi täytyy tässä yhtey-
dessä mainita myös sekä sisätiloissa että kentällä olleet loista-
vat tarjoilut- äitienpäiväkakkua ja onnittelumaljoja  myöten! 
Iso kiitos kaikille asianosaisille, erityisesti Sirpalle ja Tealle!
 
Ja ne perhoset – ne häipyivät sillä hetkellä, kun pääsin Hem-
mon kanssa kentälle. Oli kuin olisi kotiin tullut. 

Haaveesta totta -viikonloppu  
Ingmar Sioenin seminaarissa 10.–12.5.2013
Hanna Pitkänen/Hemmo
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Kuka olet?
Olen Mari Sonninen, puolentoista bokserin omistaja Leppävir-
ralta.

Mistä bokseriharrastuksesi alkoi?
Opiskeluaikoina halusimme mieheni kanssa ottaa koiran. Haim-
me rotua, jonka kanssa voi harrastaa monipuolisesti eri lajeja. 
Perehdyttyämme eri rotuihin kirjojen perusteella, juteltuamme 
muutamien kasvattajien ja silloisen SBY:n pentuvälittäjän kanssa, 
totesimme, että bokseri on meidän rotumme.  Ja niin meille tuli 
ensimmäinen bokseri vuonna 1994. 

Montako bokseria sinulla on ollut?
Perheessäni on asunut yhteensä viisi bokseria.  Ensimmäinen 
koiramme oli nimeltään Kitron Senni (Senni). Toinen koiramme 
oli Bluesfreund Gimma (Peppi). Nykyään meillä asustaa kolme 
bokseria;   Vuorman Yepper ( Nemo),  Zita vom Okeler Forst, 
(Zita).  Zita on mieheni koira ja sen pennuista minulle jäi kotiin 
vielä pentu, Vuorman Capri eli Taika, jonka kanssa tällä hetkellä 
puuhastelen. 

Mikä on suhteesi alaosastoosi ja SBY:een?
Nykyään asun Jyväskylän ja Joensuun alaosastojen välimaastossa. 
En ole osallistunut kummankaan alaosaston toimintaan aktiivi-
sesti välimatkasta johtuen.  Kuopion seudulla olen ollut järjestä-
mässä/ohjaamassa  tottistreenejä boksereille. Alueen bokseritree-
neistä ilmoittelemme facebookissa, Pohjois-Savon boksereiden 
ryhmässä. 

SBY:en toiminnassa olen ehtinyt silloin tällöin olemaan mukana. 
Kuuluimme mieheni kanssa opiskeluaikoinamme Oulun alaosas-
toon ja olimme mukana, kun Pohjanmaan alaosasto perustettiin. 
Taisimme olla vuorotellen molemmissa alaosastoissa hallitukses-
sakin jäsenenä vähän aikaa.   

Nykyään olen SBY:n toisen vuoden koulutusohjaajaoppilaana. 
Olen ollut mukana muutamilla yhdistyksen järjestämillä leireillä. 

Mitä bokseri merkitsee sinulle?
Bokseri merkitsee minulle harrastuskaveria ja perheenjäsentä.  
Harrastuksen kautta olen saanut myös monia hyviä ystäviä, joihin 
en ilman boksereita olisi luultavasti koskaan tutustunut.

Mitä olet harrastanut?
Olen harrastanut ensimmäisen bokserimme kanssa agilityä ja 
tokoa. Tokossa taisimme päästä avoimeen luokkaan ja agilityssä 
viittä vaille kolmoseen.  Perheen perustamisen aikoihin koirahar-
rastus jäi elämässäni hieman vähemmälle ja keskityin tuolloin 
perheeseemme. Toisen bokserimme kanssa harrastin hakua niin 
kauan kuin se oli meillä, myöhemmin Bluesfreund Gimma asui 
sitten äitini luona.

Varsinaisesti PK-harrastuksen saloja minulle on kuitenkin 
opettanut kolmas koirani, Vuorman Yepper.  Nemon lajina on 
ollut metsäjälki, jossa olemme saaneet  JK3-koulutustunnuksen. 
Nemon kanssa olen harrastanut myös näyttelytä. Zitan ohjaajana 
on mieheni Harri, joten Zitan kanssa olen harrastanut lähinnä 
kotona olemista. Vuorman Caprin kanssa olen tehnyt pohjatyö-
tä tulevaa varten, katsotaan mitä PK -lajia sen kanssa innostun 
harrastamaan.  

Miten saataisiin lisää boksereita koekentille ja 
sitä kautta arvokisoihin?
Tämä on varmasti kysymys, jota yhdistyksessä pitää nykypäivänä 
miettiä. Jotta bokserin kanssa on mahdollista ylipäätään päästä 
koekentille, pitää ensinnäkin koiran terveyden olla kunnossa. 
Bokseria koulutettaessa myös luonneominaisuudet ovat tärkeät. 
Onneksi monet kasvattajat kiinnittävät näihin asioihin paljon 
huomiota jalostusvalintoja tehdessään. 

Koetasolle yltämiseen bokserin, kuten muunkin rotuisten koirien 
kanssa, tarvitaan paljon työtä.  Monelle kokeeseen tähtäävälle 
treeniryhmästä on hyötyä. Treeniryhmän on oltava sellainen, 
että koiranohjaaja viihtyy siinä ja tuntee itsensä tervetulleeksi 
ryhmään. Ryhmässä jokainen treenaaja saa tarvitessaan apua ja 
ohjausta, siinä pääsee seuraamaan toisten koiranohjaajien tree-

Harrastajaesittelyssä
Mari Soininen
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nejä (samalla voi myös saada ajatuksia omaan treenaamiseen) ja 
ryhmässä treenatessa on mahdollista käyttää myös apuhenkilöitä. 
Treeniryhmässä on tärkeää, että jokaisen koiraan paneudutaan 
yksilöllisesti ja kannustavasti, hyväksyen sen, että koirat ja myös 
ohjaajat ovat erilaisia. Kouluttamisessa ratkaisevaa on se, miten 
ohjaaja löytää koiralleen sopivan tavan tehdä asioita ja viedä 
koiraa tavoitteellisesti eteenpäin.

Treeneissä on hyväksyttävä myös se, että on ok, jos ohjaajan tavoit-
teena ei ole päästä kokeisiin asti koiransa kanssa, vaan esimerkiksi 
koiran kanssa puuhailu tai arkitottis. Näistä harrastajista monet 
ovat sitten myöhemmin kokemuksen karttuessa innostuneet jatka-
maan kouluttamista aina koetasolle saakka. 

Kokeisiin menemistä mielestäni helpottaa se, että on itse aikai-
semmin käynyt katsomassa kokeita ja koirakoiden suorituksia 
niissä. Siksi on mielestäni hyvä, että rotumestikset järjestetään 
SBY:n leirin yhteydessä. Näin monet pääsevät näkemään millais-
ta kokeissa on. Toivottavasti se laskee uusien harrastajien rimaa 
ilmoittautua kokeeseen ja rohkaisee asettamaan itselle koetavoit-
teita. Kun itselle asettaa tavoitteita, se tavallaan ”ryhdistää” tree-
naamista ja vie siten koirakkoa eteenpäin.  Paitsi yleisön joukosta, 
kokeita voi päästä seuraamaan vielä lähempää ilmoittautumalla 

esim. alaosaston järjestäessä kokeita vapaaehtoiseksi talkoolai-
seksi kokeeseen. Kokeita järjestettäessä jokaiselle löytyy varmasti 
tehtävää, samalla voi päästä näkemään esimerkiksi maastolajien 
suorituksia läheltä (esim. miten koiraa kannattaa tai ei kannata 
ohjata, mitä maastossa voi tehdä, mitä ei jne.) 

Edellisen lehden kirjoittajan kysymys: Mitkä 
ovat mielestäni parhaat bokserin ominaisuudet 
metsäjälkikoirana?
Mielestäni boksereilla on paljon hyviä ominaisuuksia metsäjäl-
jelle. Bokserit ovat itsevarmoja ja pitävät toiminnasta, innostuvat 
helposti toimimaan. Niillä on myös suuri taistelutahto, josta on 
hyötyä kun ne joutuvat ratkomaan ongelmia jäljellä. Boksereilla 
on myös hyvä hajuaisti ja ne käyttävät sitä mielellään. Myös kes-
kittymiskyky jäljellä on plussaa. 

Kenestä haluaisit kuulla seuraavaksi ja mitä eri-
tyisesti haluaisit häneltä kysyä?
Tämä olikin tämän harrastajaesittelyn vaikein kysymys  
: ) . Pitkällisen pohdinnan tuloksena haluaisin kuulla Jaana 
Aittolan viimeisimmät kuulumiset ja kysyä häneltä 1. Mitkä ovat 
mielestäsi bokserin parhaat ominaisuudet TOKO-koirana ja 2. 
Millä eväillä suuntaat uuteen haku-kauteen? 

Ihanaa kesää  
toivottaa

Suomen Bokseriyhdistys ry
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Tervetuloa uudet jäsenet

Susanna Kinnunen, Halkia
Eveliina Kallio, Nurmo
Harald Hornborg-Franck, Helsinki
Sari Christou, Helsinki
Satu Aaltonen, Helsinki
Iiris Kokko, Isnäs
Hanna Korpiniemi, Imatra
Hanna Lepistö, Turku
Sissi Nyman, Piikkiö
Otto Aho, Piikkiö
Leena Syrjänen, Matku
Sami Putkonen, Lahti

Sonja Skinnari, Vainikkala
Sanna Fahmi, Tampere
Mirva Kontunen, Joutseno
Hanna-Leena Viitanen, Tampere
Rami Järvenhaara, Raisio
Lotta Kindberg, Turku
Tanja Ora, Turku
Johanna Kahila, Karkkila
Tiia Ahola, Helsinki
Anita Malkamäki, Vantaa
Mirva Suikki, Jämsä
Marko Suonpää, Turku

Kuva: Timo Kokko
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Bokseri-lehdessä julkaistaan ne palveluskoirakoetulokset, jotka 
on ilmoitettu aineistopäivään mennessä toimituksen osoitteeseen  
bokserilehti@bokseriyhdistys.fi. Viestissä tulee ilmoittaa koe 
ja kokeen päivämäärä, koiran ja ohjaajan nimet, tuomari sekä 

pistemäärä. Koulutustunnuksen saaneen koiran kuva julkaistaan 
lehdessä ilmaiseksi tuloksen yhteydessä. Kuva toimitetaan osoit-
teeseen bokserilehti@bokseriyhdistys.fi

Koetuloksia

HARJAVALTA, 4.5.2013 
Biscaya von Fausto
Tuomari Mauri Laine
om. Leena ja Tuula Nolvi
ohj. Leena Nolvi
JK3

TuuSuLA 4.5.2013
Vaa’as  unieni Pilvistö
Tuomari:
Omistaja/ohjaaja: Tia heino
HK1

RAASEPORI 9.5.2013
Leedalein Praline
Tuomari Kauko Makkonen
om. Leena ja Tuula Nolvi
ohj. Tuula Nolvi
JK1

SNAPPERTuNA 9.5. 2013
Moonraker Intedra
Tuomari Kauko Makkonen
Om. Anneli Karttunen
Ohj. Helena Suortti
JK 2  

Vaa’as  unieni Pilvistö  

Leedalein Praline

Biscaya von Fausto

Moonraker Intedra



28  |  Bokseri 2 • 2013

Näyttelytuloksia
Kotimaiset ja ulkomaiset näyttelytulokset julkaistaan Bokseri 
-lehdessä vain jos näytteilleasettaja ilmoittaa tulokset näyttelytoi-
mikunnalle viisi (5) päivää ennen lehden aineistopäivää. Tulokset 
ilmoitetaan osoitteeseen nayttely@bokseriyhdistys.fi.

Ilmainen ROP kuva edellyttää seuraavia, oikein kirjoitettuja 
tietoja ko. näyttelystä: aika, paikka, tuomari + tieto onko kasvat-
tajatuomari, boksereiden sekä koko näyttelyn koiramäärä, tieto 

kaikista sijoittuneista (ROP/VSP, PU- ja PN- luokat, veteraanit, 
pennut sekä jaetut palkinnot (sert, cacib yms.) sekä tieto ryhmä 
tai BIS menestyksestä.

Jos lähetät kuvan sähköpostilla, nimeä kuva koiran virallisen ni-
men mukaan. Huomio kuvan kohdalla lehden vaatimukset kuvan 
koosta, sekä tallennusmuodosta.

TuuSNIEMI RN 24.2.2013 
tuomari Kirsti Louhi 
(10/alle 1000)

ROP Playbox’s unique 
PN 2 Bestbox Bonita de luna

VSP Vardomen Dominic, sert

EuRA RN 9.3.2013
Tuomari Natalie Sydykh, Venäjä 
yli 10 (ei pentuja, ei veteraaneja)/alle 1000 

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert 
Pu2 Aristocrat zur alten Buckeburg, vara-sert 
Pu3 Golden Amulette Challenger

VSP Vaa’s Hilja Maitotyttö 
PN2 Cocoon’s Renesanssi, sert 
PN3 Cocoon’s Just For You 
PN4 Moonraker Lounatuuli, vara-sert

LAPPEENRANTA KR 31.3.2013
Tuomarina: Luis Gorjão Henriques, kt 
21/yli 2000

ROP Zhatinne de Casa Los Azahares, SERT, RYP4 
PN2 Cocoon’s Nylon Beat 
PN3 Daytona Nostrum Vara-SERT 
PN4 Playbox True Illusion

VSP Cocoon’s Royal Choice, SERT 
Pu2 Playbox Panthera 
Pu3 GimmeFife Jack Sparrow 
Pu4 Lellibox Born To Be My Dream, Vara-SERT

ROP VET Boks-Best Saiz Roxette From North 
ROP KASV Cocoon’s 

VAASA, KV 14.4.2013
Tuomari Maritha Östlund-Holmsten (kasvattajatuomari) 
yli 30 (ei pentuja, ei veteraaneja)/ yli 3000 

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert, cacib 
Pu2 Tenten Knight, vara-cacib 
Pu3 Liberum Avis Aut Ceasar 
Pu4 Playbox´s Veni Vidi Vici, vara-sert

VSP Cocoon’s Renesanssi, sert, cacib 
PN2 Bestbox Bonita de Luna, vara-cacib 
PN 3Tenten Marimba, vara-sert 
PN 4Playbox’s True Illusion

ROP-kasvattaja: 
1. Cocoon’s, KP 
2. Playbox’s, KP 
3. Tenten, KP

KANKAANPää RN 20.4.2013 
tuomari Jari Laakso 
alle 10/alle 1000

ROP Playbox’s unique 
PN 2 Moonraker Lounatuuli SERT

VSP Playbox’s Panthera 
Pu 2 Sulehuulen eri nomeinen SERT, FI MVA

LAHTI KV 27.4.2013 
Tuomari Theo Horchner, Australia (kasvattajatuomari) 
20 (1 pentu, ei veteraaneja)/yli 4000 

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert, cacib, RYP-2 
Pu2 Liberum Avis Aut Ceasar, vara-cacib 
Pu3 Bestbox Gran Hermano, vara-sert

VSP Playbox’s True Illusion, cacib 
PN2 Bestbox Bonita de Luna, vara-cacib 
PN3 Playbox’s unique 
PN4 Cocoon’s Jam Jam

UlKomaISIa näyTTelyTUloKSIa 

RuOTSIN VOITTAJA -12
tuomari Hans Lehtinen 
ROP Bestbox Bonita De Luna, Cacib, SE W-12 
Cocoon’s Royal Choice SE JW-12

HERNING INT. 3.11.2012 TANSKA, TANSKAN VOITTAJA 
tuomari Beata Petkevica 
Cocoon’s Royal Choice, ROP, sert, DKV -12, DKJV-12
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HERNING INT. 4.11.2012 TANSKA, POHJOISMAIDEN VOITTAJA 
tuomari Thord Byström 
Cocoon’s Royal Choice, Pu2, sert, PMJV-12

MINSK INT. VALKO-VENäJä 23.2.2013 
tuomari Beata Petkevica 
Cocoon’s Royal Choice,  ROP, sert, CACIB

MINSK INT. VALKO-VENäJä 24.2.2013 
tuomari Andrej Szutkiewicz 
Cocoon’s Royal Choice, Pu1, sert ja Valko-Venäjän Muotovalio 
(By Ch)

RAKVERE KR 20.4.2013 
Tuomari Igoris Zizevskis,Liettua

ROP Hausse Zeus  SERT, RYP-3 
Pu2 Harley Davidson No Akacisa 
Pu3 Marbelton Duty Officer, JuN-SERT, VSP- JuN

VSP Kaiffarin Benfica, JuN-SERT, ROP-JuN

RAKVERE KR  21.4.2013 
Tuomari Satu Ylä- Mononen

ROP Harley Davidson No Akacisa, SERT 
Pu2 Marbelton Duty Officer, jun-sert, rop -jun 
Pu3 Hausse Zeus

ROP Cocoon's Royal Choice ROP Playbox’s Unique

ROP Bestbox Bonita De Luna ROP Cochise Alice in wonderland

ROP Hausse Zeus  ROP Zhatinne de Casa Los Azahares
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POHJANMAAN
ALAOSASTO

uuDENMAAN
ALAOSASTO

• Mölli-BH 30.8.2013
• Agility -päivä (päivämäärä varmistuu myöhemmin)
• Arki-, alkeis- ja jatkotottikset jatkuvat taas syksyllä. 
• Kaikista tapahtumista tulossa lisää infoa UMA:n nettisivuille!

Jos bokserisi rakastaa vettä ja kaipaat itsekin kesällä viilen-
nystä, olette juuri sopiva pari mukaan... Kesällä starttaa 
jälleen alaosastomme perinteinen VEPEily eli vesipelas-
tus Lapualla. Lisätiedot päivitetään alaosastomme koti-
sivuille heti, kun kurssin ajankohta tarkentuu. Mukaan 
ovat tervetulleita kaikki uudet ja vanhat jäsenemme! 

MUITA TULEVIA TAPAHTUMIA:
24.8.  KlubSieger -näyttely, Kuortane
25.8.  ZTP-testi, Kuortane
14.9.  Alaosaston perinteinen bokseritapaaminen,  
 Seinäjoki
21.–22.9.  MH-luonnekuvaus, Alavus
5.10.  AD-Koe

Lisätiedot kaikista tapahtumista löydät alaosastomme  
kotisivuilta.

LAHDEN  
ALAOSASTO

3.–4.8. MÄNTSÄLÄ 
klo 10.00. Järj Lahden Käyttökoira & SBY Lahden alaosasto.  

Kuvaajat: Arja Jauhiainen ja Mikael Laine. 
Ilm. bokserit ja LKK:n jäs. 1.–14.7. / muut 15.–21.7. Tanja Lehi-
koinen, Kokkokallionkatu 9 A 8, 15170 Lahti  p. 044 321 0174, 
tanja.m.lehikoinen@gmail.com. Ilm. miel. s-postilla. Osm. etusijal-
la olevat 90€ / muut 100€, FI63 1519 3000 1063 16, viite 2244. 
Etusijalla bokserit ja LKK:n jäsenet.

Sekä viehejuoksukisat 13.9 Hyvinkään vinttikoiraradalla.Viehejuok-
sukisat on tarkoitettu ensisijaisesti kesäkuussa järjestetylle treeniporu-
kalle, jotka kävivät harjoittelemassa viehejuoksua 5.6.2013.

TAMPEREEN
ALAOSASTO

TULOSSA SYKSYLLÄ 2013:
•  tottelevaisuuskurssit alkavat elo-syyskuussa
•  syyskuussa hakukoe ja jälkikoe, ks. tarkemmin alaosaston  
 omat nettisivut ja alaosaston Facebook-sivut

KESKI-SuOMEN ALAOSASTO
• 6.8.2013 Keski-Suomen alaosasto järjestää FH-kokeen  
 Laukaassa. Tilaa on neljälle koiralle ja tuomarina   
 toimii Pekka Väisänen.
• 14.–15.9.2013 on boksereiden FH-mestaruuskilpailut  
 Laukaassa. Tuomarina toimii Pekka Väisänen.
• Tottiksen osalta viikkotreenit jatkuvat entiseen tapaan.
• Seuratkaa kotisivuja sekä foorumia saadaksenne   
 tarkempia tietoja tapahtumista.

TuRuN
ALAOSASTO

VIlkas kevätkausi on saatu päätökseen eli aloitamme 
kesätauon juhannuksesta ja jatkamme Vätissä treenien 
merkeissä taas torstaina 8. elokuuta. Syyskauden ohjel-
massa on jälkikoe (anottu 22.9.), terveystutkimuksia, ja 
tietysti koulutusta! Käy alaosaston kotisivuilla  
www.sbyturku.com. Antoisaa kesää!

• Koulutustauko tottiksissa juhannuksesta elokuun alkuun.
• Maastolajeista ilmoitamme nettisivuilla www.sbypk.com

POHJOIS-KARJALAN
ALAOSASTO

Alaosastot tiedottavat Bokserilehti 3/1977
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Oli alkukesän ensimmäiset 
lämpimät päivät. Olimme 
retkellä, Anja ja minä sekä 
kolme kehitysvammaista lasta. 

Lapset riemuitsivat suuresti vapaudesta ja 
avoimista ovista. Vapaudesta nautti myös 
mukana ollut bokseripoika Ami. Lapset 
käyttäytyivät poikkeuksellisen kiltisti ja 
touhusivat mukana kaikessa mahdollisessa. 
Päivä oli täynnä iloa, vapautta ja rauhaa. 
Unen viimein voittaessa lapset nukahtivat 
makuupusseihinsa hymyn karehtiessa 
huulilla.

Mieliala oli korkealla seuraavana aamu-
nakin. Suunniteltiin, että voitaisiin käydä 
yhdessä viemässä osa tavaroista autoon. 
Kuinka ollakaan hetken kuluttua kaksi 
lapsista oli teillä tietämättömillä. Heitä ei 
näkynyt puuceessa eikä saunassa. Kaksi 
makuupussia oli myös hävinnyt. Oivalsin 
lasten yrittävän järven päähän pysäköidylle 
autolle. Juoksin 1/2 km päässä olevalle 
parkkipaikalle, mutta lapsia ei näkynyt 
missään. Kiipesin lähimäelle tähyilemään, 
mutta lapsia ei näkynyt missään. 

Palasin majalle ja harkitsin tilannetta. Ro-
kuan maasto on kumpuilevaa ja järvirikas-
ta ja laajasti asumatonta. Ei ollut mitään 
mistä olisi voinut päätellä lasten kulku-
suuntaa. Ainoa mahdollisuus oli saada Ami 
jäljestämään. Kehotin Amia etsimään. Se 
lähtikin vauhdilla ja häipyi näkyvistä. Noin 
10 minuutin kuluttua se palasi läähättäen 
ja kuumissaan. Arvatenkin se oli käynyt 
lasten luona. Houkuttelin Amia uudelleen 
etsimään. Ihmeekseni se lähtikin uudel-
leen etsimään ja pystyin seuraamaan sitä. 

Ami kulki pitkän taipaleen selvää polkua 
välillä nuuskaisten ja töpö heiluen. Sitten 
se poikkesi polulta nousten jyrkkää risuk-
koista rinnettä kadoten vaaran taakse. Jäin 

epäuskoisena miettimään, olisiko lapset 
lähteneet hyvältä polulta niin vaikeaan 
maastoon. Minulla ei kuitenkaan ollut 
mitään mahdollisuutta itse löytää lapsia. 
Minun oli täysin luotettava koiraani. 

Niin nousin ylös vaaralle josta aukeni laaja 
hakkualue. Vaikka kuinka tähyilin en näh-
nyt vilahdustakaan lapsista enkä myöskään 
koirasta. Kuitenkin Ami palasi hetken 
kuluttua katsomaan seuraanko minä. Niin 
jatkoimme kuivaa jäkäläkangasta mielestä-
ni loputtomiin. 

Olimme kulkeneet n. 3km kun luulin näh-
neeni vilahduksen vihreästä hupparista. 
Kotvaan en kuitenkaan saanut varmistusta 
näkemääni ja aloin olla melko toivoton. 

Sitten näin uudelleen liikettä kaukana  
edessä ja Amikin tulla loikki iloisena 
luokseni. Siellä lapset olivat jo Amin 
käännyttäminä tulossa vastaani. Hiki valui 
pitkin poskia ja jalat olivat märkinä, mutta 
molemmat makuupussit olivat edelleen 

pikkukaverin kainalossa. Käsi kädessä he 
matkaa tekivät. 

Kuinka ihanaa olikaan painaa lapset syliin-
sä ja todeta heidän olevan täysin kunnossa. 
Myöskin Ami tajusi tehneensä oikein ja 
pyöri töpö heiluen ympärillä lipaisten 
lapsia ohi mennessään poskesta. Olimme 
noin 4 km päästä majasta tietämättä edes 
tarkalleen missä se on. Majan löytäminen 
ei kuitenkaan ollut mikään ongelma. Ami 
johdatteli meidät varmasti perille.

Tämä seikkailu päättyi ilman murhenäy-
telmää. Ilman koiraa olisi pitänyt järjestää 
suuretsintä. Kumpikaan lapsista ei edes 
vastaa huutoihin. Tuskin he myöskään oli-
sivat jatkuvasti pysytelleet yhdessä. Koiran 
oli myös helppo työskennellä kun paikalla 
ei ollut kenenkään muun jälkiä. Koirani ei 
mainittavimmin menestynyt kilpailuken-
tillä mutta osoitti kuitenkin hallitsevansa 
homman tosi paikan tullen. Olen kiitolli-
nen koiralleni ja toivon muistavani tämän 
silloin kun maastokilpailussa ei löydy 
kapuloita.

Bokseri etsi eksyneet lapset
Ritva Norhi
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Mayrock, ”Ami” ja Ritva Norha
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Suomen Bokseriyhdistyksen Erikoisnäyttely 2013
Suomen Bokseriyhdistyksen erikoisnäyttely 2013 pidettiin 
aurinkoisessa säässä Joensuussa. Tuomareina oli rodun kasvatta-
jatuomarit Italiasta dr. Orietta Zilli (Urokset, ROP, ROP pentu, 
ROP jälkeläisluokka) sekä Georgiasta George Schogol (Nartut, 

ROP käyttökoira, ROP veteraani, ROP turistikoira ja ROP kasvat-
taja). Koiria oli näyttelyyn ilmoitettu yhteensä 87 koiraa (uroksia 
42 kpl narttuja 41 kpl sekä turisteja 4 kpl). 

    uROKSET

BABY PENTuLuOKKA 5–7 KK

1. Zealbeat’s Access To Success 1KP ROP

2. Playbox’s Don Juan KP

3. Lellibox Mr Farbood KP

4. Zealbeat’s Beat on Main Street

PENTuLuOKKA 7–9 KK

1. Ma Baker’s I Feel Good KP

2. Lamouse de la Finea Sapho KP

JuNIORILuOKKA

1. Vardomen Dominic ERI SA Pu3 VARA-SERT VSP JuNIOR

2. Marbelton Duty Officer ERI SA

3. Bestbox Gran Talento ERI SA

4. Zealbeat’s Örouse the House ERI SA

NuORTENLuOKKA

1. Zealbeat’s Zeal for Hard Beat ERI SA

AVOINLuOKKA

1. Jewel no Akacisa ERI SA Pu4

2. Zealbeat’s Quake And Shake ERI SA

3. Playbox’s Warlock ERI SA

4. Playbox’s Troublemaker ERI SA

KäYTTÖLuOKKA

1. Apfels Agabus ERI  SA VSP KäYTTÖKOIRA

VALIOLuOKKA

1. Cocoon’s Royal Choice ERI SA Pu1 SERT ROP

2. Playbox’s Panthera ERI SA Pu2

3. Kreisid Admirable Adonis ERI SA

4. Gift of Goods no Akacisa ERI SA

VETERAANIT

1. Cocoon’s Halifax Dax ERI SA VSP VETERAANI

    NARTuT

BABY PENNuT

1. Zealbeat’s And My Game is Fame KP

2. Zealbeat’s Absence of Sense KP

3. Zealbeat’s Behind Wicked Mind

JuNIORILuOKKA

1. Kaiffarin Benfica ERI 1. SA PN1 SERT VSP ROP JuNIORI

2. Playbox’s Arabica ERI SA

3. Vardomen Diandra ERI SA

4. Vaa’as Gaija ERI

TULOKSET
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Suomen Bokseriyhdistyksen Erikoisnäyttely 2013
NuORTENLuOKKA

1. Klarissa de la Finca Sapho ERI SA PN4

2. Klowsberry Black Beauty ERI SA

3. Tenten Marimba ERI SA

4. Zhatinne de Casa los Azahares ERI

AVOINLuOKKA

1. Playbox’s Xtra Flame ERI SA PN3 VARA-SERT

2. Cocoon’s Mamma Mia ERI SA

3. Predator ERI

4. Zealbeat’s Who Says Booooo ERI

KäYTTÖLuOKKA

1. Givemefive Betty Boop ERI ROP KäYTTÖKOIRA

2.R aftsman Topgirl To MaBaker’s EH

VALIOLuOKKA

1. Bestbox Bonita De Luna ERI SA PN2

VETERAANI LuOKKA

1. Apfels X-Empress ERI ROP VETERAANI

2. Belamie di noi Vincere  ERI

    TuRISTILuOKKA

uROKSET 

1. Bestbox el Hobre de Sierra EH VSP TuRISTI

2. Ferito’s Adiutor EH

NARTuT

1. Sankarittaren Funny Fanny ERI ROP TuRISTI

    KASVATTAJALuOKKA

1. Cocoon’s KP BIS KASVATTAJA

2. Playbox’s KP

3. Zealbeat’s KP

4. Bullrunners KP

    JäLKELäISLuOKKA

1.  Zealbeat’s Tuft is Tuft KP

SEuRAAVAN SIVuN KuVAT:

1.  ROP Kasvattaja kennel Cocoon's

2. ROP pentu Zealbeat's Access To Success

 VSP pentu Zealbeat's And My Game is Fame

3.  VSP Juniori Vardomen Dominic 

4. ROP Käyttökoira Givemefive Betty Boop

5. VSP Käyttökoira Apfels Agabus

6. ROP Veteraani Apfels X-Empress

 VSP Veteraani Cocoon's Halifax Dax

7. ROP jälkeläisluokka Zealbeat's Tuft is Tuft

8. ROP Turisti Sankarittaren Funny Fanny

9.  VSP Turisti Bestbox el Hobre de Sierra
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Räätälöityä ravintoa: 
Boxer

Brakykefalinen kallonmuoto, herkkä sydän ja intensiivinen aktiivisuus ovat ominaisuuksia, joiden vuoksi 
bokseri ansaitsee juuri sille räätälöidyn ruokavalion. Rotukohtaisissa ravintoratkaisuissa kulminoituu 
Royal Caninin yli 40 vuotta jatkunut asiantuntijuus ja osaaminen sekä tiivis yhteistyö kasvattajien kanssa.

Niin paljon enemmän kuin vain nappuloita. Huippuluokan menetelmin valmistetun nappulan koko ja 
erityinen muoto helpottavat ruoan suuhun poimimista ja pureskelua. Boxer Junior tukee pennun lihaksiston 
ja vastustuskyvyn kehitystä sekä ruoansulatuskavanan hyvinvointia. Boxer Adult -ruoan valikoidut 
ravintoaineet tukevat sydämen toimintaa ja ihanteellinen valkuaisainetasapaino auttaa lihasmassan ylläpitoa.
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Niin paljon enemmän  
     kuin vain nappuloita
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