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espanjaa, lehden ulkoasu kertoi enemmän tuhat espanjankielistä 
sanaa. Lehti on selvästikin painottunut näyttelytuloksiin, erilaisten 
näyttelyiden kuvalliseen antiin ja kasvattajien mainoksiin. Toki 
edellä mainitut asiat ovat tärkeitä, mutta itse mietin sitä, kiinnos-
taisiko minua pelkkänä lukijana ja ruttukuonon omistajana tilastot 
ja tulokset, vai kiinnostavat jutut elävästä elämästä, erilaisista 
tapahtumista ja tekemisestä bokserimme kanssa. Olin tulkitsevina-
ni taannoisesta kyselystä, minkä tein, että jälkimmäinen vaihto-
ehto tuntuisi kiinnostavammalta. Jokaisessa meissä asuu se pieni 
”journalisti”. Ei ka sitä enää nykyään sanota ,että kynä käteen vaan 
läppäri auki ja kirjoittamaan. Olisihan se kokemus vielä näinä 
päivinä saada ihan oikeasti käsinkirjoitettu juttukin : ) ”Oi niitä 
aikoja”…

Kiitos kaikille lehden tekoon osallistujille 
jälleen kerran! Tämä ei ole yhden miehen eikä 
naisen show vaan tiimityöskentelyä, ja minun 
tehtävänäni on pistää palaset kohdalleen sekä 
huolehtia, että ne tulevat ajoissa.

Nyt kun lehti on taas niin sanotusti ”paketissa”, 
aion ottaa vähän rennommin. Olen huolissani 
vain päivän kerrallaan.

Timppa

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.  
Näyttelytulokset lähetetään näyttelytoimikunnalle osoitteeseen 
 nayttely@bokseriyhdistys.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/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: 900 kpl

osoitteenmuutoKset
Jäsensihteerille sähköpostilla: jasensihteeri@bokseriyhditys.fi
tai osoitteeseen: Mira Jaakkola, Jokiveräjäntie 6, 37910, Akaa

tämähän on terminologiaa, mitä käytetään muun 
muassa lehden teossa. Selkokielellä se on materiaalin 
viimeinen jättöpäivä, mikä taas tarkoittaa, että on 
tietty päivämäärä mihin mennessä aineisto lehteen on 

toimitettava. Voiko sitä enää selvemmin sanoa? Silti se tuottaa 
aina ongelmia joillekin? Pääosin ns. vaihtuva aineisto tulee 
ajoissa ja siitä iso kiitos, mutta mistä johtuu, että tietty aineisto on 
aina myöhässä, jokaisessa lehdessä? Jokainen, joka tuntee piston 
sydämessään tästä aiheesta, voi tutkailla itseään? Onko se tahal-
lista vai inhimillinen unohdus? Pitääkö ylivoimaiselta tuntuva 
asia delegoida jollekin muulle? No, siitä ei sen enempää. Sainpa 
sen nyt kirjoitettua paikkaan mihin se kuuluu ja mistä se luetaan, 
toivottavasti se myös osuu.

Toimitukseen tulleista jutuista olen enem-
män kuin tyytyväinen. Nyt saimme lehteen 
perinteisten pk-lajien ja näyttelyiden lisäksi 
tekstiä agilitysta ja vesipelastuksesta. Hie-
noa! Pyrimme laajentamaan juttujen kirjoa 
tulevaisuudessa entisestään, ja monen toiston 
jälkeen toistan edelleenkin itseäni. Nyt lisää 
erilaisia ideoita, ajatuksia ja tekstiä teiltä. 
Mitä haluatte? Itse tuossa muutamana iltana 
selailin Espanjan Bokseriyhdistyksen vastaa-
vaa tuotetta, ja täytyy kaikella kunnioituksella 
sanoa, että vaikka en ymmärrä sanaakaan Päätoimittajalta

Deadline, aikaraja, määräaika, takaraja…
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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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Kun tämä lehti ilmestyy, on syksy 
jo pitkällä. Kiireisin koekausi 
ja suurimmat näyttelyt ovat jo 
takanapäin ja on aika hieman 

huokaista. Tavoitteet, jotka tälle kaudelle 
asetettiin, on ehkä saavutettu tai sitten jo-
takin on vielä jäänyt tavoiteltavaksi. SBY:n 
tavoite järjestää tälle vuodelle suunnitellut 
tapahtumat on toistaiseksi täyttynyt, mutta 
ihan itsestään selvää se ei ole ollut. Tapah-
tumanjärjestäjän painajainen meinasi 
käydä toteen Klubsieger-näyttelyn osalta, 
kun kutsuttu tuomari ilmoitti esteestä 
viikkoa ennen tapahtumaa. Tuskanhien 
helmeillessä otsalla ja stressitason edelleen 
noustessa kävi tiettyjen toimikuntien vetä-
jien puhelinrumba kuumana Saksan suun-
taan sekä lopulta Viroon, josta kriittisen 
lyhyellä varoitusajalla saimme tuomariksi 
Juta Harasen. Näyttely siis järjestyisi, 
mutta ZTP-testin ajankohta jouduttiin 
siirtämään myöhemmäksi lokakuulle.  
Kiitos teille, jotka ponnistelitte tämän 
kriisin keskellä! Hengessä olimme varmasti 
kaikki mukana.

Muutoksia tapahtumien osalta tapahtuu 
myös suuressa maailmassa: Atibox IPO 
MM-kisojen isäntämaa Ranska ilmoitti 
syyskuun alussa, ettei aiokaan järjestää 
boksereiden suojelun MM-kilpailuja. 
Tieto aiheutti melkoisen keskustelu-
ryöpyn jäsenmaiden keskuudessa, lopulta 
viime vuoden järjestäjämaa Italia otti 

kisat järjestääkseen. Ilmoittautumisaikaa 
jatkettiin uuden järjestäjän löydyttyä, 
vielä nyt SBY:llä ei ole joukkuetta kisoihin 
lähetettäväksi.

Näitä vastoinkäymisiä miettiessä ei voi 
kuin miettiä kuinka lujasta luusta täytyy 
yhdistystoimintaa harrastavan ihmisen 
olla. Se, että kohtaat vastaavia, yllättäviä 
ja haastavia tilanteita palkkatyössäsi tai 
omassa elämässäsi ei ole lähellekään 
sama asia kuin se, että ne tulevat eteen 
harrastustoiminnassa. Jatkuvasti monessa 
yhteydessä on tuotu esille, että yhdistyksen 
hallituksen jäsenet on valittu tekemään 
luottamustointa jäsenistön eteen ja 
hyväksi. Se onkin juuri se motivaattori, 
joka saa meidät venymään ja joustamaan, 
viettämään unettomia öitä ja soittamaan 
kymmeniä puheluita, käymään tiivistä 
sähköpostikeskustelua ja tiedottamaan 
asioiden vaiheista. Helppoa ei aina ole, 
mutta pysytäänpä ainakin virkeinä kun ei 
päästä lepäämään laakereillamme! 

Tämän kannustuksen myötä herättelenkin 
teitä jäseniä miettimään, olisiko kenties 
juuri Sinusta SBY:n aktiiviseksi toimijaksi 
hallitukseen, alaosastoon tai esimerkiksi 
toimikuntatyöhön? Meistä vanhoista kon-
kareista moni jättää pestinsä seuraavassa 
vuosikokouksessa, ja koska uudistuminen 
on aina hyvästä, tarvitaan innokkaita ja 
idearikkaita tekijöitä mukaan. Mieti asiaa! 

Kun pohdin omaa osaani ja yli kymmen-
vuotista taivaltani SBY:ssä, on toiminta 
kuitenkin enemmän antanut kuin ottanut.

Nauttikaa kirpeistä syksysäistä, ruskan 
väreistä ja boksereistanne,

Laura

Puheenjohtajalta
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Bokseriagilitya 
SM-tasolla

Bokseriagilitya 
Teksti: Sofia Tuisku
Kuvat: Henri Luomala ja Virpi Tuisku

Tänä vuonna agilityn yksilö SM-kisoissa nähtiin 
pitkästä aikaa bokseri, kun Skybridge Janis Joplin 

”Iines” ja Sofi a Tuisku saivat kasaan tarvittavat seit-
semän nollatulosta agilityn kolmosluokassa. Iineksen 
esimerkki osoittaa, että boksereille olisi enemmänkin 
tilaa agilityn kisakentillä aina SM-kisoihin saakka.

6  |  Bokseri 3 • 2013

iines oli ensimmäinen harrastuskoi-
rani ja agilityn aloitimme, koska laji 
vaikutti hauskalta. Aloittaessamme 

Iines oli vuoden ikäinen ja solakkuutensa 
vuoksi kouluttajat kutsuivatkin sitä ”sport-
tibokseriksi”. Myöhemmin Iineksestä tosin 
kasvoi melko raamikas narttu, mutta laji 
on luonnistunut siitä huolimatta.

Matkamme kohti agilityn SM-kisoja ei 
ollut täynnä tavoitteita, vaan kisasimme 
silloin tällöin. Itse asiassa myös treenimme 
olivat harvassa, sillä kolme viime vuotta 
olemme Iineksen kanssa asuneet pääsään-
töisesti eri kaupungeissa.

Nousimme kuitenkin agilityn ykkösluokas-
ta kolmosluokkaan vuoden sisällä, minkä 
jälkeen uskoin boksereiden etenemismah-
dollisuuksien loppuvan. Agilityuraamme 
oman lisänsä on tuonut Iineksen sairasta-
ma spondyloosi, mikä ei kuitenkaan ole 
estänyt harrastamista. Vaikka sairaus on 
luonteensa mukaisesti edennyt, hyppää-
mistä ja harrastamista se ei ole estänyt.

Kolmosluokassa kului melkein kaksi 
vuotta, ennen kuin edes selvitin mitä SM-
kisoihin pääsemiseen vaaditaan. Kesällä 
2012 SM-kisoihin pääseminen ei tuntunut 

enää mahdottomalta, ja päätin asettaa seu-
raavan vuoden kisat uramme päättäväksi 
tavoitteeksi. Haastetta tavoitteen saavut-
tamiseen toi syksyllä Iineksestä löytynyt 
kasvain, joka jouduttiin leikkaamaan heti. 
Pitkän toipumisajan vuoksi meille jäi vain 
puoli vuotta aikaa kasata vaaditut tulokset.

Agilityn SM-kisojen yksilökisaan osallis-
tumisoikeuden saavat koirat, jotka ovat 
edeltävän vuoden aikana keränneet seit-
semän nollatulosta kolmosluokassa. Kaksi 
nollista täytyy olla kerätty tuplanollana, eli 
ne täytyy saada samana päivänä peräkkäin 
suoritetuilta kisaradoilta. Seitsemästä 
nollasta korkeintaan kaksi saa olla hyppyra-
doilta. Lisäksi tuloksia täytyy olla kolmelta 
eri tuomarilta. 

SM-kisoissa meillä ei ollut tulostavoitetta, 
sillä niin pitkälle en ollut asiaa edes uskal-
tanut ajatella. Rata sujui meiltä kokonai-
suudessaan hyvin, mutta ikävä kyllä radan 
puoleen väliin sijoitettu leveä okserieste 
osoittautui Iinekselle liian suureksi, ja se 
jäi kasana taakse. Virallista tulosta ei ilman 
fi naalirataa syntynyt, mutta epävirallisesti 
tulos oli 123. sija 221 koirakon luokassa. 
Niinpä sitä sitten poistuttiin kilpailupai-
kalta Suomen parhaana agilitybokserina ja 

123. parhaana maksiagilitykoirakkona! 

Yleisesti ottaen agility ei ole saavuttanut 
suurta suosiota bokserinomistajien kes-
kuudessa, vaikka bokseri sopii lajiin yleistä 
luuloa paremmin. Agilityharrastajan ehdo-
ton valinta on kuitenkin pieni narttu, sillä 
kolmosluokassa ihanneaika voi muodostua 
kookkaammalle kaverille ongelmaksi. Bok-
serin pahin vastus lieneekin fysiikan laki, 
joka estää taipumasta tiukimpiin mutkiin. 
SM-kisoja ei ehkä bokserilla voiteta, mutta 
kaikkea muuta voi bokserikin tavoitella.

Jälkikäteen katsottuna agilityuraamme 
olisi voinut mahtua vielä paljon muitakin 
menestyksen hetkiä, jos olisin uskonut 
niiden mahdollisuuteen aikaisemmin. 
Nyt en kuitenkaan aio syyllistyä harmitte-
luun, vaan olla ylpeä siitä, mitä Iineksen 
kanssa saavutimme. Lopuksi toivon kahta 
asiaa: ensinnäkin sitä, että esimerkkim-
me jälkeen te muutkin agilityharrastajat 
uskallatte ajatella tulevia mahdollisuuk-
sianne avarin silmin ja toiseksi sitä, että 
varaamani bokserinarttu syntyy syksyllä, ja 
parin vuoden kuluttua pääsen palamaan 
rakastamilleni kisakentille!
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Bokseriagilitya 
SM-tasolla

Teksti: Sofia Tuisku
Kuvat: Henri Luomala ja Virpi Tuisku
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Boksereiden 
pk-mestaruuskilpailu  

Boksereiden pk-mestaruuskil-
pailu järjestettiin tänä vuonna 
pitkästä aikaa kesäleirin aattona 
Harjavallassa leiripaikan naa-

purissa. Tähän kokeiluun päädyttiin, jotta 
kisaan saataisi enemmän sekä kilpailijoita 
että katsojia. Kisojen järjestämisvuorossa 
oli Uudenmaan alaosasto.

Järjestämisessä suurimmat haasteet tulivat 
välimatkasta ja siitä, että suurimmalla 
osalla UMA:n johtokunnassa tai muuten 
aktiivisesti UMA:n toiminnassa mukana 
olevilla ei ollut juurikaan kokemusta min-
käänlaisten kokeiden järjestämisestä. Moni 
asia piti tavata Palveluskoiraliiton sivuilta 
löytyvistä kokeiden järjestämisohjeista, 
koeohjeita tuli myös luettua muutamaan 
otteeseen. Ja se, mihin ei muualta löydetty 
selvyyttä, kysyttiin ylituomarina toimi-

neelta Lea Mäkitalolta. Ilman hänen 
paikallistuntemustaan olisimme joutuneet 
tekemään niin monet asiat kantapään 
kautta.

Koska Harjavallan ja Pääkaupunkiseudun 
etäisyys on reilu parisataa kilometriä, piti 
kentän ja majan varusteluissa luottaa 
siihen, mitä Harjavallan palvelus- ja seu-
rakoiraharrastajien meitä auttavat henkilöt 
kertoivat. Paikalla fasiliteetit olivatkin 
loistavat, ainoastaan nykysääntöjen mukai-
sia noutokapuloita ei ollutkaan riittävästi. 
Onneksi niitä löytyi bokseriporukoiden 
varastoista. Ja tietysti UMA:n mestaristres-
saajat, allekirjoittanut puhis ja koulutus-
vastaava, kärsivät siitä, etteivät voineet olla 
asioista aivan varmoja ennen kuin koetta 
edeltävänä päivänä paikan päällä.

Onneksi saimme ison kasan bokseri-
ihmisiä auttamaan meitä viemään päivän 
kunnialla läpi. Ilman teitä olisimme olleet 
pulassa. Toivottavasti talkoohenki säilyy 
tuleviinkin kisoihin, sillä tällaisissa tapah-
tumissa se on välttämätön voimavara.

Kisoihin oli ilmoittautunut koirakoita 
hakuun, metsäjäljelle ja suojeluun. Lisäksi 
kisojen yhteydessä järjestettiin BH-koe, 
joka vaati ylimääräistä järjestelyä ja 
avustajia. Osallistujia oli lopulta jäljellä 
7, haussa 6, suojelussa 5 ja BH-kokeessa 
5. Ajankohta oli siis osallistujamäärän 
mukaan onnistunut. Jatkoa varten mie-
tittiin kuitenkin mahdollisuutta aloittaa 
kesäleiri sunnuntaina, jolloin mestikset 
voitaisi järjestää viikonloppuna lauantaina. 
Tällöin nekin, jotka ovat viikolla töissä, 
voisivat osallistua.

Teksti: Kati Korhonen
Kuvat: Tiina Leena Salo
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Harjavallan koulutuskenttä on varmasti 
yksi Suomen parhaista. Lisäksi sen yhte-
ydessä on kaikki mahdolliset tarvikkeet 
sisältävä iso kerhorakennus. Kanttiiniin ja 
toimiston pitäminen siinä oli sujuvaa. 

Hakualue oli viime vuoden leiriltä tutulla 
paikalla vajaan kilometrin päässä kentästä. 
Myös esineruutu saatiin hyvälle pohjalle 
ihan kentän viereen. Suojelupellot oli 
kysytty kisoihin ja leirille, mutta ne piti 
käydä katsomassa edellisenä päivänä 
paikan päällä ja valita kisaan paras pelto. 
Sekä hakumaalimiehet että suojelujälkien 
tallaajat saatiin omista porukoista.

Allekirjoittanut lupautui huolehtimaan 
metsäjäljistä. Harmaita hiuksia aiheutti 
sekä vieraat maastot että se, ettemme saa-
neet omista porukoista hommiin ketään, 
kuka olisi tallannut koejälkiä aikaisemmin. 
Onneksi Harjavallasta löytyi kokeneita 
jäljentekijöitä ja itse poljin vain alokasluo-
kan jäljen. Sekä metsäjäljen ja BH-kokeen 
arvostellut Lea että hakutuomarimme 
Jarno Rantanen pääsivät paikalle jo 
edellisenä päivänä ja katsoivat, että kaikki 
oli ok metsäjäljen janoilla, hakuradalla ja 
esineruudussa.

Kisapäivä alkoi niin, että metsäjälki- ja 
suojelukoirakot lähtivät jäljelle ja hakukoi-
rakot jäivät kentälle tottelevaisuusosuuteen 
ja jatkoivat siitä esineruutuun. Kun tuoma-
ri ole lähettänyt jälkikoirakot metsään, hän 
tuli arvostelemaan BH-kokeen; tottelevai-
suuden ja kaupunkiosuuden peräkkäin. 
Kaupunkiosuus vietiin nopeasti läpi 
läheisen huoltoaseman pihalla. Kentällä 
oli seuraavaksi vuorossa suojelukoirien 
tottelevaisuudet tuomari Juha Kurtin ar-
vostelemina. Samaan aikaan jälkikoirakot 
kävivät esineruudussa. Suojelukoirat saivat 
levätä ennen C-osaa metsäjälkikoirien tot-
tisten ajan. Suoritukset päättyivät suojelun 
C-osaan, jossa maalimiehenä toimi Lauri 
Impiö.

Päivä sujui aikataulujen mukaisesti, 
porukkaa oli tullut tarpeeksi töihin ja 
kaikki olivat ajoissa paikalla siellä, missä 
heitä tarvittiin. Päivä venyi pitkäksi, mutta 
olivathan nämä isoimmat kisat, mitä 
bokserimestiksissä on muutamaan vuoteen 
nähty. Katsojiakin oli tullut paikalle rei-
lusti, selvästi kisojen ajoitus leirin aattoon 
toi myös leiriläisiä paikalle päivää aikai-
semmin. Aikataulutus oli sellainen, että 
kentällä oli melkein koko ajan katsottavaa. 

Kerhorakennuksen seinällä oleva tulos-
taulu päivittyi paikallaolijoiden mielestä 
ajoittan turhan hitaasti, mutta kaikki 
tulokset sinne kuitenkin saatiin (ja nettiin 
vähän myöhemmin).

Sään haltijatkin suosivat meitä, sillä päivä 
oli puolipilvinen eikä lämpötila missään 
vaiheessa noussut liian korkeaksi. Vaikka 
aurinkokin paistoi, reipas tuuli vilvoitti; 
sen lisäksi, että kaatoi suojelupiiloja ennen 
kuin ne pultattiin kunnolla nurmeen.

Paikalla oli Dog&Cat-koiratarvikemyynti, 
ja heiltä saimme voittajajoukkueelle 
palkinnot. Kaikki yksilöpalkinnot tulivat 
Bokseriyhdistyksen sponsorilta Royal 
Caninilta. Isot ruokasäkit rotumestareille 
ja pienet muille sijoittuneilla. Kiitos siis 
Royal Caninille ja Dog&Catin Silverille 
myös!

Lopuksi kiitän vielä kaikkia järjestäjiä, 
tuomareita, auttajia, lähettejä, hanslanka-
reita, katsojia ja pällistelijöitä kisaajia ja 
BH-kokeeseen osallistuneita unohtamatta. 
Teitte päivästä hienon! Ja vihoviimeisenä 
onnea kaikille rotumestareille ja muillekin 
tuloksen tehneille!

Teksti: Kati Korhonen
Kuvat: Tiina Leena Salo



BH Koe:
bn MaBaker's Not So Perfect  
Ohjaaja: Anna Hulkkonen, Helsinki
PAKK 1 hyväksytty BH
bu Riverflowers Charlie 
Ohjaaja: Anne Puurunen-Swift,  
Kirkkonummi
PAKK 1 hyväksytty BH
bn Sky Bridge Queen Bitch 
Ohjaaja: Jorma Lehto, Rusko
PAKK 1 hyväksytty BH
bn Apfels Certtu 
Ohjaaja: Marianna Leimola, Espoo
Yht PAKK 1 hyväksytty BH
bu Cocoon's Perfect Choice 
Ohjaaja: Raili Jokela, Nurmijärvi
PAKK 1 hyväksytty BH
 
HAKu:
bn Apfels Caisa  Rotumestari
Ohjaaja: Katri Saraste, Vihti
Haku 1-luokka
Esineruutu: 29
Henkilöetsintä: 154
Tottelevaisuus: 83
PAHA1 X 266 HK1
 
bu Leonardo 
Ohjaaja: Hinni Kiuru, Karkkila
Haku 1-luokka
Esineruutu: 28
Henkilöetsintä: 122
Tottelevaisuus: 76
PAHA1 X 226 HK1
 
bu Moonraker Kahlekuningas 
Ohjaaja: Jaana Repo, Turku
Haku 1-luokka
Esineruutu: 30
Henkilöetsintä: 163
Tottelevaisuus: 62
PAHA1 0 255 -
 
bu Hazelpikbox Divart Antei-Alcor  
Rotumestari
Ohjaaja: Martina Westman, Porvoo
Haku 2-luokka
Esineruutu: 29
Henkilöetsintä: 154
Tottelevaisuus: 70
PAHA2 X 253 HK2
 
bu Flirtin Qorttelin Qurko 
Ohjaaja: Eveliina Kallio, Seinäjoki
Haku 2-luokka
Esineruutu: 30
Henkilöetsintä: 133
Tottelevaisuus: 81
PAHA2 X 244 HK2
 

bu Ma Baker’s oMG 
Ohjaaja: Riitta Haapala, Tuusula
Haku 2-luokka
Esineruutu: 28
Henkilöetsintä: 133
Tottelevaisuus: 82
PAHA2 X 243 HK2
 
JäLKi:
bu Flirtin Cundi 
Ohjaaja: Tiina Lempiälä, Säkylä
Jälki 1-luokka
Esineruutu: 28
Jälki: 59
Tottelevaisuus: 81
PAJÄ1 0 168 -
 
bn Apfels Zirkka (FIN54809/06)  
Rotumestari + Umbron malja parhaasta 
tottelevaisuudesta
Ohjaaja: Tarja Lamminen, Parainen
Jälki 2-luokka
Esineruutu: 30
Jälki: 169
Tottelevaisuus: 89
PAJA2 X 288 JK2
 
bn Zita vom okeler Forst 
Ohjaaja: Harri Sonninen, Leppävirta
Jälki 2-luokka
Esineruutu: 29
Jälki: 125
Tottelevaisuus: 80
PAJA2 X 234 JK2
 
bn Moonraker intedra Rotumestari
Ohjaaja: Helena Suortti, Salo
Laji ja Luokka: Jälki 3-luokka
Esineruutu: 10
Jälki: 145
Tottelevaisuus: 78
PAJÄ3 X 233 JK3

bn Moonraker Hurrjanhyvä 
Ohjaaja: Pirkko Heikinheimo, Turku
Jälki 3-luokka
Esineruutu: 19
Jälki: 126
Tottelevaisuus: 54
PAJÄ3 0 199 -
 
bn Moonraker Fina Fia 
Ohjaaja: Tuula Nolvi, Kirkkonummi
Jälki 3-luokka
Esineruutu: 19
Jälki: 126
Tottelevaisuus:
PAJÄ3 0 145 -
 

bn Biscaya von Fausto 
Ohjaaja: Leena Nolvi, Kirkkonummi
Jälki 3-luokka
Esineruutu: 20
Jälki: 40
Tottelevaisuus: ohjaaja keskeytti
PAJÄ3 0 60 -
 
iPo:
bu Apfels Batu 
Ohjaaja: Sanna Sjöholm, Perttula
Laji ja Luokka: IPO 1-luokka
A: 90
B: 92
C:
VIK:
PASU1 0 182 -
 
bu Apfels Briz (FI33030/09) ROTUMESTARI
Ohjaaja: Marianna Leimola, Espoo
Laji ja Luokka: IPO 2-luokka
A: 98
B: 83
C: 75
VIK: O
PASU2 X 256 IP2
 
bu Apfels Barak 
Ohjaaja: Hanne Leinonen, Salo
IPO 2-luokka
A: 80
B: 70
C: 70
VIK: O
PASU2 X 220 IP2
 
bu Momo's Trax Rotumestari
Ohjaaja: Hanna Nikkola, Helsinki
IPO 3-luokka
A: 97
B: 75
C: 80
VIK: E
PASU3 X 252 IP3
 
bn Momo's Tecka 
Ohjaaja: Kimmo Kaartinen, Espoo
IPO 3-luokka
A: 94
B: 84
C: 70
VIK: O
PASU3 X 248 IP3

JouKKueKiLPAiLu:
1. Team Rullis (Katri Saraste, Hinni Kiuru, 
Riitta Haapala)
2, Team Moonraker (Jaana Repo, Pirkko 
Heikinheimo, Helena Suortti)
3. B-rapun pojat (Sanna Sjöholm, Marianna 
Leimola, Hanne Leinonen)

Tuloksia
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Tänä vuonna pääsimme viettämään kesäleiriä jo tutuksi tul-
leeseen Pitkäjärven vapaa-ajankeskukseen Kokemäelle. Paikka 
tarjosi meille jälleen loistavat puitteet leirin onnistumiselle. 
Treenimaastot olivat loistavat kuten myös kentät, majoitus ym. 
Omalta osaltani en ainakaan moitteen sanaa paikalle löydä.

Leiri alkoi tiistai-iltana majoittumisella, saunalla sekä rennol-
la yhteisololla. Varsinaista koulutusta ei siis ollut. Itse asiaan 
päästiin keskiviikkona. Aamiaisen jälkeen oli meidän koulutusoh-
jaajaoppilaiden kokoontuminen. Kokoontumisessa esittelimme 
itsemme sekä keskustelimme meille mieleen nousseista kysymyk-
sistä, teoriamateriaalista sekä ennakkotehtävistä. Tämän jälkeen 
suuntasimme ZTP ryhmään, jossa pidimme interaktiivisen ZTP-
esittelyn. Keskiviikkona ei leirillä ollut mahdollisuutta saunomi-
seen, joten siihen iltaan oli leirinjärjestäjät varannut pidettäväksi 
leirikasteen uusille leiriläisille sekä tutustumisohjelmaa. Näiden 
suunnittelu oli meidän tehtävämme. Joten kun vapauduimme 
ZTP-ryhmästä, laitoimme aivoriihen pystyyn, ja saimme kuin 
saimmekin suunniteltua mukavan kasteen ja pientä iltaohjelmaa. 
Ruuan jälkeen jokainen koulutusohjaajaoppilas sai valita ilta-
päiväksi jonkun lajiryhmän jonka mukaan lähteä. Koska pellolla 
jäljestäminen on itselleni vieraampaa, suuntasin peltojälkiryh-
män mukana pellolle. Valitettavasti heillä oli enää kolme jälkeä 
ajamatta, joten iltapäivän anti jäi omalta osaltani aika suppeaksi. 
Illalla vietimme yhteistä aikaa ja pidimme kasteen. Toivottavasti 
muidenkin mielestä iltaohjelma oli onnistunut. Hyvä me;)

Torstaina oli minun, yhdessä toisen koulutusohjaajaoppilaan 
kanssa, määrä mennä ZTP- ryhmän harjoituksiin mukaan. 
Seurasimme heidän treenejään, esitimme kouluttajalle kysy-
myksiä ja mietimme mitä viettiä, tunnetilaa tms. koira ilmentää 
ja miksi. Valitettavasti emme saaneet treenata omia koiriam-
me. Iltapäivällä oli ohjelmassa Annakaisa Loirin noutoluento. 
Luento oli erinomainen ja osa meistä pääsi mukaan jopa hieman 

ohjaamaan muutamaa koirakkoa. Hän esitti kysymyksiä ja laittoi 
meitä miettimään asioita. Oikein hyvä. Muutama meistä, minä 
mukaan lukien, oli tosin luullut, että pääsemme treenaamaan 
itsekin noutoa, joten siinä mielessä oli pienoinen pettymys kun 
näin ei käynyt. 

Perjantaina sain vihdoin ja viimein ottaa oman koiran autosta ja 
pääsin treenaamaan. Suuntasin oman lajiryhmäni mukana met-
sään jäljestämään. Siellä meitä ohjasti ja opasti loistava koulut-
tajamme Raimo Viitanen. Lounaan jälkeen olikin teoriakokeen 
vuoro. Siihen olin omasta mielestäni valmistautunut riittävästi, 
joten se meni ihan mukavasti. Illalla oli vuorossa näyttökoe ja sitä 
minä jännitin ihan hirveästi. Siellä meille oli varattu jokaiselle 
oma koirakko, jota ohjasimme. Tämän jälkeen oli treenin purku 
sekä kouluttajien kysymykset ja palautteet. Jännityksestä huoli-
matta selviydyin kouluttajien ”piinapenkistä” ja läpäisin (kuten 
kaikki meistä) näyttökokeen. Kun piina oli ohitse, meille oli 
järjestetty kastetilaisuus. Kiitos, oli oikein hauskaa!

Lauantaina treenasimme taas omissa lajiryhmissä. Valitettavasti 
tämä jäikin minun viimeiseksi treenipäiväkseni, koska jouduin 
lähtemään illalla kotiin. Koulutusohjaajaoppilaana olisin kaivan-
nut leirillä enemmän sitä, että olisimme harjoitelleet tottiksen 
ohjaamista. Näyttökoe oli mielestäni koko leirin opettavaisin osa. 
Se oli ainut kerta jolloin pääsin ohjaamaan ja sain siitä palautet-
ta. Lisäksi olisi ehkä ollut hyvä, että olisimme vielä loppuleiristä 
kokoontuneet yhteen niin kuin teimme alkuleiristä.

Kiitos kaikille leirin eteen kortensa kekoon kantaneille. Onnis-
tuitte tehtävässänne loistavasti. Kiitos Hanna ja Laura meidän 
koulutusohjaajaoppilaiden kaitsemisesta. Täytyy sanoa, että 
SBY:n kesäleiristä on tullut sellainen kesätapahtuma, jota odotan 
taas innolla ensi vuonna : ).

SBY:n kesäleiri 16.7.–21.7.2013
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Teksi: Jaana Repo
Kuvat: Tiina-Leena Salo
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syksy on vienyt meidät taas metsään, ja tällä kertaa aivan 
konkrettisesti! Sienikori on ollut ahkerassa käytössä ja Iitun 
hakurensselit on kaivettu naftaliinista. Muori on päässyt 
muistelemaan hakustrategioita ja mamma on pääsyt her-

kuttelemaan sienillä. Molemmat ovat nauttineet kovasti!

Iitu vietti kevään ja alkukesän Iso-Emon luona. Hän pääsi todis-
tamaan muuttolintujen paluuta, porehaukien nostoa ja jäiden 
lähtöä. Nämä kaikki tapahtumat olivat tietysti huippujännittäviä. 
Ehkä jopa liian jännittäviä. Iitu oli ottanut paikkansa laumanvarti-
jana hieman liian tosissaan, varsinkin silloin, kun hän oli mökillä 
kahdestaan Iso-Emon kanssa. Kaikessa kevättouhussa piti tietysti 
olla mukana kuin peräpukama, mutta suurin osa päivästä meni 
vahtiessa, ettei mikään uhka pääse hyökkäämään Iso-Emon kimp-
puun. Äärimmäiseksi uhaksi todettiin mm. ylilentävä lentokone 
sekä tontille työntyvät järvijäälautat. Lentokoneeseen reipas Vahti ei 
päässyt kiinni, onneksi, mutta jäälautat saivat kyllä huomata, kuka 
tontilla käskee ja määrää. Yhteenotot päättyivät tietysti kohtuullisen 
pieniin vahinkoihin jäälautoille ja muutamiin lohjenneisiin kynsiin 
sekä verta vuotaviin ikeniin puolustajalle. Muutaman päivän kou-
luttamisen jälkeen jäälautat antoivat kuitenki periksi ja katosivat. 
Pelkurit! Keväthauet piti ensin haukkua verkkosaaveihin ja kun ne 
olivat tarpeeksi huudelleet hävyttömyyksiä, piti ne kalastaa saavista 
kuivalle maalle ja vaientaa tamppaamalla rantakalliota vasten. On-
neksi saalista tuli aina sen verran, että vaikka liiskatut kalat keitettiin 
Vahdille itselleen eivät ihmiset jääneet nälkäisiksi.

Kotiin päästyään hurjalla Vahdilla oli vaikeuksia päästää roolis-
taan irti ja jouduin tilanteeseen, jossa vanhaa koiraa täytyi alkaa 
kouluttamaan pentujen opeilla. Maalaisympäristössä on harvak-
seltaan toisia koiria ja perusohitukset olivat kaupunkiympäristössä 
sitten todellista taistelua. Mitä enemmän vastaantulevat ”tosi kiltit 
tervehtijät” antoivat uhkaa, sitä painavammaksi taakka kävi ja sitä 
kuurommaksi luupää muuttui. Kun sitten lopulta kävi se kaikista 
kammottavin, Iitu pääsi irti ja otti erää naapurin koiran kanssa, 
minun oli herättävä todellisuuteen. Seuraavat viikot kuljettiin 
sitten ojanpohjia myöten poski täynnä nakkeja ja juuston paloja. 
Pikkuhiljaa pääsimme ojanpohjalta tien reunalle ja siitä siitten lä-
hiohituksiin. Nyt elo on taas helppoa eikä henkeni haise jatkuvas-
ti mädältä. Olen kouluttanut omaa raivotartani nyt yli kahdeksan 
vuotta ja opastanut muita kouluttamaan omiaan neljä vuotta. Silti 
tarvittiin verta sekä omista polvista että koiran päästä, jotta osasin 
myöntää muutaman taka-askeleen tarpeellisuuden. Onneksi 
pohja oli rakennettu huolella vankaksi, työ oli paljon helpompaa 

valmiiksi motivaatiokoulutetun koiran kanssa. Motivaatio piti vain 
uudelleenherätellä, sillä auktoriteetti kantaa boksereiden kanssa 
ainoastaan tiettyyn pisteeseen. Nakit vievät sitten perille : ) 

Iitulla on toisinaan tapana ottaa pallo mukaan lenkille. Näillä 
lenkeillä käymme usein joko tottistelemassa tai tekemässä esineruu-
tua. Joka kerta, kun olemme lähdössä, Iitu muistaa katsoa kysyvästi 
kylpyhuoneen ovea, jonka takana pallopiilo sijaitsee. Jos lupa tulee, 
hän syöksyy piilolle ja huolellinen puntarointi alkaa. Laatikossa 
on 8-10 palloa, jotka minun mielestäni näyttävät aivan samalta: 
alunperin keltaisia, nykyisin ruskean ja harmaan eri sävyisiä tennis-
palloja, joissa on vaihteleva määrä kuivunutta kuola/muta/hiekka-
seosta. Jokainen niistä täytyy ensin haistella, sitten tökkiä, muu-
tamaa kokeillaan suussa. Kun oikea on löytynyt, voimme lähteä. 
Hoputtaminen ei tuota muuta tulosta, kuin mulkaisun ja räkäisen 
tuhahduksen. Mitä minä mistään palloista tajuaisin?!? Pallolla ei 
leikitä matkan varrella, sitä vain kannetaan mukana. Tämä aiheut-
taa yleensä hilpeyttä kanssakävelijöissä (sitä kannetaan poskessa, ei 
suussa). Myös Iso-Emon luona raajapuolen kumikanan ulkoilutta-
minen oli johtanut useisiin hymyihin ja iloisiin tervehtimisiin, enkä 
ihmettele. Itse sain hysteerisen naurukohtauksen, kun yritin palkata 
pallonkantajaa juustonpalalla erinomaisesti onnistuneen ohituksen 
jälkeen. Iitu ei vain onnistunut hahmottamaan omaa rajallisuut-
taan pallo suussa vaan yritti ja yritti ja yritti ottaa juustoa pallon 
läpi. Iitun naama oli yhtä aikaa sekä loukkaantuneen että hämmen-
tyneen näköinen, enkä voinut lakata nauramasta. Kun viimein sain 
sen verran happea, että saatoin kehottaa Iitua irrottamaan pallon, 
hän sai palkintonsa. Tuplana, oli niin hyvät naurut!

Iitulla alkaa olla jo sen verran ikää, että ”minä olen vanha, enkä 
jaksa”-kortti vetäistään aina välillä esiin. Vanhuus iskee yleensä len-
killä, kun ollaan matkalla takaisin kotiin tai kun pitäisi hypätä autoon 
treenin päätteeksi. Harmaata naamaa käytetään myös häikäilemättä 
hyväksi, kun ruoka on pöydässä. Vanha koira osaa huokailla paljon 
uskottavammin, kuin nuori ja kokematon. Hakumetsässä ikä näkyy 
ainoastaan positiivisina asioina: keskittyminen on huomattavasti pa-
rempaa, turha säntäily on jäänyt pois eikä maalimiehellä enää keksitä 
mitään ylimääräistä touhua. Ehkä kerään rohkeuteni vielä kerran...

Oikein aurinkoista, hirvikärpäsetöntä ja värikästä syksyä teille! 
Menkää metsään!

Marika-eukko ja Iitu-muori 
marika.e.karjalainen@gmail.com
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13-vuotiaana pelkäsin mennä ystäväni luokse ky-
lään, koska hänen naapurin pihassa juoksenteli 
vapaana hurjan näköisiä boksereita. Kun kuulin, 
että ystäväni perhe aikoo ottaa naapurin kenne-

listä bokseripennun, olin ihmeissäni; noin ruma koira, voi kauhia 
sentään! Muistan, kuinka tämä pentu itki uudessa kodissaan 
ulko-oven takana 2 viikkoa elämänsä alusta. Tien toisella puolella 
asui siis sen emä. Tämä bokseri Smaragad’s Royal Rajah ”Rex” 
muutti täysin minun käsitykseni bokserista niin, että menetin 
sydämeni sille täysin. Rexin hoitamisen lisäksi pääsin tutustu-
maan rodun kasvatustyöhön olemalla mukana bokseripentueen 
synnytyksessä. Kiitos tästä kuuluu Minna Hannukselalle: ) Tämä 
lienee alkusysäys sille, että päätin jo nuorena, että haluan oman 
bokserin ja haluan ryhtyä kasvattamaan boksereita.

Ensimmäisen oman tiikeribokserini sain vuonna 1996. Vuorman 
Giltsin kanssa pääsin todella tutustumaan bokserin kasvatukseen 
ja koulutukseen. Minulla oli tarkat säännöt (opettaja kun olen), 
mitä bokserini sai ja ei saanut tehdä. Niinpä osallistuessani 
ensimmäiselle SBY bokserileirille vuonna 1998 minulle hieman 
naurettiin, kun Giltsi ei juurikaan hyppinyt suojeluryhmässä 
maalimiehen päälle hänen yrittäessään leikittää Giltsiä. Muistan-

kin Laaksosen Vesan kysyneen, miten tätä koiraa on kasvatettu. 
En silloin olisi siihen osannut vastata, mutta nyt osaan: kotikou-
luttamalla: ) Näiden vuosien jälkeen olen oppinut, mitä eroa on 
ns. kotikoulutuksella ja kilpailuun tähtäävällä koulutuksella: ) ja 
tämä ero tulee tehdä jo pentuvaiheessa! 

Ensimmäinen bokseri on aina ensimmäinen bokseri. Sen kanssa 
tuli tehtyä kaikenlaista ja osallistuttua moniin lajeihin. Hakuhar-
joitukset loppuivat siihen, kun kouluttaja totesi ekoissa harkoissa, 
että kun Giltsi ei hauku, tehdään siitä rullakoira. En ymmärtänyt 
käsitettä, joten haku jäi. Agilityssä meillä meni paremmin. Kisat-
tiin 2.luokassa ja osallistuttiin piirinmestaruusjoukkuekisoihin 
ja hienosti meni ainakin omasta mielestäni. Tosin joskus kuulin 
kommentteja, että kylläpä on hidas bokseri. 

Kerran kävimme tokokokeissa. Eihän Giltsi seurata osannut, kun 
en sellaista ollut siltä osannut vaatia. Tuomari totesi, annetaan 
nyt seuraamisosioista arvosana 8, kun se niin mukavasti tulee 
tuossa remmin päässä ja aurinkokin paistaa..

Näyttelykehissäkin tuli vierailtua. Giltsi ei nyt niin mikään näytte-
lytähtönen ollut, vaikka sen sydän oli puhdasta kultaa. Kerran 
Giltsi sai sertin ja oi sitä iloa, tosin sekin hieman laimeni, kun ke-
hän laidalta kuului, että taitaa tämä tuomari jo olla melko huo-
nonäköinen, kun tuollaiselle koiralle sertin meni antamaan…

Tämän jälkeen päätin keskittyä kouluttamaan Giltsiä todella. 
Sain avustusta tottelevaisuuskoulutukseen Jukka Heinoselta 
Kokkolassa. Kun tottis hieman lähti sujumaan, päätin osallistua 
jälleen bokserileirille. Kiitos Jussi Vaahtoniemen ja Juha Latvalan 
opastuksen pääsimme kärryille metsäjäljestä. Niin sitten suori-

Kasvattajaesittelyssä 
Janika Hautaviita – Kennel Bluesfreund

Janika Hautaviita, Kauhajoki, Etelä-Pohjanmaa•	
Ensimmäinen pentue v. 2000•	
8 pentuetta, 49 pentua•	
Kotisivut: www.kauhajoki.fi/~janmale•	

KeNNeL BLueSFReuND
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tettiin BH ja päästiin kisaamaan jälkeä. JK1 titteli saavutettiin 
222pisteellä! 

Sitten kokeiltiin vesipelastusta. Siinäkin meinasi tökkiä, kun 
koiran pitää viedä esine rannalta veneelle. Saatiin se toimimaan 
ja niin Giltsi suoritti soven ja ehdittiin kisata alo-luokassakin. 
Luonnetestikin käytiin, sieltä napsahti 157p. 

Kaikkien näiden ensimmäisten bokseriharrastusvuosien ohel-
la opiskelin itseni koulutusohjaajaksi agilityssä, pk-puolella 
ja vesipelastuksessa sekä lisäksi koetoimitsijaksi luonnetestiin, 
pk-puolelle ja vesipelastukseen. Olen suorittanut SBY:n koulu-
tusohjaajakurssin 1-osan. Lisäksi olen käynyt kasvattajan perus- ja 
jatkokurssit. Haluan saada lisää oppeja voidakseni paremmin kou-
luttaa ja kasvattaa omia boksereitani ja ehkä jopa auttaa muita 
kouluttamaan boksereitaan. Lisäksi olen ollut aktiivisesti mukana 
Kauhajoen Koiraharrastajien sekä SBY Pohjanmaan hallituksessa. 
Yhden vuoden sain toimia SBY:n hallituksessa sihteerinä : ). 

Suurin haaste oman ensimmäisen bokserin kouluttamisen koh-
dalla oli oma kokemattomuus ja toiseksi se, että rodun tuntevaa 
koulutusta oli tuohon aikaan (-90-luvun lopulla ja 2000-luvun 
alussa) tarjolla vähän ainakin täällä Pohjanmaalla. Enkä ollen-
kaan ymmärtänyt, että jo pennulta tulee osata vaatia, mikäli sitä 
aikoo kisakoiraksi kouluttaa. Pohjalaisella sisulla varustettuna 
päätin hankkia uuden bokserin ja aloittaa alusta. Ensimmäinen 
pentueeni Vuorman Giltsin mukaan Bluesfreund G-pentue 
syntyi vuonna 2000. Olin jo täysin vihkiytynyt, että bokserin pitää 
olla tiikerijuovikas. Kuinka ollakaan pentueeseen syntyi vain yksi 
uros ja sekin keltainen. Pitihän se sitten kotiin jättää. Gundin 
kanssa haasteeksi muodostui se, että sehän oli aluksi varsinainen 
mamman poika (huom. emänsä kyljessä kasvanut). 

Mutta sinnikkäällä koulutuksella pääsimme Bluesfreund Gundin 
kanssa BH –kokeen läpi ja kisasimme pelto- ja metsäjäljellä 
ja vepessä. Luonnetesti suoritettiin. Näyttelyissä saavutettiin 
kerran sert ja rop. Kovasti me treenattiin, mutta ehkäpä sittenkin 
jotenkin väärällä tyylillä, koska missään lajissa ei tullut virallista 
tulosta. 

Vuonna 2003 muutin Saksaan Giltsin ja Gundin kanssa. Siellä 
pääsin todenteolla tutustumaan rakkaan rotumme syntymämaa-
han ja osallistumaan bokserikoulutuksiin ja tapahtumiin. Se oli 
mahtava vuosi. Saksasta mukaan lähti bokserinarttu Sofia von 
Felix eli Mimmi. Melko nuorella iällä saimme BH:n takatas-
kuun, jäljestys pellolla ja metsässä meni mukavasti, tottiskin sujui, 
luonnetesti ja MH-luonnekuvaus suoritettiin, mutta jotenkin 
oma kynnys osallistua pk-kokeisiin oli tullut vuosien varrella 
liian korkeaksi. Mimmin eka ja toka pentue syntyivät vähän liian 
lähekkäin, joten treenaaminen jäi. Samaan aikaan meille tuli vä-
hän kuin vahingossa sijoitukseen neljäs bokseri Bonja (Zealbeat’s 
Illuminate Fate). 

Jo heti pentuna Bonja erottui muista boksereistani sähäkän 
luonteensa vuoksi. Bonjan kanssa harrastettiin tottista, tottista ja 
tottista, että sen hallinta olisi ohjaajan eikä sen itsensä päätettä-
vissä. Lisäksi Bonjan kanssa käytiin näyttelyissä, harrastettiin ihan 
sen ja ohjaajan omaksi iloksi jäljestystä sekä vesipelastusta. Vali-
tettavasti Bonjan huono terveystilanne (lonkka-, selkä- ja sydänvi-
ka) ja haastava luonne vaikuttivat siihen, ettei sitä jalostukseen ja 
kisakentille voinut ajatella. Tämä oli tosiaan sääli, sillä Bonja oli 
ulkomuodollisesti kaunein omistamani bokseri! Haastava Bonja 
opetti minulle paljon uusia ja erilaisia asioita koiran kouluttami-
sesta. Valitettavasti se jouduttiin lopettamaan terveys- ja käytöson-
gelmien vuoksi jo nuorella iällä. 

Viimeisin bokserihankintani on Minja (Napmary’s Creme de la 
Creme), jonka omistan yhdessä Mari Harju-Säntin kanssa (Ken-
nel Tenten). Kennelini kahdeksas pentue, jossa on kahdeksan 
2-viikkoista pentua, tuhisee parhaillaan Minja emon hoivissa : ) 

Sen todellisen monitoimibokserin etsintä jatkuu edelleen, 13 
vuoden jälkeen. Oppirahat on maksettu. Paljon on koettu vastoin-
käymisiä bokserin terveys- ja koulutusasioiden kanssa, mutta pal-
jon on koettu hyvääkin. On ollut upeaa saavuttaa sellainen sosiaa-
linen bokseriverkosto, johon kuuluu omien kasvattieni perheiden 
lisäksi paljon upeita ihmisiä, joilla on boksereita. Sinkkuna tuli 
osallistuttua innokkaammin erilaisiin koiratapahtumiin kuin nyt 
perheellisenä. Olen onnellinen, että minulla on aviomies, joka 
on myös innostunut boksereista sekä 3-vuotias Eemeli –poika, 
josta alkaa kasvaa varsinainen bokseri-kepo: ) Lisäksi perheeseem-
me kuuluu 2-vuotias cockerspanielinarttu Missi (Jenlin Summer 
Dream). 

Haluan kasvattaa bokserin rotumääritelmän mukaisia boksereita. 
Kasvattajana painotan seuraavia bokserin ominaisuuksia: terveys, 
luonne, käyttöominaisuudet ja ulkomuoto. Kaikkien näiden 
kombinaatio on aina tavoitteena. Jalostustyössä pyrin huomioi-
maan Suomen bokseriyhdistyksen jalostustoimikunnan antamia 
suosituksia, joiden mukaan yhdistelmän molemmilta vanhemmil-
ta tutkitaan selät, lonkat ja sydämet sekä luonnetta mittaava tulos 
on toivottavaa.

Kennel Bluesfreund nimi on peräisin saksalaisista sanoista blues 
+ freund, jotka tarkoittavat yksinkertaisesti blues = bluesmusiikki 
ja freund = ystävä. Nimi juontaa juurensa siitä, että bokseri on 
erittäin ystävällinen ja uskollinen, mutta toisaalta toisinaan niin 
kovin surulliselta näyttävä koira. Bokserilla on 1001 ihanaa ilmet-
tä: ) Pidän bluesmusiikista, joten tuntui kovin sopivalta yhdistää 
nämä kaksi punaista lankaa, kun kyseessä on rakas rotumme 
bokseri. Lisäksi haluan kunnioittaa rakkaan rotumme syntymä-
maata, Saksaa.
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En halua erottaa bokseria näyttö- tai käyttökoiraksi. Kun kaikki 
palikat jalostuksessa osuvat kohdalleen, bokserista on molempiin. 
Oma ”asiakaskuntani” on enemmänkin koti- ja harrastusbokserin 
haluavia, joille bokseri on perheenjäsen. Vaatimuksena minulla 
uuden pennun haluavalle perheelle on ensinnä se, että bokseri saa 
elinikäisen kodin ja sellaisen kasvatuksen, että se on yhteiskuntakel-
poinen. Bokseri on toiminnan koira, joten toimintaa sille pitää olla. 
Aina plussaa on se, jos perhe innostuu käyttämään sitä näyttelyissä 
tai jopa kouluttamaan kisatasolle saakka. Tärkeää minulle kasvattaja-
na ovat terveystulokset omista kasvateistani. Joka yhdistelmästä jätän 
sijoitukseen pennun, jotta voin jatkaa jalostustyötäni. 

Toivoisin niin näyttelykehien kuin palveluskoirakenttien äärelle 
vähän rennompaa eloa ja oloa sekä enemmän yhteistyötä bokse-
rikasvattajien välille. Olisi helpompaa harrastaa lajia kuin lajia, 
kun ihmiset suhtautuisivat avoimemmin toisiinsa ja voisivat 
rehdisti iloita kanssakilpailijoidensa menestyksestä. Yhteistyössä 
näen suuren voimavaran, kunhan sitä osattaisiin käyttää. SBY:ltä 
toivon lisää koulutuksia ja erityisesti bokserikasvattajille suunnat-
tuja koulutuksia. Opettajanakin korostan lapsille sitä, että kaikista 
ei tarvitse tykätä, mutta kaikkien kanssa pitää pystyä toimimaan. 

Lopuksi haluan kiittää mahtavaa SBY Pohjanmaan alaosaston po-
rukkaa. Odotan innolla, että pääsen uudelleen mukaan aktiiviseen 
toimintaan oman uuden ”äksöni-boksuni” kanssa! Kun sydämeen 
on kerran päässyt bokseri, asuu siellä aina bokseri : ) 

Bluesfreund boksereiden tuloksia:

BH MH Bluesfreund Diego om. Katri Niskanen•	
LTE Bluesfreund Cinderella om. Maarit ja Mikko Koivu-•	
luoma
LTE Bluesfreund Boss om. Pasi Larsson•	
MH Bluesfreund Cicero om. Johanna ja Rami Hautamäki•	
2xSERT VASERT Bluesfreund Ave Maria, om. Tanja & Mika •	
Keski-Antila
2xSA VASERT MH Bluesfeund Elegia om. Tarja Karisaari-•	
Hirsimäki, Kyösti Hirsimäki & Janika Hautaviita
BH LTE SERT Bluesfreund Gundi om. Janika Hautaviita•	
Bluesfreund boksereista lonkkakuvattuja: 4 A/A, 1 B/A, 4 •	
B/B, 1 C/C, 1 C/D
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etelä-Pohjanmaalla, Lapualla, 
Simpsiön laskettelukeskuksen 
lumetuslammella, on useana 
kesänä kuulunut kova veden 

loiske, kun iloiset SBY Pohjanmaan bok-
seriharrastajat boksereineen ovat innostu-
neet treenaamaan vepeä eli vesipelastusta. 
Vepeen hurahtanut Anne Kuivinen kertoo 
bokserinsa 2-vuotiaan Pupen (Vivi’s 
Duracell El Puppe) toimivan loistavasti 
vedessä. Vertin (Playbox´s Veni Vidi Vici) 
ohjaaja Senni Kujala kertoo hyppyjen 
veneestä olevan bokserilleen vielä vähän 
jännittäviä. Pääsääntöisesti vepekoiran 
tulisi tykätä vedestä eikä ohjaajankaan 
saa pelätä kastumista. Energinen bokseri 
soveltuu vepeen hyvin, koska se on vahva, 
vietikäs ja tarpeeksi iso. 

Vesipelastus eli VEPE on alun perin 
landseereille ja newfoundlandinkoirille 
kehitetty rodunomainen koemuoto, jonka 
tarkoituksena on ylläpitää pelastusvaistoa 
ja uintitaitoa. Kokeella testataan koiran 
fyysistä kuntoa ja kykyä toimia vedessä. 
Tämä vauhdikas ja märkä laji rantautui 
Suomeen 1989 ja virallinen koemuoto se 
on ollut vuodesta 1992 lähtien.

Vesipelastusta voi harrastaa lähes kaiken 
rotuisilla koirilla. Koiran tulee uida mie-
lellään ja olla fyysisiltä ominaisuuksiltaan 
riittävän kookas ja voimakas jaksaakseen 

etelä-Pohjanmaalla, Lapualla, 
Simpsiön laskettelukeskuksen 
lumetuslammella, on useana 
kesänä kuulunut kova veden 

loiske, kun iloiset SBY Pohjanmaan bok-
seriharrastajat boksereineen ovat innostu-

Bokseri 
vesipelastuksesssa

Teksi: Janika Hautaviita

hinata pelastettavaa henkilöä tai kumive-
nettä, jossa on 2–3 henkilöä. Lisäksi koiran 
perustottelevaisuus on oltava kunnossa. 
Koira ei saa olla arka, epäluuloinen tai ag-
ressiivinen vieraita ihmisiä/koiria kohtaan.

Vesipelastuskokeen koeluokat
Vepekokeessa on viisi eriasteista luokkaa: 
SOVE, JUN, ALO, AVO ja VOI. 

Soveltuvuuskoe (SOVE) järjestetään 
alokasluokan sääntöjen mukaan niille 
koirille, jotka haluavat osallistua avoimeen 
kokeeseen. Mikäli koira ei kaksi kertaa 
soveltuvuuskokeeseen osallistuttuaan 
suorita sitä hyväksytysti (vähintään 3. 
tulos), ei sillä ole enää oikeutta uusintaan. 
Landseerien ja newfoundlandinkoirien ei 
tarvitse suorittaa soveltuvuuskoetta.

Junioriluokka (JUN) on landseereille ja 
newfoundlandinkoirille, jotka ovat iältään 
6–12 kk. Luokka on epävirallinen.

Alokasluokka (ALO). Koirille, jotka ovat 
täyttäneet 12 kk ja jotka eivät ole saavutta-
neet kahta 1. palkintoa vesipelastuskokeen 
alokasluokassa.

Avoin luokka (AVO). Koirille, joilla on 
kaksi 1. palkintoa vesipelastuskokeen 
alokasluokasta.

Voittajaluokka (VOI). Koirille, joilla on 
kolme 1. palkintoa avoimesta luokasta.

Lähde: http://www.kennelliitto.fi /FI/toiminta/kokeet/
vesipelastus/etusivu.htm 

Mitä vepessä harjoitellaan? 
Vesipelastuksessa on neljä osasuoritusta: 
1. uinti veneestä
2. esineen vienti
3. veneen nouto 
4. hukkuvan pelastus 

Nämä osa-alueet vaihtelevat sisällöiltään 
ja matkoiltaan eri koeluokissa. 

1. Uinti veneestä: koira hyppää 50 metrin 
päässä rannasta olevasta veneestä ja ui 
rannalle. Ohjaaja voi olla joko veneessä 
tai rannalla.

2. Esineen vienti: koira lähetetään rannal-
ta viemään esinettä veneelle, joka on 
30 metrin päässä rannasta. Koiran pitää 
viedä esine veneessä olevan ohjaajan 
tai apuohjaajan luokse. 

3. Veneen nouto: koiran tulee uiden 
noutaa vene köydestä hinaten rantaan. 
Vene on 30 metrissä rannasta. Ohjaaja 
voi olla veneessä tai rannalla. 

4. Hukkuvan pelastus: koira lähetetään 
noutamaan 30 metrin päässä rannasta 
veneestä pudottautunutta ”hukkuvaa” 
henkilöä. Pelastettava henkilö loiskut-

 Bokseri 3 • 2013  |  19 

Bokseri 
vesipelastuksesssa

telee pelästyneesti, hän ei saa kutsua 
koiraa eikä käyttää käskysanoja. Koiran 
on joko tartuttava pelastettavan kädessä 
olevaan ”kädenjatkeeseen” tai pelas-
tettava tarttuu koiran päällä oleviin 
valjaisiin. Koira kuljettaa pelastettavan 
rantaan. 

Vesipelastuskokeen säännöt ja muut tarkemmat tiedot:
http://www.kennelliitto.fi /FI/toiminta/kokeet/vesipelastus/
etusivu.htm 

SBY Pohjanmaan alaosasto hankki käy-
tetyn kumiveneen kesällä 2011. Kumive-
neen pitää olla kestävä ja tarpeeksi iso, 
sinne on mahduttava vähintään kaksi 
ihmistä ja yksi koira. Vepe on välineurhei-
lua, kuten lähes kaikki koiralla harrastetta-
vat lajit. Veneen lisäksi tarvitaan pumppu, 
airot, veneen pohjan ja laitojen suojaksi 
mattoja, veneen puhdistusvälineet, veneen 
kuljetuskärry (ellei vene mahdu autoon). 
Koiralle tulee olla makupaloja, dummeja 
(=kelluvia patukoita), mahdollisesti pe-
lastusliivit ja vesijuoksuvyö (jos halutaan 
harjoittaa uintitekniikkaa). Ihmisille pitää 
olla pelastusliivit, uikkarit, pyyhe, vaihto-
vaatteita ja eväät, sillä veden äärellähän 
tulee aina nälkä � Hukkuvalle henkilölle 
tarvitaan pelastusliivit ja märkäpuku. 

Vepe on mahtava harrastus kesäpäivien 
ratoksi, hauskaa on, kertoo Senni. Hänen 
mukaansa parasta lajissa on se, ettei se 

ole niin totista puurtamista, vaan nimen-
omaan jokainen koira, joka vedestä vä-
hänkään tykkää, voi sitä harrastaa. Sennin 
bokserin Vertin ehdottomat suosikit vepen 
osasuorituksista ovat hukkuvan pelastus 
ja veneen nouto. Näissä liikkeissä koira 
saa taistella ja vetää, jotka molemmat ovat 
kovasti Vertin mieleen. Vaikeimpana taas 
on sitten esineen vienti, koska Vertti ei 
mielellään luovuta esinettä. Myös Anne 
toteaa vepen haastavimman osasuorituk-
sen olevan vienti. Veneen nouto ja hukku-
van pelastaminen ovat hänen bokserilleen 
Pupelle helpoimmat. 

Senni ja Anne kaipailevat lisää harras-
tajia ja eritoten miehiä treeneihin, sillä 
veneen soutaminen on yllättävän vaikeaa. 
Vepetreeneihin osallistuvien on siis hyvä 
varautua monipuolisiin roolisuorituksiin. 
Oman koiran ohjaamisen lisäksi pääsee 
myös hukkuvaksi, soutajaksi ja toisten 
koirien apuohjaajaksi. Vepetreenien 
alussa vene laitetaan yhdessä kuntoon ja 
lopuksi yhdessä siivotaan jäljet pois. Anne 
kutsuu kaikki bokseriharrastajat tervetul-

leiksi kokeilemaan kuumien kesäpäivien 
ihanteellista lajia. Siinä viilenevät samalla 
niin koira kuin ohjaaja. Meille tänne 
Pohjanmaalle ovat jälleen ensi kesänä 
kaikki tervetulleita kokeilemaan lajia 
oman ruttukuononsa kanssa. Ottakaa vain 
minuun rohkeasti yhteyttä, toteaa Anne. 
SBY Pohjanmaan alaosaston sivut: 
http://www.netikka.net/sbypohjanmaa/

Suomen ensimmäinen viralliseen vesipe-
lastuskokeeseen osallistunut bokseri oli 
Silverpark Dorée ohjaajanaan Nina Palo-
poski. Tietooni tulleet virallisiin vepeko-
keisiin osallistuneet bokserit ohjaajineen: 

SOVE1, ALO1, ALO3 Silverpark Dorée •	
ohj. Niina Paloposki
SOVE1, ALO1, AVO0 (+ osallistumis-•	
kerrat avo –luokkaan yht.7) Fresser’s 
Rokki, ohj. Anu Rinta-Halkola 
SOVE1, ALO1 Vuorman Giltsi, •	
ohj. Janika Hautaviita
SOVE0 Bluesfreund Gundi, ohj. Janika •	
Hautaviita

ole niin totista puurtamista, vaan nimen- leiksi kokeilemaan kuumien kesäpäivien leiksi kokeilemaan kuumien kesäpäivien leiksi kokeilemaan kuumien kesäpäivien 



20  |  Bokseri 3 • 2013

Koepäivän aamu alkoi osal-
la talkooväestä jo aikaisin 
auringonnousun aikaan. Itse 
lähdin koepaikalle 7.00 aikaan 

aamulla autossa yksi bokseri ja useampi 
litra kahvia kanttiiniin pullien kera. Aamu 
oli kuulas, kaunis ja auringon säteet 
tunkeutuivat läpi aamausvan lämmittä-
mään. Sää oli suosiollinen tähän kilpai-
lupäivään. Osallitujia oli hieno määrä, 
6 koirakkoa FH1-luokassa ja 6 koirakkoa 
FH2-luokassa. 

Koepaikalla kaikki olivat  jo valmiina 
vastaanottamaan FH1-luokan kilpailijat 

klo 8.30. Kilpailijat tervetulleeksi toivotti 
koetoimitsija Mari Sonninen sekä tuoma-
ri Pekka Väisänen. Alkupuheiden jälkeen 
aloitettiin heti tositoimet ja laitettiin en-
simmäinen koirakko jäljelle rehupellolle. 
Riikka Salo ja Sky Bridge Quad Machine 
aloittivat tehden hienon tuloksen ensim-
mäisessä palveluskoirakokeessaan, johon 
koirakko osallistui. Pisteitä jäljeltä tuli 76 
ja kolutustunnus FH1.  

Seuraavat kolme jälkeä jäivät ilman kou-
lutustunnusta. Jännittäviä hetkiä elettiin 
taas 4. jäljellä, kun Tarja Torvinen ja Sky 
Bridge J-Lo olivat ajaneet jälkeä hyvän 

matkaa. Yleisö jännitti mukana, kun 
koirakko taivalsi jäljen loppuun saakka. 
Koirakko teki vahvaa ja tasaista työtä koko 
matkan, saivat työskentelystään tuomarilta 
kehuja ja pisteitä 80 sekä koulutustunnuk-
sen FH1. 

Viimeiset kaksi koirakkoa eivät yltäneet 
tänään koulutustunnukseen saakka. Joten 
FH1-luokan rotumestareiksi selvisivät 
Tarja Torvinen ja Sky Bridge J-Lo ”Tirri 
Torvinen”. 

Iltapäivällä 13.30 otettiin vastaan FH2-
luokan kilpailijat. Alustana FH2-luokalla 

Suomen bokseriyhdistyksen FH-rotumestaruuskoe Laukaassa 4.9.2013
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Suomen bokseriyhdistyksen FH-rotumestaruuskoe Laukaassa 4.9.2013
oli lyhyt rehupelto ja kahdella viimeisellä 
lyhyestä pitkään vaihtelevaa apila-rehupel-
toa. Ensimmäiseksi arpa osui Harri Latikan 
ja Eki-Eckstein von Inis Vitrinin kohdalle. 
Koirakko suoritti jäljen taistellen loppuun 
saakka. Pisteet eivät kuitenkaan riittäneet 
FH2-koulutustunnukseen, koska ”Eki” jätti 
esineitä ilmaisematta. Olosuhteet ja pelto 
osoittautui vaikeaksi, ja seuraavat neljä 
koirakkoa jäivät myös ilman tulosta. Tähän 
mennessä aurinko oli kuivattanut aamun 
kasteen ja haihduttanut osan jäljen ominais-
hajusta mukanaan, ilman lämpötila nousi 
yli 20 asteen. Päivän toiseksi viimeiseltä 
jäljeltä pienin vaikeuksien myötä suoriutui 

FH2-luokan rotumestareiksi Piia Hietsalo ja 
Boxmann Shangri-La tasaisella ja varmalla 
suorituksellaan saaden pisteitä 82 ja koulu-
tustunnuksen FH2. 

Kisasuoritusten jälkeen palkitsimme 
kokeessa menestyneet koirakot ja kiitimme 
nöyrimmin talkooväkeämme, tuomaria, 
koetoimitsijaa, ratamestaria, jäljenpolkijoita 
sekä harhailijoita. Aurinko alkoi jo painua 
mailleen, kun viimeisetkin malttoivat lähteä 
koepaikalta kotia kohti. 

Päivä oli täynnä jännitystä, iloisia onnen 
hetkiä ja pettymyksiä. 

Onnea vielä kaikille kokeessa menestyneille 
ja omalla tavallaan onnistuneille. 

Kiitos vielä kaikille kokeeseemme osallistu-
neille talkoolaisille. Te teitte tästä kokeesta 
mahdollisen. 

Tuomari Pekka Väisänen
Koetoimitsija Mari Sonninen
Ratamestari Asko Hämäläinen

Fh1- ja Fh2-koe järjestettiin ensimmäisen  
kerran Keski-Suomessa Laukaan alueella.  
Kokeeseen oli ilmoittautunut 6+6 koirakkoa 
 kilpailemaan rotumestaruudesta . Koeaamu 
valkeni sumuisena ja erittäin kosteana. Olin 
aamusta saakka seuraamassa jälkientekoa. 
Ratamestari Asko Hämäläinen, piti aamulla 
palaveria jälkientekijöiden kanssa ja oli hienoa 
seurata, kun homma on ns. hanskassa ja toimii. 
Koetoimitsija oli lähettänyt kilpailijoille etukä-
teen kisakirjeen, kuvia jälkipelloista ja esineistä. 
Koe alkoi kokeen avauksella ja ylituomarin 
puheella klo 08.30, paikalla olivat Fh1-luokan 
kilpailijat. Fh2-luokan kilpailijoille pidettiin 
oma koeavaus klo 13.30. kilpailijoiden tulo oli 
porrastettu näin myös, joten pitkämatkalaisten 
ei tarvinnut lähteä aamuyöstä tulemaan koepai-
kalle. Eikä odotus Fh2-luokan koirille ohjaaji-
neen tulisi kohtuuttoman pitkäksi.

Ensimmäinen kilpailija lähti ajamaan jälkeä 
09.30, ensimmäiset 4 jälkeä olivat tehty 
erittäin kostean aamun aikaan. Kun aurinko 
kuivatti peltoja, samalla haihtui jäljeltä osa 
hajuista pois, joka näkyi myös osan koirien 
suorituksissa. Jälkipellot olivat tuorerehupel-
loilla ja heinän pituudessa oli hyvin vaihte-
lua. Fh2 koirien pellot olivat myös tuorerehu-
pellolla, josta neljä ensimmäistä oli erittäin 
lyhyellä ja 2 seuraavaa jälkeä olivat alussa 
pitempää ja loppuosa erittäin lyhyttä heinää. 

F2-koirista jäi hyvin mieleen, miten osalla 
koirilla oli erinomainen periksiantamatto-
muus. Vaikka tuli vaikea hetki, koirat tekivät 

töitä ja selvittivät vaikeudet. Myös ohjaajien 
rauhallisuus näkyi hyvin Fh2 ohjaajista. 
Töitä oli tehty koirien kanssa kesän aikana ja 
se näkyi, vaikka tuloksia ei tullut jäljeltä. 
 
Fh1-luokassa tuli kaksi tulosta ja Fh2-luokassa 
yksi tulos, näin ollen rotumestaruus oli selvillä.

Haluan kiittää peltojen omistajia, ilman 
teidän myötämielistä suhtautumista koi-
rakokeisiin tätäkään koetta ei olisi pidetty. 
Jäljentekijät tekivät pitkän päivätyön pellolla 
ratamestari Askon kanssa. Suurkiitos. Jäljet 
olivat täysimittaiset ja erinomaisesti tehtyjä. 
Myös oli hyvä huomata, kuinka kilpailijan 
ajaessa jälkeä, te tiesitte tarkalleen jäljen 
kohdan, missä oli esim. piikki yms. Taukojen 
aikana kanttiinin hyvät eväät pitivät huolen, 
että energiaa riitti. Kiitos myös koetoimitsi-
jalle. Aamulla huomasin, että häntä jännitti 
enemmän kuin kilpailijoita. Kun homma 
lähti käyntiin, jännitys häneltä hävisi ja hom-
ma toimi erinomaisesti.

Tätä koetta oli myös muitakin tekemässä ja 
varmistivat omalla osallaan, että koe tulisi me-
nemään hyvin. Kiitos kuuluu myös heille.

Mitään valituksia ei koko päivänä kuulunut, 
ilmapiiri oli hyvä ja ammattimainen. Koe pää-
tettiin palkintojen jakoon klo 19.30. Totesin 
loppupuheessa, että tällä porukalla ja näillä 
peloilla voidaan järjestää, vaikka ensivuoden 
Fh SM-koe, Työntekijöistä se ei ainakaan jää 
kiinni. Sen verran hyvin kaikki toimi.

Pekka Väisänen, ylituomari:

Kuvat: Satu Kajosmäki
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Olen Tarja Torvinen Hollolasta ja koirani on SkyBridge 
J-Lo ”Tirri”. Tirri on 6-vuotias narttu, jonka kanssa 
jäljen harrastaminen on aloitettu jo pentulaatikos-
sa. Tirri on oma kasvattini ja toinen kouluttamani 
erikoisjälkikoira.

Koetta varten harjoittelu Tirrin kanssa on aloitettu 
jo pennusta tähtäimessä erikoisjäljen korkein luok-
ka, FH2-luokka. Tirrin kanssa on käyty viikottain 
jäljellä joskus useampana päivänä viikossa ja 
joskus on pidetty taukoa viikko-pari.

Harjoittelun tuloksena, Tirri on saavuttanut FH1-koulutustunnuksen 80 
pisteellä. Tulos ei minua yllättänyt, koska olen aina tiennyt, että minulla erittäin hyvä jälkikoira. 
Tässä kokeessa kaikki osui kohdalla ja onnistuimme. Minä jännitin kovasti koetta, mutta onneksi kokeeseen osallis-
tui myös kolme muuta kasvattiani, niin sain jännityksen jaettua, eikä tarvinnut jännittää omaa suoritustani niin paljon.

Arvonnassa saimme jäljen nro 4 joka oli jyrkällä apilapellolla järven rannassa. Tirri 
suoritti oman osuutensa hyvällä ja intensiivisellä jäljestämisellään. Tirri käyttää hyvin 
matalaa nenää ja on tarkka jäljellä. Kaksi esinettä meni nollille, esineen nro 2 se 
ilmaisi erittäin vinosti ja viimeinen esine jäi ilmaisematta, koska se oli piiloutunut 
apilatupsun alle ja Tirri ei sitä paikantanut, vaikka kovin yritti etsiä, mitä ilmaista. 
Tuomari Pekka Väisänen kehui Tirriä kovin ja sen tapaa jäljestää. Olen tuomarin 
kanssa täysin samaa mieltä Tirrin ominaisuuksista.

Koepäivä oli todella pitkä, FH1 koirakot aloittivat ilmoittautumisella klo 8,30 ja 
palkintojen jako oli n klo 19.00. Ilma oli kuin tehty meitä varten,aurinkoinen ja 
lämmin. Jäljet oli tehty koe-ohjeen mukaisesti ja olivat täysimittaiset. Järjestelyis-
sä oli muutenkin onnistuttu hienosti. Tuomari oli tiukka mutta erittäin reilu ja 
mukava.

Rotumestaruus lämmittää mieltä ja saa hymyn huulilleni, minun Tirrini on sen 
täysin ansainnut. Olen onnellinen saadessani harrastaan Tirrin kanssa. Ensi vuo-
den suunnitelmissa on jatkaa jäljestämistä Tirrin kanssa, tavoitteena FH2-luokka.

Lopuksi ISO KIITOS teille kaikille (tiedätte kyllä) jotka olette Tirriä ja minua 
eteenpäin potkineet.

Tarja Torvinen ja Tirri

Olen Tarja Torvinen Hollolasta ja koirani on SkyBridge 

Harjoittelun tuloksena, Tirri on saavuttanut FH1-koulutustunnuksen 80 
pisteellä. Tulos ei minua yllättänyt, koska olen aina tiennyt, että minulla erittäin hyvä jälkikoira. 
Tässä kokeessa kaikki osui kohdalla ja onnistuimme. Minä jännitin kovasti koetta, mutta onneksi kokeeseen osallis-
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sä oli muutenkin onnistuttu hienosti. Tuomari oli tiukka mutta erittäin reilu ja 
mukava.

Rotumestaruus lämmittää mieltä ja saa hymyn huulilleni, minun Tirrini on sen 
täysin ansainnut. Olen onnellinen saadessani harrastaan Tirrin kanssa. Ensi vuo-
den suunnitelmissa on jatkaa jäljestämistä Tirrin kanssa, tavoitteena FH2-luokka.
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TULOKSET: 
FH1-LuoKKA:

Riikka Salo ja Sky Bridge Quad Machine 76p., FH1

Satu Kajosmäki Sky Bridge Me Myself and I 8p.

Anne-Mari Heino ja Ma Baker's Fearless 25p.

Tarja Torvinen ja Sky Bridge J-Lo 80p. 

Nina Suuronen ja Zicco Torques 34p.

Hanna Nikkola ja Momo's Trax 15p.

FH2 ROTUMESTARI

FH1 ROTUMESTARI

FH2-LuoKKA:

Harri Latikka ja Eki-Eckstein von Inis Vitrin 60 p.

Susanne Mattas ja Ma Baker's Jack Ass 6p.

Anu Salpakoski ja Apfels Agabus 21p.

Nina Suuronen ja Sky Bridge Killer Queen 16p.

Piia Hietsalo ja Boxmann Shangri-La 82 p. 

Suvi Mieskonen ja Raftsman Topgirl To Ma baker's 63 p.

FH1 ROTUMESTARI
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Boxmann Shangri-La, “Mona”, on 7-vuotias bokserinarttu. Mona tuli 
minulle 9 kuukauden ikäisenä ja siitä piti ehdottomasti kouliintua 
hyvä hakukoira. Haku-ura tyssäsi kuitenkin vuoden treenaamisen 
jälkeen kun näin koiran lonkkakuvat. Monan lajiksi vaihtui erikoisjäl-
ki, joka oli lajina minulle melko tuntematon. Opettelemista on siis 
riittänyt. Lajin vaihtoa ei ole kuitenkaan tarvinnut katua päivääkään, 
Mona on työskentelyhaluinen, hyväviettinen ja valtavan ahne. Sen 
kouluttaminen on ollut alusta lähtien varsin palkitsevaa.

Tällä kaudella Monan kanssa on ajettu paljon vähemmän jälkiä 
kuin edellisinä kausina. Olen yrittänyt saada mahdollisimman 
usein vieraita jälkiä harhoineen, mutta koska asumme kauka-
na kaikesta ja kaikista, ei näiden harjoitusten määrä ole päätä 
huimannut. Monan suurin ongelma on ollut harhajäljet, joihin 
sen tie on päättynyt parissa kokeessa. Rotumestiksiin valmistau-
tumisessa tärkeimpänä näinkin sen, että näitä harhoja olisi aina 
treenijäljillä, jotta niistä tulisi ns. arkipäiväisiä eikä koira kokisi 
tarvetta reagoida niihin kokeessakaan. Suunnitelma oli hieno 
mutta toteutus tökki, harhoja päästiin treenaamaan vain noin 
kymmenessä treenissä kauden aikana. Treenit sujuivat vaihtele-
vasti, välillä harhat houkuttelivat ja toisinaan ne eivät aiheutta-
neet mitään reaktiota. 

Koepäivä koitti, kolme ja puoli tuntia ajamista koepaikalle ja 
jälkinumeron 11 nostaminen. Nro 11 tarkoitti siis päivän toiseksi 

viimeistä jälkeä, jonka arvioitu aloitusaika oli 17:30. Päivä meni katsellessa muiden suorituksia 
eikä siinä onneksi ehtinyt jännittämään omaa vuoroaan. Koejäljet olivat vaihtelevilla rehupelloilla. Monan jäljellä 
kahdella ensimmäisellä suoralla oli runsaasti korkeita apilapuskia, loppujälki oli vaihtelevan mittaisella rehulla. Mona 
nosti jäljen paalulta varmasti, mutta apilat häiritsivät sitä ensimmäisellä suo-
ralla valtavasti. Ensimmäinen suora putosi tästä syystä arvosanaan puutteelli-
nen. Toisella suoralla apilat eivät häirinneet enää niin paljoa, mutta jäljestys 
parani huomattavasti kun apilaviidakosta oli selvitty. 

Kulmatyöskentely oli kunnossa lukuunottamatta kaarelta poistumista, jossa 
Mona pyörähti pari kertaa. Kaarityöskentely ei ollut lainkaan tyypillistä Mo-
naa, se joutui työstämään kaarta poikkeuksellisen paljon, ja kaaren arvosana 
jäi näin ollen puutteelliseksi. Esineitä nousi kuusi kappaletta, joista esine 
nro 2 meni nollille vinon ilmaisun takia, muut viisi Mona ilmaisi korrek-
tisti. Esine nro 5 jäi peltoon. Viime kaudella Mona ilmaisi koetilanteessa 
esineitä välillä maahan menemällä ja välillä seisoen. Nyt se ilmaisi kaikki 
esineet samalla tavalla, maahan menemällä. Kaikkein hienointa oli kui-
tenkin se, että Mona ei reagoinut millään tavalla harhoihin! Tämä suoritus 
tuotti meille 82 pistettä, koulutustunnuksen FH2 ja Rotumestaruuden 
2013.

Mona on ensimmäinen koirani, jonka olen kouluttanut kokeisiin ja kil-
pailuihin asti, joten Rotumestaruuden voittaminen tuntuu mielettömän 
hienolta saavutukselta! Tuomarin kommentit antavat aihetta iloita, olen 
onnistunut monessa asiassa Monan kanssa. Valmis ei voi olla koskaan, 
joten treenit ja ikuinen oppiminen jatkuu. 

Haluan kiittää kokeen järjestäjiä hyvin järjestetystä kokeesta, oli hienoa 
olla mukana kisaamassa. Kiitos myös kaikille ystäville ja tuttaville, jotka 
olette auttaneet treeneissä ja jaksaneet kannustaa eteenpäin. Ilman 
hyvää porukkaa olisi mahdotonta harrastaa!

Boxmann Shangri-La, “Mona”, on 7-vuotias bokserinarttu. Mona tuli 
minulle 9 kuukauden ikäisenä ja siitä piti ehdottomasti kouliintua 
hyvä hakukoira. Haku-ura tyssäsi kuitenkin vuoden treenaamisen 
jälkeen kun näin koiran lonkkakuvat. Monan lajiksi vaihtui erikoisjäl-
ki, joka oli lajina minulle melko tuntematon. Opettelemista on siis 
riittänyt. Lajin vaihtoa ei ole kuitenkaan tarvinnut katua päivääkään, 
Mona on työskentelyhaluinen, hyväviettinen ja valtavan ahne. Sen 
kouluttaminen on ollut alusta lähtien varsin palkitsevaa.

Tällä kaudella Monan kanssa on ajettu paljon vähemmän jälkiä 
kuin edellisinä kausina. Olen yrittänyt saada mahdollisimman 
usein vieraita jälkiä harhoineen, mutta koska asumme kauka-
na kaikesta ja kaikista, ei näiden harjoitusten määrä ole päätä 
huimannut. Monan suurin ongelma on ollut harhajäljet, joihin 
sen tie on päättynyt parissa kokeessa. Rotumestiksiin valmistau-
tumisessa tärkeimpänä näinkin sen, että näitä harhoja olisi aina 
treenijäljillä, jotta niistä tulisi ns. arkipäiväisiä eikä koira kokisi 
tarvetta reagoida niihin kokeessakaan. Suunnitelma oli hieno 
mutta toteutus tökki, harhoja päästiin treenaamaan vain noin 

jälkinumeron 11 nostaminen. Nro 11 tarkoitti siis päivän toiseksi 
viimeistä jälkeä, jonka arvioitu aloitusaika oli 17:30. Päivä meni katsellessa muiden suorituksia 

FH2 ROTUMESTARI
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olen Jaana Aittola Sotkamosta. Tällä hetkellä minulla 
on kaksi bokseria. Rudis Baroness Rotschild (Ruuti) 
on noin 4-vuotias ja Vuorman Caramel (Rasta) on 
16 kuukauden ikäinen. Perheeseen kuuluu aviomie-

hen lisäksi vielä 3 karkeakarvaista saksanseisojaa, joiden kanssa 
käyn satunnaisesti näyttelyissä.

Ensimmäisen bokserin hankin vuonna 2003. Halusin koiran jota 
ei tarvitse houkutella toimintaan ja jonka kanssa voi harrastaa 
monipuolisesti eri lajeja. Sporttinen ulkonäkö ja lyhyt karva olivat 
myös plussaa : ). Nämä kriteerit ovat bokserin kohdalla täytty-
neet enemmän kuin hyvin ja ensimmäinen bokserini Vuorman 
Polette (Dara) oli se ns. elämäni koira. Parempaa harrastuskoiraa 
en olisi voinut saada.

Ennen Daran tuloa olin harrastanut kotona olevalla sekä laina-
koirilla agilityä ja junior handleria. Daran kasvattajan Helena 
Vuorisen opastuksella tutustuin palveluskoiratoimintaan. Palvelus-
koirapuolella suoritimme BH:n mutta tokosta tuli meidän päälaji 
ja Dara oli Kainuun kennelpiirin piirinmestari vuonna 2010 ja se 
saavutti Suomen Tottelevaisuusvalion arvon samana vuonna. Toko-
kärpänen puraisi minua tällöin sen verran paljon, että kouluttau-
duin tokon koetoimitsija, koulutus- ja liikkeenohjaajaksi.

Nykyisten koirien kanssa harrastan hakua ja Ruutin kanssa olemme 
suorittaneet AD-kokeen ja kilpailemme tokossa ja agilityssä. Agility-
kilpailuista on kokemusta kahden startin verran, joista toisesta tuli 
ensimmäinen luokanvaihtoon oikeuttava nolla. Agility tuli oikeas-
taan vasta viime talvena meidän lajivalikoimaan pysyvämmin, kun 
hakutreenit olivat tauolla ja ilmoittauduin kurssille. Laji on vauh-
dikas ja on mukavaa vaihtelua tokon rinnalle. Tokossa Ruutilla on 
kaksi alokasluokan ykköstulosta, mutta laji on toistaiseksi jäänyt 
taka-alalle. Aika ei vaan riitä kaikkeen. Jokainen koira on erilainen 
ja Ruuti on opettanut minulle motivoinnin sekä treenien suunnit-
telun merkityksen aivan uudella tavalla.

Edellisen lehden kirjoittajan kysymyksenä oli mitkä mielestäni 
ovat bokserin parhaat ominaisuudet toko-koirana ja millä eväillä 
suuntaan uuteen haku-kauteen. Mielestäni bokserin avoimuus, 
energisyys ja halu toimia ihmisen kanssa tekevät siitä hyvän 
tokokoiran. Hakuun saimme erittäin hyviä neuvoja bokseriyhdis-
tyksen järjestämällä kesäleirillä ja Ruutin hakukoulutus otti taas 
askeleen eteenpäin, kun pääsimme ottamaan käyttöön kiintorul-
lan ilmaisuissa. Ehkäpä joku päivä minulla on ihan oikea haku-
koirakin : ). Rastan kanssa rakennetaan pohjia eri lajeja varten ja 
katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Seuraavaksi haastaisin 
Riikka Mäkäräisen kerto-
maan omasta koiraharras-
tuksestaan, koulutukses-
taan ja työstään koirien 
parissa. Haluaisin myös 
kuulla mitä Riikka ajatte-
lee bokserista työkoirana. 

Harrastajaesittelyssä
Jaana Aittola

Tervetuloa uudet jäsenet

Sinikka Pietilä, Kello

Henni Ojaniemi, Helsinki

Antti Hynninen, Klaukkala

Kirsi Haapanen, Klaukkala

Mirka Mäkinen, Lapinneva

Miia Ruunu, Lempäälä

Meryem Ivars, Helsinki

Marja Hänninen, Jyskä

Sanna Koivisto, Turku

Anu-Maria Visakoivu-Nopola, Tampere

Katarina Nopola, Tampere

Mari Mantila, Vantaa

Topi Lassila, Kokkola

Satu Kuorikoski, Kokkola

Inka Vettenranta, Helsinki

Anni Kauppinen, Tampere

Kimmo Kari, Tuusula

Anna Tuusjärvi, Heinola

Nora Saaristo, Tampere

Janika Ekfors, Laitila

Henna Purontaka, Kokkola

Johanna Vihlman, Kaivanto

Mika Vihlman, Kaivanto

Liisu Ruotsalainen, Turku

Veera Heino, Heinlahti

Petri Salmi, Raisio

Krista Puhakka, Tampere

Maarit Muikku, Helsinki

Sofia Mikkola, Oulunsalo

Kimmo Joutsela, Tampere
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ZTP-TESTI
Suomen Bokseriyhdistys järjestää yhteistyössä Uudenmaan alaosaston kanssa

Tuomarina toimii Körmeister Peter Holzhausen
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 9.10.2013 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
Peruuntuneeseen testiin ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen!

Tervetuloa Suomen Bokseriyhdistyksen ZTP-testiin

19.10.2013 alkaen klo. 10.00 Hyvinkäällä 
sveitsin kentällä
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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 osoitteeseen bokserilehti@bokseriyhdistys.fi

Koetuloksia

2.6.2013 RAiSio
Tuomari: Margareta Enne 
JK3 Moonraker Hurrjanhyvä, 
Omistaja/ohjaaja: Pirkko Heikinheimo

12.6.2013 SäKyLä
Tuomari: Lea Mäkitalo
BH-koe/Hyväksytty, Sky Bridge Rihanna 
Omistaja/ohjaaja: Tiina lempiälä

16.6.2013 LAPuA 
Tuomari: Sirpa Ahola
BH-koe/Hyväksytty Tenten Knight 
Ohjaaja: Tuula Ala-Nisula

1.8.2013 LoHJA
Tuomari: Jouni Nummela
BH-koe/Hyväksytty, Riverflowers 
Cinderella, Virpi Tuisku

8.9.2013 VAASA
Tuomari: Sirpa Ahola
BH-koe/Hyväksytty, Vivi’s Duracell  
Emily The Strange, Omistajat:  
Katja ja Juha Luoma-Aho/ Ohjaaja:  
Juha Luoma-Aho

11.9.2013 SäKyLä
tuomari Katja Lepistö 
Flirtin Cundi, om. /ohjaaja  
Tiina Lempiälä JK1 

21.9.13 PoRi
Tuomarit: Maasto: Lea Mäkitalo,  
Tottelevaisuus: Tiina Hiljanen
JK2, Flirtin Kundi, Omistaja/ohjaaja:  
Tiina Lempiälä

Tenten Knight

Vivi’s Duracell Emily The Strange

Moonraker 
Hurrjanhyvä
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Näyttelytuloksia
Kotimaiset ja ulkomaiset näyttelytulokset julkaistaan Bokseri 
-lehdessä vain jos näytteilleasettaja ilmoittaa tulokset näytte-
lytoimikunnalle 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 
kasvattajatuomari, boksereiden sekä koko näyttelyn koiramää-

rä, 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 
nimen mukaan. Huomioithan kuvan kohdalla, lehden vaati-
mukset kuvan koosta, sekä tallennusmuodosta.

MiKKeLi RN 9.5.2013
Tuomari Marjo Järventölä
alle 10 / alle 1000

ROP Bestbox Bonita De Luna
PN2 Playbox’s Unique

VSP Marbelton Duty Officer, sert 
PU2 Playbox’s Panthera
PU3 Najaf’s Game Of Chance

HAMiNA KV 11.5.2013
tuomari Åke Cronander, Ruotsi 
10 ei pentuja, ei veteraaneja / yli 2000

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert, cacib 
VSP Bestbox Bonita de Luna, cacib

HeLSiNKi KV 12.5.2013  
Tuomari Petr Rehanek, Tsekki (kasvattajatuomari) 
20 (1 pentu, ei veteraaneja) / yli 2000

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert, cacib, RYP-2 
PU2 Playbox’s Warlock, vara-sert 
PU3 Playbox’s Troublemaker, vara-cacib 
PU4 Bestbox Gran Hermano

VSP Bestbox Bonita de Luna, cacib 
PN2 Cocoon’s Jam Jam, vara-cacib 
PN3 Cochise Alice in Wonderland 
PN4 Playbox’s Black Star, sert

ROP-kasvattaja Cocoon’s, KP

LAHDeN RN 2 & 5 19.5.2013
Tuomari Fernando Quilis Bonet, Espanja 
alle 10 (ei pentuja, ei veteraaneja) / alle 1000

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert 
PU2 Ma Baker’s Don’t Tell Mama, vara-sert 
PU3 Boks-Snas Sherlock Holmes 
PU4 Bestbox Gran Hermano

HARJAVALTA RN 25.5.2013
Tuomari Mile Aleksoski, Makedonia 
boksereita 10 /alle 1000

ROP Cocoon’s Jam Jam RYP 2 
VSP Cocoon’s Royal Choice, sert

PN2 Bossicos Amber, sert 
PN3 Cocoon’s Just for You 
PN4 Moonraker Lounatuuli, vara-sert

ROP kasvattaja Cocoon’s, BIS1
 
TuuRi KR 8.6.2013
tuomari Kirsi Kentala 
14 / 2460

ROP Tenten Knight 
PU2 Gift of Gods No Akacisa

VSP Bestbox Bonita de Luna 
PN2 Tenten Mona Lisa, sert 
PN3 Tenten Marimba, varasert 
PN4 Tenten Next Love

ROP kasvattaja Tenten, BIS3

HäMeeNLiNNA KR 29.6.2013
Tuomari Rajic Branislav, Slovenia 
alle 10 / yli 2000

ROP Link Logos Amoteamo, sert 
PU2 Zicco Toroques, vara-sert

TuuSuLA KR 30.6.2013
Tuomari Claudine Metans, Ranska (kasvattajatuomari) 
10 (ei pentuja, ei veteraaneja) / 2600

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert 
PU2 Cocoon’s Religion Robert, vara-sert 
PU3 Link Logos Amoteamo 
PU4 Tenten Knight

VSP Klarissa De La Finca Sapho, sert

ROP-kasvattaja Kennel Tenten, KP
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ROP Tenten Knight

ROP Link Logos Amoteamo

ROP Cocoon’s Royal Choice

ROP Bestbox Bonita De Luna

ROP Cocoon’s Renesanssi ROP GiveMeFive Betty Boop

ROP Playbox’s UniqueROP Cocoon’s Jam Jam
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ROP Cocoon’s Royal Choice, sert, Cacib 
PU2 Gift of Gods no Akacisa, vara-cacib 
PU3 Tenten Knight 
PU4 Clea’s Just Fire, vara-sert

VSP Tenten Marimba, sert, Cacib 
PN2 Bestbox Bonita de Luna, vara-Cacib

ToRNio KV 21.7.2013
Tuomari Per Svarstad, Ruotsi 
alle 10 (ei pentuja, ei veteraaneja) / alle 2000

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert, Cacib 
PU2 One Line Diesel-Power, vara-sert, vara-cacib

PoRi KV 28.7.2013
Tuomari John Bond, Irlanti 
alle 10 (ei pentuja, ei veteraaneja) / yli 2000

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert, Cacib 
PU2 Tenten Knight, vara-cacib 
PU3 Zealbeat´s Tuft is Tuft

VSP Clea’s Kiss for a Kiss, sert, cacib 
PN2 Cocoon’s Renesanssi, vara-sert, vara-cacib 
PN3 Tenten Marimba 
PN4 Sarabox Hello Hello

iiSALMi KV 3.8.2013 
Tuomari BENNY BLID VON SCHEDVIN 
alle 10/ yli 3000

ROP Playbox’s Unique, Cacib 
PN2 Vuorman capri, sert 
PN3 zita vom okeler forst, vara-sert

VSP Swedbox T-rex, Cacib, sert Fi MVA 
PU2 Engelaiz yahoom vara-sert

HAAPAJäRVi RN 4.8.2013 
Tuomari Jari Laakso 
alle 107alle 1000

ROP Playbox’s Unique 
VSP Playbox’s Billy the kid, sert

VANTAA KR 07.09.2013 
Tuomari Attila Czeglédi, Unkari

ROP Cocoon’s Renesanssi, sert  
PN2 Cocoon’s Pretty Woman, vara-sert 
PN3 Vaa’as Korppoon Madonna  
PN4 Ability Heather Hety

VSP Cocoon’s Pet Shop Boy  
PU2 Borok’ko King Of Dream, sert  
PU3 Ma Baker’s Candy Man Can, vara-sert

ROP kasvattaja Cocoon’s K BIS-3

SeiNäJoKi RN 6.7.2013
tuomari Juha Putkonen 
13 / alle 1000

ROP Tenten Knight 
PU2 Boks-Snas Udo Armani, sert 
PU3 Gift of Gods No Akacisa

VSP Tenten Mona Lisa, sert 
PN2 Tenten Next Love, vara-sert 
PN3 Tenten Marimba

ROP-kasvattaja Tenten

RoVANieMi KV 23.6.2013
Tuomari Annukka Paloheimo 
alle 10 / alle 2000

ROP GiveMeFive Betty Boop CACIB

ROP vet Belamie di Noi Vincere

23.6.2013 RoVANieMi 
Tuomari: Annukka Paloheimo

ROP GiveMeFive Betty Boop ROP 

MiKKeLiN KR 6.7.2013
tuomari Alberto Cuccilato, Italia. 
11 (1 pentu) / yli 2000, 

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert, RYP-4 
PU2 Zealbeat’s Åffline Time, vara-sert 
PU3 Wandoris Odysseys

VSP Zealbeat’s Åverspeed Indeed, sert

KARJAAN KR 7.7.2013
tuomari Anne Sume, Viro. 
10 + 1 pentu, ei veteraaneja / alle 2000

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert, RYP-4 
PU2 Cocoon’s Religion Robert, vara-sert 
PU3 Bestbox Gran Hermano

VSP Bestbox Bonita De Luna 
PN2 Cocoon’s Piece of Cake, sert

ROP-kasvattaja Cocoon’s, KP

HyViNKääN KR 13.7.2013
Tuomari Julia Aiditiene, Liettua 
alle 10 (ei pentuja, ei veteraaneja) / yli 2000

ROP Cocoon’s Royal Choice, sert, RYP-2 
VSP Sky Bridge Purple Rain, sert

yLiVieSKA KV 20.7.2013
Tuomari Elena Ruskovaara, Suomi 
yli 10 (ei pentuja, ei veteraaneja) / yli 2000
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POHJANMAAN
ALAOSASTO

UUDENMAAN
ALAOSASTO

UMA järjestää AD-kokeen 2.11.2013.
Lisätietoja UMA:n nettisivuilta.

5.10.2013 Kestävyyskoe eli AD-KOE Seinäjoella.  
Ilmoittautumiset 20.9. mennessä Riikka Salolle,  
p. 040 825 1439. Osallistumismaksu 30 €.

1.–3.11.2013 Raunioleiri Lapualla. Lisätiedot alaosaston 
kotisivuilta: www.sbypohjanmaa.weebly.com

LAHDEN  
ALAOSASTO

SBY Lahti 
Kokouskutsu
Ylimääräinen kokous, Salpausselän kennelpiirin halli,
Simolankatu 2, Lahti.
2.10.2013 klo.18.00.

SBY Lahden alaosaston johtokunta kutsuu jäsenet
koolle ylimääräiseen kokoukseen, jossa valitaan kaksi
uutta johtokunnan jäsentä eronneiden johtokuntalaisten
tilalle. 

Esityslista
1.  Kokouksen avaaminen
2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
5.  Esityslistan hyväksyminen
6.  Myönnetään ero johtokunnasta eroa hakeneille jäsenille ja vali-

taan uudet johtokunnan jäsenet eronneiden jäsenien  
toimintakauden loppuun

7.  Muut esille tulevat asiat
8.  Kokouksen päättäminen

Tapahtumia voi seurailla alaosaston nettisivuilta.

TAMPEREEN
ALAOSASTO

tottiPäivä tamPereella 26.10
Kouluttajana Hannu Liljegren
www.koirakeskuspysakki.com/kouluttajat.html
Mukaan mahtuu 10 koirakkoa ja 20 kuunteluoppilasta.

Päivän hinta SBY:n jäsenet 30 €/koirakko ja 10 €/kuuntelu-
oppilas ja muilta 40 €/koirakko ja 15 €/kuunteluoppilas. 
Hinta sisältää aamukahvin.

Sitovat ilmoittautumiset osoitteeseen a.auren@hotmail.fi
SBY Tampereen jäsenet 30.9. mennessä ja SBY:n jäsenet 
15.10. mennessä, jonka jälkeen ilmoittautuminen kaikille 
avoin. 

Paikkasi varmistat suorittamalla osallistumismaksun SBY  
Tampereen tilille 836207-10052569 neljän päivän sisällä  
ilmoittautumisesta.

TURUN
ALAOSASTO

Turun alaosaston syksyn tottikset jatkuvat Vätissä torstaisin 
klo 18. Kaikki uudet ja vanhat mukaan! Ulkotottikset lop-
puvat syksyn pimeillä, mutta tammikuussa jatkamme taas 
sisähallissa. Järjestämme syksyllä myös hammaskuvaus- ja  
sydändopplertilaisuudet sekä luustokuvaukset. Lisätietoja 
näistä ja muista tapahtumista alaosaston Nimenhuudossa! 
Ellet ole mukana Nimenhuudossa, ilmoittaudu siihen  
alaosaston kotisivuilla olevien ohjeiden mukaisesti, niin  
saat ensimmäisten joukossa tiedot toiminnasta!  
www.sbyturku.com

Ohjatut tottelevaisuuskoulutukset sunnuntaisin klo 15–17  
Linnunlahden kentällä. 
– Yhdistämme ohjattua toimintaa seudun pk-seurojen kanssa, 
seuraa tiedotusta osoitteesta www.sbypk.com

POHJOIS-KARJALAN
ALAOSASTO

Alaosastot tiedottavat
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KLUBSEGER 2013 TULOKSET

Sain kutsun tulla arvostelemaan Suomen Bokseriyhdistyk-
sen KlubSieger näyttelyn vain muutamaa päivää ennen 
näyttelyä, sairastuneen Ralf Brinkmannin tilalle. Kiitos 
tästä kunniasta! Bokseri on minulle todella rakas rotu, 

kenellä aina paikka minun sydämessä.

Näyttelypaikka oli todella kaunis, kehä iso ja palkintapöytä vai-
kuttava. Kehäsihteerit olivat hyviä ja sää juuri se, mitä pitikin – ei 
liian kuuma, ei sadetta – super!

Pennut - pennut olivat iloiset ja viehättävät, kuin aina pennut 
vain ovat. Suurinta osaa niistä oli jo opetettu liikkumaan ja jopa 
seisomaan. Pennuilla oli lähes kaikilla korrekti luuston vahvuus ja 
päätyyppi. Junioreissa oli vaihteleva taso – oli vahvaluustoisia ja hy-
vänpäisiä, hyvin liikkuvia junioreita, samoin löytyi hentoa luustoa 
ja toivomisen varaa päissä, silmissä. Uroksissa sekä nartuissa olivat 
vanhemmat luokat parempia, kun nuoremmat – siis jälkikasvu. Se 
on hieman huolestuttavaa – sama se oli vain niissä koirissa, ketkä 
olivat tässä näyttelyssä. Toivon, että koko bokserikannassa se ei ole 
noin. Keltaisten taso oli parempi kun tiikerijuovaisten tässä näytte-
lyssä. Neljä parasta keltaista urosta olivat maskuliiniset, ei liioitellut 
päät, jossa olivat oikeanmuotoiset silmät, vahvat syvät ja leveät kuo-
not, hyvä stoppi ja kallon kaarre. Hyvä luusto, vahva selkä ja erittäin 
hyvät liikkeet. Tiikerijuovaisissa uroksissa kolme ensimmäistä olivat 
nuoremmat ja yksi valio. Päät olivat urosmaiset, kuonot leveät 
ja syvät, silmät tummat. Monelle niistä olisin toivonut hieman 
kompaktimman rungon ja vakaamman selän. Ne liikkuivat hyvin 
ja niillä olivat hyvät luut. Nartuissa myös keltaisten taso oli hieman 

tasaisempi. Tässä näkyi vaihtelevia tyyppejä – oli hentoja luustoja, 
kevyitä kuonoja, ei korrekteja silmiä. Neljä parasta keltaista narttua 
olivat vahvaluustoisia, hyvänpäisiä (yhdellä niistä hieman ryppyjä 
päässä), hyvä rakenteisia, hyvin liikkuvia narttuja, jolla hyvät stopit 
ja hyvät kuonot, tummat silmät. Tiikerijuovaisissa ensimmäinen 
oli erittäin kaunis narttu. Mietin oikein kunnolla kumpi voittaisi 
nartut, tiikerijuovainen vai keltainen, mutta tällä kertaa voiton vei 
nartuissa keltainen. ROP oli ylivoimaisesti keltainen uros – tämä 
koira on todella hieno uros ja isoksi plussaksi vielä erinomainen 
luonne ja temperamentti! 

Jälkeläisluokka oli tasainen, kaikilla erittäin hyvät luut, hyvät päät 
ja vahvat selät. Kasvattajaluokat, niitä oli kolme ja niistä tasaisiin 
ja paras oli keltaisista koirista koostunut ryhmä joka oli erittäin 
hyvä ja tasainen luokka. Kahdessa muussa ryhmässä oli hieman 
eri tyyppisiä koiria.

Jos nyt pitäisi sanoa, mitä tulisi ottaa huomioon niissä boksereissa, ket-
kä olivat tässä näyttelyssä, sanoisin, että toivomisen varaa on selissä, 
luissa (niitä ei ole paljon ollenkaan), kevyissä kuonoissa, silmissä (vä-
ritön, verestävä vilkkuluomi ja silmän muoto). Niitä löytyi liikaakin. 

Mutta tietysti suurin osa koirista olivat kauniita ja oli ilo arvostella 
tätä näyttelyä. Kiitos vielä kerran tästä päivästä!

Juta Haranen

Kiitos Pohjanmaan alaosastolle hienosti järjestetystä näyttelystä. 

SEURAAVAN AUKEAMAN KUVAT:
1. ROP Pentu Zealbeat's Bitch Like Witch ja VSP Pentu Lellibox Mr. Farbood
2. ROP Junior Zealbeat's Access to Success
3. VSP Junior Zealbeat's And My Game is Fame
4. ROP Veteraani Cocoon's Halifax Dax ja VSP Veteraani Apfels X-Empress
5. ROP Kasvattaja Kennel Cocoon's KP

6. ROP Jälkeläisluokka Cocoon's Nylon Beat
7. Junior KlubSieger Boks-Snas Udo Armani 
8. Junior KlubSieger Ten Ten Marimba
9. KlubSieger Gift of Gods No Akacisa
10. Junior KlubSieger Kaiffarin Benfica 
11. KlubSieger Predator

ROP Cocoon's Royal Choice
VSP Cocoon's Renesanssi

ROP Pentu Zealbeat's Bitch Like Witch
VSP Pentu Lellibox Mr. Farbood

ROP Junior Zealbeat's Access to Success 
VSP Junior Zealbeat's And My Game is Fame

ROP Veteraani Cocoon's Halifax Dax
VSP Veteraani Apfels X-Empress

ROP Kasvattaja Kennel Cocoon's KP

ROP Jälkeläisluokka Cocoon's Nylon Beat

ROP turistipentu Kaiffarin Cagliari
ROP turisti Cocoon's Rubik's Cube

PARAS uRoS KeLTAiSeT
PKU 1. Cocoon's Royal Choice Klub Sieger 2013 ROP
PKU 2. Zealbeat's Quake and Shake
PKU 3. Cocoon's Religion Robert
PKU 4. Jewel No Akacisa

PARAS uRoS TiiKeRiT
PTU 1. Boks-Snas Udo Armani Junior Klub Sieger 2013
PTU 2. Zealbeat's Access to Success 
PTU 3. Ma Baker's Don't your Dare
PTU 4. Gift of Gods No Akacisa Klub Sieger 2013

PARAS NARTTu KeLTAiSeT
PKN 1. Cocoon's Renesanssi Klub Sieger 2013 VSP
PKN 2. Bestbox Bonita De Luna
PKN 3. Ten Ten Marimba Junior Klub Siger 2013
PKN 4. Lellibox Sata Salamaa

PARAS NARTTu TiiKeRiT
PTN 1. Kaiffarin Benfica Junior Klub Sieger 2013
PTN 2. Zealbeat's And My Game is Fame
PTN 3. Predator Klub Sieger 2013
PTN 4. Happiness From Ines No Akacisa

Kuvat: Paula Niinistö
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Mariankatu 20, 07900 Loviisa
& (019) 535 497 printmill@printmill.fi

www.printmill.fi

Henkilökohtaisen palvelun painotalo Loviisassa

Ei se määrä, vaan se laatu • Kvalitet framför kvantitet
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 www.royalcanin.fi 

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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