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kaan”. Ensi vuosi onkin julkaisun ja tietysti 
koko yhdistyksen kannalta merkityksellinen 
vuosi – täyttäähän yhdistys 70 vuotta. Sen pitää 
ehdottomasti näkyä lehdessä, verkossa ja erilai-
sissa tapahtumissa isosti. Siinä onkin haastetta 
kerrakseen koko tulevalle hallitukselle.

Ensi vuoden ensimmäinen lehti ilmestyy vasta 
vuosikokouksen jälkeen, jälleen ns. ”Kasvattaja 
Extrana”. Toiveita asiapitoisista artikkeleista ote-
taan jo tässä vaiheessa vastaan, jotta niitä saatai-
siin asiantuntijoita pyydettyä. Tämä saattaa olla 

siis viimeinen lehteni.  Tämän myötä toivotan kaikille Rauhallista 
Joulua ja suvaitsevampaa tulevaa vuotta.

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

Toimikauteni julkaisun vetäjänä 
lähenee loppuaan, kaksi vuotta on 
kulunut hetkessä. Uusi päätoimit-
taja valitaan tulevassa vuosikoko-

uksessa jäsenistön toimesta. Itse en ole vielä 
tehnyt päätöstä, asetunko ehdolle vai en. Nyt 
on tilinteon hetki, olenko päässyt siihen mi-
hin tähtäsin. Mielestäni hyviä asioita on ta-
pahtunut. Olen saanut kuvat suurin piirtein 
optimoitua painon kanssa sille tasolle kuin 
se on mahdollista tämän painomateriaalin 
puitteissa. Pelkoni kokeneen, luottotaittajan 
lopettaessa osoittautui turhaksi – uuden taittajan myötä lehti on 
saanut hieman uutta ilmettä. 

Olen pyrkinyt saamaan tasapuolisesti kaikkia kiinnostavia juttuja 
ja tuonut palasen arvokasta historiaamme lehteen, kuten myös 
verkkosivuillemme, mm. vanhojen lehtien kansien muodossa. 
Käyttöopas on päivitetty toimikaudellani, toki uudistus näkyy 
lähinnä Käyttöoppaan uusissa kuvin ja mainoksissa. Mutta sitä 
on nyt taas saatavilla : ). Lopullisen arvion lehdestä saan tietysti 
lukijoilta, siis teiltä. Vanha totuus on, ettemme pysty kaikki miel-
lyttämään, mutta jos edes joka toista, niin olisimme lähempänä 
tavoitetta.

Itse en ole kokenut lehdentekoa rasitteena, päinvastoin. Se on 
antanut paljon sen jälkeen kun sen sain niin sanotusti ”hans-

Päätoimittajalta

Summa summarum

”Tänään on 
huominen, josta 
olin huolissani 
eilen.”
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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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Jälleen ollaan paketoimassa yhtä tapah-
tumarikasta ja omalaatuista Suomen 
Bokseriyhdistyksen toimintavuotta 

pakettiin. Toimintakertomuksia ja koonteja 
vuodesta 2013 aletaan pikkuhiljaa kasailla 
toimikunnissa ja alaosastoissa. Jälleen kirjoi-
tetaan muistiin pala yhdistyksen historiaa. 
Alaosastot ovat miettineet valmiiksi päivät 
vuosikokouksille, tässä lehdessä on myös 
SBY:n vuosikokouksen kutsu. Erovuorossa 
ovat tänä vuonna puheenjohtajan lisäksi 
julkaisutoimikunnan vetäjä, jalostustoimi-
kunnan vetäjä sekä koe- ja koulutustoimi-
kunnan vetäjä. Meistä vanhoista konka-
reista moni jättää tehtävänsä hyvillä mielin 
ja nyt hallitukseen kaivataankin uutta, 
innokasta ja yhdistystyön kehittämiselle 
avointa väkeä! SBY:n facebook-palstalla on 
avattu keskustelu jokaiselle avoimelle luot-
tamustoimelle ja kuvaukset näistä pesteistä 
löydätte myös yhdistyksen nettisivuilta.

Ensi vuosi ei olekaan mikä tahansa toimin-
tavuosi muiden joukossa, sillä Suomen 
Bokseriyhdistys viettää 70-vuotisjuhlaa. 
Juhlavuoden kunniaksi tapahtumat kes-
kittyvät suurelta osin eteläiseen Suomeen 

alkaen Vantaalla pidettävästä vuosikokouk-
sesta. 70 vuotta yhdistyshistoriaa takana ei 
ole ihan pieni juttu, SBY on yksi van-
himmista palveluskoirarotujen rotuyhdis-
tyksistä täällä Suomessa. Siitä me kaikki 
bokseriharrastajat ja rodun parissa toimijat 
saamme olla ylpeitä! Suuri kiitos lähtee 
yhdistyksemme perustajille ja aktiiveille 
sinne alkumetreille: ilman teitä kaikki 
tämä olisi jäänyt tekemättä, näkemättä ja 
kokematta.

Itsestäni tuntuu, että yhdistystoiminta elää 
joka puolella murrosvaihetta. Tiukkana 
taloudellisena aikana vapaaehtoinen työ 
jonkun asian hyväksi tai puolesta ei ole 
ensimmäisenä listalla. Samaan aikaan kun 
ulkoinen paine ja vaatimukset kasvavat, 
resurssit ja mahdollisuudet vähenevät. 
Muutos ja murros eivät kuitenkaan aina 
tarkoita jotain negatiivista, sillä tilanteiden 
muuttuessa syntyy uusia toimintamalleja 
ja -tapoja. Jäänkin mielenkiinnolla seuraa-
maan sivusta jo veteraani-ikään ehtineen 
yhdistyksemme kehittymistä ja toimintaa 
sekä kaikkia niitä uusia innovaatioita joita 
uudet henkilöt tullessaan tuovat.

Omasta puolestani kiitän tästä vuodesta 
yhteistyökumppaneita, alaosastoja, halli-
tuksen väkeä sekä kaikkia teitä jotka olette 
mahdollistaneet jälleen yhden mainion 
vuoden bokserimaisia tapahtumia! Nautti-
kaa joulun rauhasta,

Laura

Puheenjohtajalta

Tervetuloa uudet jäsenet

Tiina Tesler, Kuhmo

Hanna Seppälä, Ilmajoki

Susan Vaarne-Perämäki, Luvia

Kati Kannisto, Nuorgam

Jasmina Jutila, Kokkola

Niina Kuukkanen, Turku

Silja Stolpe, Vaasa
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Boksereiden erikoisjäljen 
MM-kilpailut järjestettiin 
tänä vuonna 8.-10.11. 
Saksassa Groß Kreutzin 
alueella (noin 60 kilometriä 

Berliinistä itään). Kilpailuihin oli ilmoit-
tautunut yhteensä 34 koirakkoa kymme-
nestä eri maasta (FH2 eli WM-luokka 18, 
FH1-luokka 9, FPr1-luokka 7). Tuomarina 
WM-luokassa toimi Karl rössler (Itävalta) 
ja FH1- ja Fpr1-luokissa Cornell Puls 
(Saksa). Suomen joukkueen muodostivat 
allekirjoittanut eli Piia Hietsalo ja bokseri-
narttu Boxmann Shangri-La, ”Mona” sekä 
joukkueenjohtaja Laura Mäiseli. Kilpai-
limme Monan kanssa WM-luokassa.

Olin päättänyt jo kauden alussa, että 
lähdemme MM-kisoihin vain jos saamme 
onnistuneen koesuorituksen alle Suomes-
sa. Soittelin paikkaa useampaan kokeeseen 
kauden aikana, mutta kuten arvata saattaa, 
ei koepaikkoja FH2-luokkaan niin vain 
heltiä. Ainoaksi kokeeksemme Suomessa 
jäi boksereiden rotumestaruuskilpailut 
syyskuun puolivälissä. Sieltä nappasimme 
FH2-luokan rotumestaruuden hyvällä suo-
rituksella ja se varmisti lähtömme Saksaan.

Tiesimme, että Saksassa koejäljet tulisivat 
olemaan maissipelloilla, joita ei Suomessa 
juurikaan ole (eikä oikeastaan mitään sitä 
vastaavaakaan). Käytössäni oli kuitenkin 
kultivoitua multapeltoa ja se sai kelvata 
treenialustaksi ennen koitosta. Viimeiste-
lytreenit Suomessa sujuivat hyvin ja mieli 
oli levollinen. Kuitenkin pari päivää ennen 
matkaan lähtöä koirani aloitti juoksun, mikä 
tarkoitti, että “parhaat päivät” osuisivat kisa-
viikonlopulle. Se siitä levollisesta mielestä 
sitten, koirani kun on melkoinen vilpertti 
juoksuaikana, hyvässä ja pahassa.

Matkareittimme kisapaikalle oli seuraa-
va: lautalla Turusta Tukholmaan, ajaen 
Etelä-Ruotsiin Trelleborgiin, lautalla 
Trelleborgista Travemündeen ja ajaen 
Groß Kreutziin. Aloitimme matkanteon 
sunnuntai-iltana ja olimme majapaikas-
samme Saksassa tiistaiaamuna. 

Pääsimme tiistaina iltapäivällä tekemään 
lyhyen viettijäljen “luvattomille” pelloille, 
jotka kisojen jälkivastaava osoitti meille 
ja muutamalle muulle kilpailijalle yhtä 
harjoitusta varten. Seuraaville päiville oli 
varattuna viralliset harjoituspellot kaikille 

kilpailijoille. Tiistain jälki meni hyvin. Kes-
kiviikkona pääsimme virallisille harjoitus-
pelloille. Harjoituspellot olivat kisapeltoja 
vastaavat (maissipelto). Pellosta oli kerätty 
sato ja se oli ns. kultivoitu. Pellolla oli run-
saasti maissintähkiä ja maissin varsia, jotka 
olivat kuin katkaistuja bambukeppejä. Alus-
ta oli kohtalaisen kovaa ja hiekkamaista, ei 
siis lainkaan samanlaista kuin multapellot, 
joilla treenasimme Suomessa. 

Teimme niin pitkän jäljen kuin meille 
varatulle alalle oli mahdollista tehdä ja 
iloksemme saimme myös vieraan henkilön 
tekemään harhajäljet. Treeni meni melko 
huonosti. Suurin ongelma oli paalulta 
lähtö, jokin haju ajoi koiraa voimakkaasti 
vasemmalle eikä koira halunnut millään 
jättää tätä hajua. Emme tiedä mistä haju 
oli peräisin, mutta muiden maiden koirilla 
oli aivan sama ongelma. Koirat hakivat sa-
malla tavalla vasemmalle eivätkä lähteneet 
jäljestämään kunnolla omaa jälkeään. 

Esineilmaisut tällä jäljellä olivat onneksi 
todella hyvät eikä koira reagoinut har-
hoihin. Kulmissa koiralla oli ongelmia, 
se reagoi niihin myöhässä. Normaalisti 
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kiviikkona pääsimme virallisille harjoitus-
pelloille. Harjoituspellot olivat kisapeltoja 
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ATIBOX FH WM 
8.–10.11.2013 SAKSA
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koira parantaa ja tarkentaa työskentelyään 
huomattavasti jos se tekee virheitä jäljellä, 
mutta nyt virheet eivät haitanneet sitä 
lainkaan. Myöskään sanallisella puuttumi-
sellani ei ollut mitään tehoa. 

Huonosti menneen treenin (ja ohjaajan 
mielenrauhan) takia päätimme tehdä vielä 
torstaina lyhyen aloitustreenin, koska suurin 
ongelma edellisessä treenissä oli ollut lähtö. 
Torstain treenissä koira lähti jäljestämään 
todella hyvin ja varmasti. Huh! Mieliala 
koheni kummasti ja päätimme, että koira 
jäljestää seuraavan kerran vasta kokeessa. 

Perjantain ohjelmassa oli avajaiset, eläinlää-
kärin tarkastukset, liinojen mittaus ja jälki-
ryhmien arvonta. Joukkueenjohtaja Laura 
arpoi meille numeron viisi eli pääsin nosta-
maan viidentenä jälkiryhmäni. Jälkiryhmiä 
oli neljä, 1-2 lauantaille ja 3-4 sunnuntaille. 
Nostin tietenkin ryhmän 4, mikä tarkoitti 
sunnuntain (ja koko kilpailun) viimeistä 
ryhmää ja piinaavan pitkää odotusaikaa. 

Arvonnan jälkeen pohdimme ajaisimmeko 
lauantaina Berliiniin vai menisimmekö 
katsomaan suorituksia pellolle. Päätim-

me mennä pellolle silläkin uhalla, että 
muiden suoritusten näkeminen tuplaisi 
kisajännitykseni. Halusimme saada osviit-
taa tuomarin arvosteluperusteista ja nähdä 
kisapellot. Lauantaipäivä oli erittäin 
tuulinen, osaa koirista se selvästi haittasi 
ja osalle se ei ollut ongelma. Lauantaina 
kaikilla kilpailijoilla oli hyvin tasavertaiset 
jälkialustat (kultivoitu maissipelto). Jälkien 
pituus vaihteli, osa oli selvästi alimittaisia 
ja osa täyspitkiä. Lauantain koirakoiden 
pisteet olivat akselilla 20-92. 

Sunnuntaiaamu koitti ja jännitys alkoi olla 
melkoinen. Pakkasimme heti aamusta 
tavarat autoon, luovutimme hotellihuoneen 
ja ajoimme kisapelloille. Kisapelloissa oli 
suurta vaihtelevuutta verrattuna lauantaihin. 
Puolet sunnuntain koirista pääsisivät jäljestä-
mään vihreälle oraalle ja puolet kultivoidulle 
mullalle. Alustat olivat hyvin eritasoiset. 
Toivoin pääseväni oraalle, koska se oli koiral-
leni tutumpi alusta, mutta arpaonni ei ollut 
kohdallaan. Nostin ryhmän 4 ensimmäisen 
jäljen, joka oli kultivoidulla mullalla.

Sain valmisteltua koiran hyvin autolla ja 
paalulle tuonti sujui suunnitellusti. Lähtö 

oli erittäin hyvä ja koira kiinnittyi jälkeen 
vahvasti. Jäljestys oli erittäin askeltarkkaa 
ja maavainuista ja ensimmäinen esine 
nousi varmasti. Kuitenkin hienosta alusta 
huolimatta koiralla oli suuria ongelmia 
ensimmäisessä kulmassa. Se teki aktiivi-
sesti ja itsenäisesti töitä ja selvitti kulman. 
Toinen suora oli taas vakuuttaavaa työs-
kentelyä toiseen kulmaan asti. Nyt koira 
selvitti kulman nopeammin, mutta hyvä se 
ei ollut missään nimessä. 

Koira jatkoi taas hyvää suoratyöskentelyä ja 
seuraavan kulman, joka oli terävä kulma, 
koira ajoi kuin kiskoilla. Neljäs kulma 
oli myös terävä, koira otti sen varmasti ja 
tarkasti, mutta kuitenkin jonkin matkaa 
jäljestettyään se palasi tarkastelemaan 
kulmaa. Tämä oli täysin odottamaton re-
aktio koiralta, se ei ole koskaan treeneissä 
tehnyt moista. Kaarelle lähtö olisi saanut 
olla keskittyneempi, kaarelta poistumi-
nen oli moitteeton. Viimeinen kulma 
oli erinomainen. Lyhyen matematiikan 
lukenutkin pystyy laskemaan, että mene-
timme valtavan määrän pisteitä kulmatyös-
kentelyyn. En osaa varmasti sanoa mistä 
huolimattomuus kulmissa johtui, mutta voi-

Teksti: Piia Hietsalo
Kuvat: Piia Hietsalo ja Steffi Hanning

koira parantaa ja tarkentaa työskentelyään 
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sellani ei ollut mitään tehoa. 

Huonosti menneen treenin (ja ohjaajan 
mielenrauhan) takia päätimme tehdä vielä 
torstaina lyhyen aloitustreenin, koska suurin 
ongelma edellisessä treenissä oli ollut lähtö. 

ATIBOX FH WM 
8.–10.11.2013 SAKSA
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                         Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry:n VUOSIKOKOUS 

Aika: Sunnuntai 2.3.2014 klo 13.00
Äänioikeuden tarkistus alkaa klo 12.00
Paikka: Hiekkaharjun nuorisotila
Leinikkitie 36, 01350 Vantaa
 
Huom! Vuosikokoukseen saapuvan jäsenmaksu tulee olla maksettu 31.12.2013 mennessä.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
5. Käsitellään yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot.
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä alaosastojen johtokunnille ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvaksi kaudeksi.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja alaosastojen edustajat sääntöjen 10§ mukaisesti.
 Erovuorossa: julkaisutoimikunnan vetäjä, jalostustoimikunnan vetäjä sekä koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä.
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
10. Esitys Suomen Bokseriyhdistyksen PEVISA-ohjelmaksi ajalle 1.1.2015-31.12.2019

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta lausuttu lonkkakuvauslausunto, spondyloosilausunto ja astutushetkellä voimassa 
oleva sydämen kuuntelutulos. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun 
tulos on voimassa 12 kuukautta ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kuukautta. Mikäli sivuääni kuuluu 
tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava doppler-tutkimuksella (aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Mikäli 
doppler-tutkimuksessa sydämestä löytyy jokin sairaus, ei koiraa saa käyttää jalostukseen. Doppler-tulokset normaali ja avoin ovat 
hyväksyttäviä. Selän spondyloosikuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kuukauden iässä. Spondyloosilausunnon aste 3; keskivaikea 
saanut koira voidaan parittaa vain lausunnon aste puhdas, tai aste 1; lievä kanssa.
 
Sydäntutkimusta koskevaa kohtaa saatetaan joutua Kennelliitossa täsmentämään, kunhan uusi sydänohje hyväksytään. Kokouksessa 
todetaan, että sydäntutkimuksia koskevien ehtojen tarkat sanamuodot riippuvat Kennelliiton sydänohjeesta ja lausuntolomakkeesta, 
joita siis ei vielä virallisesti ole hyväksytty.
 
Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta:
Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita sydänkuuntelutulosta eikä spondyloosilausuntoa.

11. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
12. Päätetään kokous.

sin lyödä pari euroa vetoa, että juoksuajalla 
oli vaikutusta asiaan. Olisin ymmärtänyt 
kulmien ylitykset paremmin jos koira olisi 
ollut huolimaton myös suorilla. Kuitenkin 
suoratyöskentely oli erinomaista, koira jäl-
jesti erittäin syvällä nenällä ja tarkasti ja se 
nosti viettiään mitä pidemmälle jälki eteni. 

Tuomarin sanoin SUPER suchen! Esi-
neitä koira ilmaisi kuusi, yksi jäi peltoon 
(käsittääkseni kolmas esine). Esineistä 
saimme 17/21 pistettä (yhden esineen arvo 
3 p). Tällä suorituksella saimme 80 pistettä 
ja koulutustunnuksen FH2 maailmanmes-

taruuskilpailuissa! Lopullinen sijoituksem-
me oli 10/18. Kilpailu oli erittäin tiukkaa 
ja välillä 80-85 p oli monta koirakkoa.

Suorituksen jälkeen fi ilis oli mahtava, 
tämä oli meidän toinen MM-edustus 
Atibox FH-kilpailuissa ja molemmilla ker-
roilla koira on saavuttanut FH2-koulutus-
tunnuksen! Suorituksessamme oli paljon 
hyvää, mutta sopivasti jäi myös hampaan-
koloon seuraavaa vuotta ajatellen. 

Kun kaikki jäljet oli ajettu ja koirakoiden 
paremmuusjärjestys selvitetty, oli päättä-

jäisten aika. Päättäjäisten jälkeen alkoi 
kotimatka. Travemündessä selvisi, että 
lauttamme on reilusti myöhässä ja saapuisi 
Ruotsiin ainakin tunnin myöhässä. Tämä 
tiesi melko tiukkaa ajoaikataulua välille 
Trelleborg-Tukholma. Ajosää oli kuitenkin 
hyvä eikä ruuhkia ollut, joten ehdimme 
heittämällä laivaan. Laivamatka sujui hy-
vin ja tiistaiaamuna olimme taas takaisin 
Suomen maaperällä. 

Lopuksi kiitokset niille, joille se kuuluu: 
perhe, ystävät ja kaverit, SBY ja kaikki 
joukkuetta tukeneet tahot!
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PuPPy & Veteran 
Show 2013 teksti: Pauliina Kokko

Kuvat: timo Kokko

Kosmo optima Grata ja Leeways Ideal for Cocoon's

 Bokseri 4 • 2013  |  11 

Puppy&Veteran Show järjestettiin 
tänä vuonna Lohjalla Lohjan koira-
keskuksessa. Tuomariksi oli kutsut-
tu pitkän linjan bokserikasvattaja 

Outi Valle(kennel Macondon). Näyttelyyn 
oli ilmoitettu 32 koiraa ja tämän lisäksi kol-
me kasvattajaa kilpailemaan kasvattajaluok-
kaan. UMA hoiti näyttelyjärjestelyt yhdessä 
näyttelyvastaava Ulla Granholmin kanssa. 
ROP-koiraksi valittiin vasta viisi kuukautta 
vanha Leeways Ideal for Cocoon's ja VSP-
koiraksi junioriuros Kosmo Optima Grata. 
Paras turisti oli uros Bestbox el Hombre de 
Sierra ja ROP-veteraani narttu Vraiment des 
Jardins de Passiflore. Parhaaksi kasvattajaksi 
valittiin Playbox ja Krista Puhakka. Näytte-
lyn vanhin koira oli narttu Pegetrix L'amour 
13,5 vuoden iällään.

Mikä Puppy&Veteran Show on? Se on 
Bokseriyhdistyksen järjestämä epävirallinen 
näyttely, mihin voivat osallistua pennut  
5–9 kk, kaikki nuoret koirat 9–24 kk sekä 
kaikki yli 7 vuotta täyttäneet koirat. Myös 
kaikki sellaiset koirat ikään katsomatta, jotka 
eivät voi osallistua virallisiin näyttelyihin, 
joko värivirheen tai kivesvian takia, voivat 
tähän näyttelyyn osallistua. Näyttelyssä 
noudatetaan muuten Kennelliiton näyttely-
sääntöjä.

Itse osallistuin ensimmäistä kertaa ko. 
tapahtumaan ja olin positiivisesti yllättynyt. 
Siellä oli paljon ensikertalaisia osallistu-
jia ja tunnelma oli mielestäni lämmin. 
Suosittelen tapahtumaa kaikille, joilla on 
kiinnostusta näyttelyihin, tässä on oivallinen 
tilaisuus päästä harjoittelemaan. Tapahtu-
maa ei kuitenkaan voi verrata esim. match 
show`hun, sillä paikalla on boksereita 
ymmärtävä tuomari ja paljon kokeneita 
harrastajia, joilta saada koiran koulutus- tai 
esittämisvinkkejä. 

Haastattelin näyttelyn tuomari Outi Vallea 
näyttelyn jälkeen.teksti: Pauliina Kokko

Kuvat: timo Kokko

Leeways Ideal for Cocoon's

roP-kasvattaja Playbox, Krista Puhakka

Kosmo optima Grata ja Leeways Ideal for Cocoon's
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Kiitokset järjestäjille ja osallistujille mukavasta päivästä, harrasta-
kaa koirienne kanssa ja nauttikaa boksuistanne!

tuomari outi Valle:
Haluan sanoa alkuun muutaman sanan näyttelystä yleensä.
Tapahtumapaikka oli hyvä – riittävän lämmin, keinomatto ei 
liukunut koiran tassujen alla ja parkkitilaa oli riittävästi. Itseäni 
kiinnostivat etenkin nuoret koirat,koska Puppy&Veteranshow 
antaa kuitenkin mahdollisuuden arvioida sitä, minkälaisia koiria 
meillä on kasvamassa. 

Tunnelma oli näyttelyssä mukava – itselle tuli tunne, että ihmiset 
viihtyivät näyttelyssä. Tosin kuulin jonkun ihmetelleen arvostelun 
hitautta, mutta kertaakaan en miettinyt ettenkö antaisi mahdol-
lisuutta esittäjille saada koirat esiintymään. Kyse on kuitenkin 
Bokseriyhdistyksen omasta, epävirallisesta näyttelystä. Paikalla oli 
monta ensikertalaista, niin koiraa kuin omistajaakin, joten miksi 
ei suoda heille mahdollisuutta onnistumiseen. Virallisessa näytte-
lyssä ei jotain huonosti esiintyvää ja temppuilemalla protestoivaa 
koiraa kehässä kauan katsota vaan se lähetetään EVA:lla (EVA=ei 
voida arvostella, toim.huom.) ulos kehästä. Kyllähän koira, oli 
sitten pentu tai murrosikäinen, nopeasti oppii, mitä voi tehdä, jos 
sille periksi annetaan ja osaa varmasti seuraavalla kerra hyödyn-
tää näitä kokemuksiaan. Tämän vuoksi pyysin nuorten luokan 
uroksissa vaihtamaan esittäjää kesken kaiken, jotta ongelmat eivät 
tulevaisuutta ajatellen pahenisi. 

Myös babypentunartuissa pentu saatiin ravaamaan esittäjää vaih-
tamalla. Tästä pääsemmekin aasinsillalla koiran koulutukseen. 
Jokaisen pennunomistajan pitäisi tehdä asiat koulutuksellisesti 
johdonmukaisesti. 12–15 kk vanhan koiran tulee olla tässä vai-
heessa käsissä, koska ongelmat eivät pienene vanhempanakaan. 
Jos koira ei ole hallinnassa 15 kk ikäisenä, eivät ongelmat ikävä 
kyllä enää poistu, vaan lisääntyvät. Kannattaa pitää mielessä se 
vanha viisaus, että koira on demokraattisen perheyteisön se jäsen, 
jolla ei ole minkäänlaista äänioikeutta.

Omasta mielestäni olin kiltti arvosteluissani . Koska virallisten 
näyttelyiden SA-luokka(SA=sertin arvoinen toim.huom.) puuttui, 
sain eroteltua näyttelyn parhaimmat koirat kun vain luokkavoit-
tajat menivät jatkoon . Haluan sanoa tässä muutaman huomion 
koirista yleisellä tasolla kasvattajan näkökulmasta. Tällä hetkellä 
ongelmia näyttää olevan koirien etuosissa, monella koiralla on 
liian lyhyt olkavarsi, mistä johtuu että koiralla on liian vähän 
kulmia edessä. ( Tämä on erittäin yleinen virhe myös kansainvä-
lisellä tasolla. ) Muistaakseni yksi parhaista etuosista oli toiseksi 
tulleella veteraaninartulla. Koirat voivat olla syvärunkoisia, mutta 
suora olkavarsi näkyy liikkeissä. Toinen asia, mistä hämmästyin, 
oli purenta. Jonkin verran oli vinoja purentoja, ja jälkeenpäin 
näyttelyluetteloa selatessani totesin, että kyseessä olivat erilinjaiset 
koirat. 

Toivoisin myös kiinnitettävän huomiota koirien ilmeeseen, 
yllättävän monella oli hieman vinot silmät! Bokserin silmien 
malli muodostuu itse asiassa silmäaukosta, jonka tulisi - nyt vähän 
kärjistäen ilmaistuna - olla muodoltaan pysty vinoneliö. Silmien 
malli on hyvin tärkeä asia sille ihanalle bokserin ilmeelle, joka 
kruunaa kaunispäisen bokserin pään.

Muutamia liian lyhyitä kuononselkiä vielä löytyi joukosta ja häm-
mästyin että useammalla ylilyhytkuonoisella oli vielä lisäksi vähän 
laskeva kuononselkä.Virhe, jota muutama vuosi sitten esiintyi 
varsinkin ranskalaisilla boksereilla jonkun verran

Muutaman sanan haluan sanoa vielä voittajakoirista.

roP, roP-pentu Leeways Ideal for Cocoon's: tällä hetkellä en ha-
luaisi koirassa muuttaa mitään, siitä syystä valitsin sen näyttelyn 
kauneimmaksi koiraksi. tämä on eritäin lupaava 5 kk vanha pentu. 
Se on ikäisekseen erittäin hyvin koossa, hyvin liikkuva kaunispäi-
nen, kompakti pentu, joka esitettiin erinomaisesti. Jos kehittyy 
edelleen tasaisesti, ennustan menestyksellistä näyttelyuraa.

VSP Kosmo optima Grata: yksivärinen tiikeriuros, tuontikoira 
tsekeistä. Kompaktirunkoinen, hyvä luustoinen, tiivis ikäisekseen 
ja neliömäinen. Kaunis ilme, hyvä pää, missä olisi toki voinut olla 
hieman enemmän täyteläisyyttä kuonossa. esiintyi ja liikkui erit-
täin hyvin. Sen kompakti rodunomainen olemus kiinnitti huomiota-
ni jo kehän laidalla.

roP-turisti Bestbox el hombre de Sierra: Iso tyylikäs keltainen 
uros. harmi todella että on kivesvikainen, muuten olisi jo varmaan 
nähty virallisissa näyttelyissäkin

roP-veteraani Vraiment des Jardins de Passiflore: Valitsin päivän 
parhaaksi veteraaniksi tiikerinartun, vanhan tähtikoiran. Iästään 
huolimatta olisi kuitenkin saanut olla esitettäessä hieman hoikem-
massa kunnossa. 

näyttelyn vanhin Pegetrix L'amour: oli mukava nähdä vielä kehäs-
sä vanha tuttavuus. Ja on aina ilo , jos bokseri elää näin vanhaksi. 
Pirteälle vanhukselle vielä monta mukavaa elonpäivää.

COCHISE CAPRICE
 NITA

Enkeli auttoi Sinut, Nita
tähdeksi Kuukkelin taivaalle.
Elämä on hauras - kaikkialla.

Annoit paljon, opetit paljon,
saimme paljon.

Täytit elämälläsi
kodin Asahin ja Kuukkelin.

Kiitos, Ystävämme Nita.
Sielusi elää.

Kaipauksella

“Kun mieli sukeltaa menneeseen,
 jää kiitoksen jälki sydämeen.”

“ Sylissäsi elon syys, yhtyy aika, iäisyys,
unet yön ja auringon”

5.7.2004-10.9.2013

HYVÄÄ JOULUA JA TULEVAA VUOTTA 

Vuorman Capri 
( CH VPG3 IPO3 FH2 Magic-Boy von Santana x FI MVA JK3 IP1 Zita vom Okeler Forst )

Kiitos Marille ja Harrille yhteisestä projektista Zita ja C-pennut!
Zitalle suunni�eilla pentue keväälle 2014

Lämmin Jouluinen tervehdys Vuorman kasva�ien koteihin!
Helena ja Kyösti Vuorinen, VUORMAN BOKSERIT

2014
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Kun Jumala loi bokserin.. 

Kaikki alkoi siitä kun synnyin : ) Loputon rakkaus koiriin. Lapsena 
olin varmaan maanvaiva naapureille, joiden koiria vein ulos alle 
kouluikäisenä. Ensimmäinen oma koirani oli spk Kuusikummun 
Zoni, joka tuli meille aikuisena, saatuaan ainoastaan koulutuksen, 
jossa piti purra ihmistä. Se oli viettänyt nuoruutensa huoltoaseman 
vahtina. Haastetta siinä olikin kylliksi mutta hieno koira siitä tuli. 
Seuraavaksi sain kerrynterrieri Apollon, jonka kanssa aloitettiin 
näyttelyissäkäynnit. Sen jälkeen pari lyhytikäistä irlanninsusikoiraa 
ja bulldogit, ja tämän jälkeen vihdoin oma rotu, bokseri. Ilman 
tätä hullutusta voisin olla ehkä normaalimpi ihminen.

Kun Jumala loi bokserin,hän teki sen mallin savesta.Bokseri näki 
kuvajaisensa peilistä ja innoissaan juoksi sitä päin, jolloin vielä 
märkä savi meni ruttuun naamasta ja siitä lähtien bokserin kuono 
on ollut lytyssä: ) Mutta upea se on silti. Bokseri on KOIRA, josta 
on moneksi. Oma kasvatustyöni alkoi englanninbulldoggeilla, 
mutta rodun haasteellisuuden ja terveysongelmien takia päätin 
vaihtaa rotua ja taloon tuli ensimmäinen bokseri, Pep-Pill’s She-
rilyn Fenn eli Essi, vuosi taisi olla 1990. Essi oli kaikkea sitä, mitä 
bokseri ei yleensä ole, liian kiltti, liian rauhallinen, 3-v poikani 
pystyi sitä viemään match show`hun, se ei koskaan tehnyt mitään 

pahojaan, ei rähjännyt kenellekään ja oli muutenkin aivan ihana 
kotikoira. Essin seuraksi hankin sitten toisen, Pegetrix Amborosian, 
joka olikin toista maata. Pepsin linjassa olen narttujen suhteen 
edelleenkin kaikkien vuosien jälkeen. Tytöt olivat ystäviä koko 
ikänsä kunnes Essi lopetettiin 11- vuotiaana nivelrikon takia ja 
Pepsi 10-vuotiaana imusolmukesyövän takia. Tällä hetkellä van-
himman koiran titteliä pitää 8-vuotias BR Oruscha, joka asustelee 
poikani kanssa. Ruska on hyvä esimerkki terveydestä, koiralla yksi 
pissatulehdus ikänsä aikana.

Myös uroksia on ollut, Bullrunners Dum-Bell eli Puntti, valitet-
tavasti se oli yksikiveksinen mörrikkä, sen kodinvaihtajaveli BR 
Diddlybobber, joka sittemmin muutti ruotsiin, elämäni koira 
Caress No Madaram, jonka kanssa koettiin huimaavia hetkiä 
mm. Atibox- näyttelyssä 2002. Davis oli muutenkin kaikin puolin 
fantastinen koira ja hyvä periyttäjä. Se valitettavasti jouduttiin 
lopettamaan myosiitin takia jo 6-vuotiaana. Davista on vieläkin 
ikävä. Tällä hetkellä kotona on ”vahinkohankinta” Napmary’s 
Caliente Toro. Toro on myös ihana koira, sillä on bokserin luon-
netta, mutta myös sitä lempeyttä omaa perhettä ja laumaa koh-
taan. Toron tytär BT Dushi elää sen seurana pitämässä vauhtia 
yllä. Toron jälkeläisten kasvua odotellaan ja katsotaan, mitä niistä 
kehittyy. Jotta elämä ei olisi liian yksinkertaista, sohvaa koristaa 
pari ranskanbulldoggia.

Kasvatustyössä olen pyrkinyt ns. täyspäisiin rotunsa edustajiin. 
Bokserin pitää olla miellyttävä (lue huumorintajuinen ja välillä 
rasittava) seuralainen kotona, mutta siitä pitää löytyä myös palve-
luskoiran ominaisuuksia. Sen pitää vahtia ja suojella mutta se ei 
saa olla aggressiivinen tai arka. Ulkonäön puolesta sen luonnolli-
sesti tulee olla rotumääritelmän mukainen.

Ensimmäinen bokseripentueeni näki päivänvalon 1992 ja pen-
tueita on ollut 17. Näinä vuosina on kasvattaminen ja muutkin 
koiriin liittyvät asiat muuttuneet todella paljon. Välillä tuntuu, 
että ennen oli tietyllä tavalla helpompaa ja ns.vanhoja kasvattajia 
kunnioitettiin ja kyseltiin heiltä niin paljon asioita kuin ehdittiin, 
jotta oppisi itsekin. Nykyään on netti, josta tietoa löytyy paljon, 
uusia kasvattajiakaan ei tunne, koska eivät välttämättä tule 
koskaan juttelemaan, saati kysymään mitään : ) Myös toiminta ja 
tiedonvaihto ulkomaille ovat huomattavasti helpompaa nykyään.

Nykykasvatus on myös kovin teknistä verrattuna entisen. Silloin 
opeteltiin itse, yrityksen ja erehdyksenkin kautta, kunnioitettiin 
vanhoja kasvattajia ja koetettiin imeä kaikenlaista tietoa. Nykyään 

Kasvattajaesittelyssä 
Kennel Bullrunners

Caress no Madarm

Kuva: nora Grönqvist

r-pentue v. 2007
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Kuva: nora Grönqvist

tuntuu, että on vaan pakko voittaa, joko näyttelyissä tai kokeissa, 
pitkät kirjainrimpsut koiran nimen edessä vain merkitsevät. Kun 
ensimmäinen pentue on vielä emon vatsassa, ollaan jo kaikkitie-
täviä. Itse olen näinä vuosina huomannut, että aina tulee uutta ja 
koskaan ei tiedä kaikkea. Sitä varten ovat muut kasvattajat ja koira-
tutut, joiden kanssa voi tietoa vaihtaa ja saada kun tarvitsee. Myös 
nykyinen terveyden tutkiminen on toisaalta mennyt jotenkin yli, 
kukaan itseään kunnioittava kasvattaja ei varmasti tahallaan halua 
tehdä sairaita koiria, mutta nykyjalostus tuntuu välillä olevan 
jalostusta pelkillä numeroilla, muusta viis. Esim.luonteeseen ei 
välttämättä kiinnitetä niin suurta huomiota kuin pitäisi, sama kos-
kee ulkomuotoa. Mielestäni koiran kanssa tulee kehdata kävellä 
päivänvalossakin eli rotutyyppi tulee säilyttää.

Ihaninta tässä ajassa on ollut se ystävien ja tuttujen määrä, mikä 
on elämään tullut. Monella kasvattini omistajalla on menossa 
kolmas koira minulta, osasta kasvattajia on tullut myös mahtavia 
ystäviä, joiden kanssa on hauska tavata näyttelyissä ja muutenkin 
vaihtaa kuulumisia. Toki vuosiin mahtuu myös surua, ihanien 
koirien menetyksiä, koiraystävien poismenoja, koirien aiheut-

tamia taloudellisia tappioita, mutta päällimmäisenä kuitenkin 
se sosiaalinen porukka, jossa ei kysellä ikiä, tai arvonimiä, eikä 
välttämättä muisteta kuin koirien nimet, mutta jossa kaikki ovat 
periaatteessa samalla viivalla ja puhuvat samasta asiasta.

Olen pyrkinyt kasvattamaan ihmisille koiria, joka on haluttu 
ja rakastettu perheenjäsen, hyväluonteinen ja toivon mukaan 
pitkäikäinen sekä terve, ja jonka kanssa voi halutessaan harrastaa. 
Toisaalta, bokseri ei ole koira, se on elämäntapa: ) Iloista Joulua 
kaikille rodun ystäville! 

välttämättä kiinnitetä niin suurta huomiota kuin pitäisi, sama kos-

kolmas koira minulta, osasta kasvattajia on tullut myös mahtavia 
ystäviä, joiden kanssa on hauska tavata näyttelyissä ja muutenkin 

kaikille rodun ystäville! 

Bullrunners oruscha

koirien menetyksiä, koiraystävien poismenoja, koirien aiheut-

r-pentue v. 2007

Pentuetapaaminen v. 2013

Kuvat: timo Kokko

Bullrunners Dushi
Bullrunners Dushi

Bullrunners Dum-Bell ja Pegetrix ambrosia
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Urokset:
1.  Leonardo, ohj. hinni Kiuru
2.  Ma Baker's oMG, ohj. riitta haapala
3.  Moonraker Kahlekuningas, ohj. Jaana repo
4.  SkyBridge rebel yell, ohj. harri Latikka

Nartut:
5.  Sarabox Itty Bitty, ohj. Samuli Immonen
6.  SkyBridge Queen Bitch, ohj. Jope Lehto
7.  Vivi's Duracell erza Scarlett, 
 ohj. hanna nikkola
8.  Zealbeat's tough enough, 
 ohj. Pertti Mäki-Välkkillä

--------------------------------

SkyBridge Quad Machine hylättiin puutteellisesti 
laskeutuvan kiveksen takia. 

Hyväksytyt:

1 2 3

4 5

6 7

Vuoden 2013 testi järjestettiin Hyvinkäällä Sveitsin ken-
tällä 19.10.13 lumisissa olosuhteissa.Tuomarina toimi 
Körmeister Peter Holzhausen ja maalimiehenä Lauri 

Impiö. Tulkkauksen hoiti Laura Latikka.

Kanttiinin ja toimistohommat hoiti UMA. Kiitos kaikille työn-
tekijöille, osallistujille ja katselijoille. Jalostustoimikunta haluaa 
myös kiittää Pohjanmaan alaosastoa ZTP:n eteen tehdystä työstä, 
vaikka testi jouduttiinkin ensimmäisen tuomarin sairastumisen 
vuoksi siirtämään Hyvinkäälle!

Vuoden 2013 testi järjestettiin Hyvinkäällä Sveitsin ken-Vuoden 2013 testi järjestettiin Hyvinkäällä Sveitsin ken-Vtällä 19.10.13 lumisissa olosuhteissa.Tuomarina toimi Vtällä 19.10.13 lumisissa olosuhteissa.Tuomarina toimi VKörmeister Peter Holzhausen ja maalimiehenä Lauri 
Impiö. Tulkkauksen hoiti Laura Latikka.

Kanttiinin ja toimistohommat hoiti UMA. Kiitos kaikille työn-
tekijöille, osallistujille ja katselijoille. Jalostustoimikunta haluaa 
myös kiittää Pohjanmaan alaosastoa ZTP:n eteen tehdystä työstä, 
vaikka testi jouduttiinkin ensimmäisen tuomarin sairastumisen 
vuoksi siirtämään Hyvinkäälle!

ZtP-testi Kaikki kuvat: timo Kokko

8
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Meistä on nyt tullut Pohjois-Pohjanmaalaisia! Muutto-
kuorma siirtyi Ouluun ja olemme aloittaneet uusiin 
kulmiin tutustumisen. Koska näillä leveysasteilla ei ole 

omaa alaosastoa, olemme kuitenkin edelleen UMAlaisia : ) 

Syksy suorastaan juoksi ohitse. Kokeilimme saada koulutustun-
nusta kahteenkin otteeseen, mutta ensimmäinen yritys kaatui 
esteisiin ja toinen juoksuihin. Laskeskelin strategiaa ensimmäisen 
yrityksen tottelevaisuusosioon: Iitu ei suostu hyppäämään metrin 
estettä jumittavilla lonkillaan, mutta olin varma, että muut 
noudot menevät treenatun mukaisesti. Ystäväni ottama kuvasarja 
kertoo noin tuhannella sanalla, kuinka Iitu kiikkuu kauniisti A-
esteen, ottaa energisesti noutokapulan mukaansa, juoksee täydellä 
vauhdilla esteen viereen, pysähtyy katsomaan emäntäänsä pää 
kallellaan (joka on tässä vaiheessa lakannut hengittämästä ja 
katselee taivaan pilviä peläten antavansa vartaloavun tai kolman-
nen asteen selkäsaunan rakkaalle lemmikilleen) ja juoksee sitten 
iloisesti oikeaoppiseen luovutusasentoon. Tämän lisäksi näemme 
kuvista, kuinka jäävien liikkeiden istu-maahan-seiso-sarjan sijaan 
näemme seiso-maahan-istu-sarjan. Jokailtaiset nakkisulkeiset eivät 
nähtävästi olleet riittävät tai sitten ohjaajan tahattomat tehosteet 
sekoittivat suorittajan. Kun eteenmenossa vielä tarvittiin lisäkäs-
ky, jäi saldoksi 65 pistettä ja iso harmitus. Menimme siitä sitten 
sienimetsään ja paikkasimme onnetonta menestystä täyskorillisel-
la suppilovahveroita sekä mustia torvisieniä. Kuukauden päähän 
varattu toinen koe jäi sitten haaveeksi Iitun aloitettua juoksunsa 
kahta päivää ennen h-hetkeä. Pakkasin Iitun treenikamat hieman 
haikein mielin, sillä en uskalla toivoa vielä yhtä treenikautta, 
vaikka löytäisinkin sopivaa treeniseuraa näiltä lakeuksilta. 

Iitulla on ollut aika paljon vanhan koiran vaivoja. Nisästä leikat-
tiin syöpä ja epämääräisiä patteja alkaa ilmestyä muuallekin ke-
hossa. Lisäksi hänen jo valmiiksi herkkä vatsansa on entistä häiriö-
alttiimpi ja joudun olemaan todella tarkka kaiken ruoan suhteen. 
Muutto uuteen kaupunkiin ei näytä häiritsevän häntä lainkaan, 
mutta olen varma, että tämäkin muutos näkyy muorissa vielä. 
Iitu aloitti jo joululomansa nykyisin paljon lähempänä asuvan Iso-
Emon luona. Saan taas viestejä suoraan verkkoavannon laidalta 
(niistä on vaikea saada selvää, sillä suu on täynnä tuoretta kalaa) 
sekä raportteja siitä, kuinka herkulliselta naapurin prinsessakoira 
näyttäisi sinappihunnutettuna joulupöydässä. Viikonlopun mök-
kireissuista toipuminen kestää kuitenkin ainakin keskiviikkoon ja 
lonkat vaivaavat iltaisin niin kovasti, että sohvalle kapuamiseen 

tarvitaan hieman tuuppausapua. Virkeänä ja levänneenä muori 
jaksaa vielä kuitenkin olla kovasti imurin tiellä (tai jatkona, 
mokoma kampe on paholaisesta peräisin), napata ’epähuomiossa’ 
Iso-Emon pölyrätin sekä ”kantaa” halkoja. Myös painimatsit mais-
tuvat ja kumikanavanhus saa lenkeillä ansaitsemansa huomion. 

Jos kaikki menee hyvin, laumamme kasvaa keväällä yhdellä (tähän-
astisesta päätellen varsin vilkkaalla) jäsenellä. Iitulla on ollut varsin 
suojeleva asenne Tulokkaaseen alusta asti, ymmärtääkseni koirat 
haistavat tiineyden hyvin aikaisin. Laumanvartija on kasvattanut 
epäluuloaan vieraita koiria ja jopa ihmisiä kohtaan enkä löydä niin 
tilavaa köllimispaikkaa, etteikö suojelijamme olisi ihokosketuksissa 
vatsani kanssa. Tarpeetonta liene kertoa, että nukkuminen on ollut 
jo tämänkin vuoksi hieman haastavaa... Odotan mielenkiinnolla 
muorin ja Tulokkaan kohtaamista, haastattelujeni perusteella 
uskallan olettaa, että nämä kaksi tulevat hyvin toimeen keskenään. 
Muistuttelen kuitenkin itseäni jatkuvasti, etten lankeaisi ”paras 
ystävä”-ansaan ja kuvittelisi liian ruusuista tulevaisuutta. Iitu on 
kuitenkin eläin, jolla on jo kaikenlaisia vaivoja. Tulokas saa myös 
luvan opetella alusta asti korrektit tavat olla koiravanhuksen kanssa. 

Pidin läksiäiset ennen muuttoamme. Koska Iitukin on saanut run-
saasti ystäviä Etelä-Suomesta, katsoin reiluksi ottaa hänet mukaan 
juhliin. Ilta oli menestys, meille molemmille. Saimme runsaasti 
lahjoja, joista saamme nauttia vielä pitkään muuton jälkeenkin. 
Iitun tähtihetkiin kuului hänelle omistettu serenadi, jota säestet-
tiin upouudella vinkusiilillä (jostakin syystä vinkulelujen äänet 
vaiennetaan hyvin nopeasti, eikä muori pääse useinkaan nautti-
maan noista sulosoinnuista). Survive Oulu-paketista löytyi myös 
huikean hieno led-valopanta, jota esittelimme tietysti heti ensim-
mäisellä lenkillämme. Mainio kapistus, uskallan päästää Iitun 
juoksentelemaan lähimetsässämme ilman huolta, että kadotan 
hänet (täällä päin pimeää kestää näin talvisin tovin kauemmin 
kuin etelässä...) Itse liikutuin kovasti saamastani SPKL:n liiviä 
mallaavasta herkullisesta täytekakusta, kuinka mahtavia ystäviä 
Iitu onkaan minulle hankkinut <3

Kaiken remontoinnin ja muuttohässäkän helpotettua keskitymme 
helppoon olemiseen ja itsemme hellittelyyn. Ehkä kerrytämme 
muutaman lisäkilon lämmikkeeksi tulevaa kylmyyttä vastaan ;) Oikein 
rauhallista ja rakastavaa joulua sekä hurjasti iloa vuoteen 2014!

Klenkka ja Kremppa, marika.e.karjalainen@gmail.com
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Joulunpunainentervehdys!
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Olen Riikka Mäkäräinen 22-vuotias Kajaanista 
kotoisin oleva nykyisin Imatran suunnalle opis-
keluiden ja työn perässä muuttanut. Perheessäni 
kuuluu avomies ja tällä hetkellä yksi bokseri uros 
Vuorman Carlos (Reino). 

Ensimmäinen bokserini oli Vuorman Saida (Ira). Jonka tullessa 
lapsuuden perheeseemme vuonna 2004 olin itsekin aika nuori. 
Iralle ei tehty varsinaisesti mihinkään harrastukseen pohjia pen-
tuna, mikä myöhemmin harmitti, koska palveluskoira harrastuk-
seen ajauduin mukaan Iran jo ollessa jonkun verran vanhempi. 
Nuorena ja kokemattomana uutena harrastajana sain kuitenkin 
onneksi hyvin apua ja ohjeita. Pitkän opettelun ja työn jälkeen 
suoritimme BH-kokeen hyväksytysti vuonna 2007. Harrastimme 
Iran kanssa metsäjälkeä, josta innostuin jäljen kouluttamiseen. 
Ira oli hyvä jäljestämään ja oli hienoa nähdä, että se keskittyy 
ja tekee itsenäisesti töitä. Kokeisiin emme kuitenkaan koskaan 

päässeet, koska tottiksia emme saaneet siihen kuntoon että, sinne 
olisi kehdannut lähteä :D. Ira opetti minulle paljon pohjatyön 
tärkeydestä ja myös motivoinnista.

Myöhemmin lähtiessäni opiskelemaan eläintenhoitajaksi (ken-
nelalaa) Kannukseen Ira sai toimia monessa asiassa koekaniinina. 
Tällöin harrastimme koulussa monia eri lajeja: hakua, tokoa, jäl-
keä ja agilityä. Ira oppi myös paljon tärkeää ja vähemmän tärkeää 
kuten avustaja koira juttuina avaamaan ja sulkemaan ovia, laitta-
maan valoja kiinni ja auki, keräämään koriin tavaroita jne. Myös 
temppu valikoimaa kasvatettiin paljon, koska meillä oli koulussa 
välillä haasteena opettaa esim. viikossa jotain pöhköjäkin juttuja, 
kuten vilkuttamaan, hieromaan nenää ja nousemaan takatassut 
seinälle käsillä seisontaan. Näistä oppi kyllä eri tapoja kouluttaa 
koiria ja erityisesti naksun käytön opettelusta on ollut kyllä hyötyä 
myöhemminkin kaikessa koulutuksessa. Kannus aikana minuun 
viimeistään puraisi kärpänen harrastaa palveluskoira lajeja ja 

Harrastajaesittelyssä Riikka Mäkäräinen

koska järjestimme koulussa paljon eri lajien kokeita. Uutta omaa 
pentua en kuitenkaan voinut kouluaikana hankkia, koska olin 
päättänyt lähteä varusmiespalvelukseen koulun jälkeen.

Nykyisen koirani Reinon kanssa harrastetaan hakua ja jälkeä. 
Reino on todella vilkas ja vietikäs noin Puolitoista vuotias bokse-
rin alku, jonka kanssa on alusta alkaen ollut helppoa ja mukavaa 
harrastaa. Uutta harrastuskaveria hakiessani mietin pitkään olen-
ko ottamassa sakemannia vaiko bokseria, koska koulu ja armeija 
aikana olin paljon saksanpaimenkoirien kanssa touhunnut, mutta 
päädyin kuitenkin vieläkin bokseriin. Bokserissa minua viehättää 
erityisesti niitten valtava virta ja energia sekä omalaatuinen ”huu-
mori”. Saksanpaimenkoirat ovat ehkä oman kokemuksen mukaan 
hieman ”tosikoita” ja ehkä myös hyvällä tavalla yksinkertaisia 
verrattuna bokseriin. 

Edellisen lehden Jaanan kysymyksenä oli kertoa omasta koira 
harrastuksestaan, koulutuksestaan ja työstään koirien parissa. 
Sekä myös kertoa mitä ajattelen bokserista työkoirana. Koirahar-
rastuksesta olenkin edellä kertonut jo aika paljon. Kun innostuin 
koirahommista se on ollut punaisena lankana monissa tekemisis-
säni. Ensin lähdin kouluun koirien perässä ja sen jälkeen hain ja 
pääsin suorittamaan varusmiespalvelusta vuodeksi Niinisaloon 
Sotakoiraosastolle, jonka jälkeen armeija aikana hain opiskele-
maan Rajavartijaksi Imatralle, jossa nyt opiskelen. Näen että opin 
paljon erilaisista koirista ja niiden koulutuksesta Kannuksessa, 
jossa myös tehdään projektikoiratoimintaa eri viranomaisten 
kanssa. Pääsin näkemään ja harjoittelemaan monenlaisia minulle 
tuolloin uusia juttuja ja lajeja. Opiskelimme myös koiran ruokin-
taa, hoitoa, jalostusta, anatomiaa ja yritystoimintaa.

Myös vuosi Niinisalossa antoi minulle paljon. Tuolloin Niinisa-
lossa sotakoiraohjaajat koulutettiin voimankäyttöön samalla lailla 
kuin sotilaspoliisit, mutta pääpaino oli koiratoiminnassa, jolloin 
koira oli yksi lisä voimankäytön työkaluihin. Koiratoimintaan 
kuului tietysti myös tottelevaisuus ja jälkikoulutusta. Talvella 
me myös vetohiihdimme koirien kanssa, olen ajatellut alkaa 
myös hiihtämään nykyisen koirani kanssa. Pääpaino mistä minä 
opin uutta oli kuitenkin koiran käytöstä sodan ajan tehtävissä ja 
koirataktiikassa. Minulla oli kaksi nimikko koiraa joiden hoidos-
ta ja koulutuksesta vastasin intin ajan. Varsinkin nuoremman 
sakemannin koulutus oli mielenkiintoista, koira lähti kesken 
palveluksen työkoiraksi vartiostoon. Niinisalosta kotiuduin 2012 
kesällä sotakoiraohjaaja-aliupseerina. 

Mitä ajattelen bokserista työkoirana? Minusta bokseri on hyvä 
harrastuskoira, jonka kanssa on hyvä harrastaa monenlaista. 
Toivoisin että bokserin käyttöominaisuuksia vaalittaisiin ja myös 
tulevaisuudessa boksereita näkisi eri harrastuskentillä. Varsi-
naiseksi työkoiraksi bokseri on ehkä hieman liian vilkas, koska 
koulutuksessa joutuu monesti enemmän kiinnittämään huomio-
ta häiriön opetteluun, bokserin ollessa yleensä kiinnostunut ihan 
kaikesta. Toki boksereiden sisällä löytyy varmasti monenlaisia 
yksilöitä ja varmasti kouluttamalla myös bokserista voi saada kel-
von työkoiran. Esimerkiksi jälkikoirana tai etsintä koirana bokseri 
keskittyy hyvin ja sitkeästi itsenäiseen työhön. 

Seuraavaksi haastaisin Maarit Pietiäisen kertomaan koiraharras-
tuksestaan ja erityisesti haun treenaamisesta ja siitä mistä kiinnos-
tus alun perin boksereihin lähti.
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ALKuTAIVAL
Lahden alaosaston perustava kokous 
pidettiin tammikuun 9. päivänä 1970. 
Puheenjohtajaksi tällöin valittiin Pertti 
Karhu. Alaosasto lakkautettiin kuitenkin 
jo vuonna 1974, toimiessaan siis vain 4 
vuotta.

Lahden seudulle myytiin kuitenkin mel-
koisesti bokseripentuja lakkauttamisen 
jälkeen ja tarvetta toimivaan alaosastoon 
alkoi olla niin paljon, että sellainen pää-
tettiin perustaa uudelleen.

Oltuaan toimimattomana liki 20 vuotta 
alkoi aktiivinen ruttunaamaväki kokoon-
tua yhteen yhä useammin. 

AKTIIVINEN JäRJESTäYTYMINEN
Vuosi 1993 oli Lahden alaosaston en-
simmäinen toimintavuosi. Jäseniä tässä 
uudelleen perustetussa alaosastossa oli 
vuoden 1993 lopulla 62 ja perhejäseniä 7.
Lahden uuden alaosaston ensimmäisenä 
puheenjohtajana toimi Arja Savolainen 
ja muut hallituksen jäsenet olivat: Milko 

Majaniemi,  Marjo Rantanen, Eve Valjak-
ka,  Mervi Nokkonen.

Uudelleen perustetun alaosaston toiminta 
lähti eteenpäin palveluskoirayhdistyksen 
tottistreeneistä. Treeneissä alkoi näkyä yhä 
useampia ruttunaamoja, joista nivoutui 
pikkuhiljaa yhteen oma porukkansa. No-
peaan tahtiin porukka sai oman kenttä-
vuoron ja Haltonin metsässä ruttunaamat 
omistajineen alkoivat ravata kuusen alla 
kökkimässä, katsellen sujuvia ohijuoksuja. 

Paljon asioita ei siis ole muuttunut 
vuosien varrella. Edelleen kokoonnutaan 
tottistreeneihin kerran viikossa ja kökitään 
kuusen alla hakutreeneissä odottamassa 
yhtä sun toista tuhisijaa. 

Kuten asiaan kuului, kaikki heittäytyi 
aikamoisella innostuksella mukaan 
toimintaan. Toimintaa alkoi aktiivisen 
hallituksen ja jäsenistön myötä olla kiitet-
tävästi ja vanhoja konkareita koulutus- ja 
näyttelypuolelta eri alaosastoista kävi 
opastamassa ja kouluttamassa Lahden vä-

Historian 
havinaa

SBY Lahti 20-vuotta
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Historian 
havinaa

keä. Aktiivisen hallituksen väki kävi myös 
kouluttautumassa Kennelliiton koulutus-
ohjaajakursseilla; Milko Majaniemi hääri 
tottispuolella ja Arja Savolainen hoiti 
maastopuolta. Viikonloppuleirit illanviet-
toineen taisivat olla yhtiä ikimuistoisimpia 
muistoja sen hetken alaosastossa. 

Vuosi vuodelta alaosaston toiminta alkoi ni-
voutua yhä tiiviimmin yhteen. Kolmantena 
toimintavuotenaan Lahden alaosasto järjesti 
menestyksekkäästi Boksereiden mestaruuski-
sat PK-lajeissa saaden innokkaita osallistujia 
yhteensä 31. Samana vuonna alaosasto 
pääsi mukaan tekemään hienoa työtä lasten 
hyväksi, ollen mukana järjestämässä Lahti-
Koira Match-Showta. Tilaisuuden tuotto 
käytettiin Nikkilän lastenkodin hyväksi. 

Koulutuksia ja tapahtumia järjestettiin 
joka vuosi aktiivisesti. Innokkaat harrasta-
jat pääsivät kokeilemaan eri lajeja lajiesit-
telypäivien ja koulutusleirien merkeissä. 

Vuonna 1997 alaosasto vietti 5-vuotisjuh-
lia Lahdessa ravintola Charles Cafe:ssa, 

jossa alaosaston jäsenien lisäksi paikalla 
oli muiden alaosastojen edustajia ja Lah-
telaisia koiraihmisiä. 

2000-LuKu
Siirryttäessä uudelle vuosituhannelle 
Lahden alaosastolla käynnistyi kahdeksas 
toimintavuosi. Kyseinen vuosi on varmasti 
usealle alaosastolaiselle ollut merkittävä, 
sillä Palveluskoiraliitto myönsi tällöin 
hopeiset harrastusmerkit Pirjo Halme-
Hoffrenille, Jaana Makkoselle, Mirka 
Riihilahdelle, Arja Savolaiselle, Aila Toik-
kaselle, Tarja Torviselle sekä Leea Marja 
Vuoriselle. Upea kunnianosoitus ahkerille 
harrastajille poiki varmasti koulutusinnok-
kuutta seuraaville toimintakausille.

Kymmenentenä toimintavuotenaan 
2002 alaosasto järjesti kevätleirin jäsenille, 
jossa samalla juhlittiin 10-vuotisjuhlia.  
Juhlavuotena alaosasto siirtyi myös nykyai-
kaisteknologian pariin perustamalla omat 
nettisivut. Tänäkin päivänä, tosin hieman 
uudistettuna alaosasto pyörittää toimin-
taansa nettisivujen kautta.
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Vuosien varrella toiminta on jatkunut 
aktiivisena ja alaosaston monet koirakot 
ovat saavuttaneet niin MM-titteleitä kuin 
rotumestaruuksia. Alaosaston ensimmäinen 
koulutustunnuksen saanut ruttunaama 
oli Milko Majaniemen Fia, joka menestyi 
hakupuolella saaden tunnuksen HK1. Kol-
me Atibox maailmanmestaruutta ja useita 
rotumestaruuksia on myös tullut alaosaston 
koirakoille. Näyttelymenestystäkin on saavu-
tettu useiden eri valioarvojen muodossa.

Alaosaston koulutuspuolen historiaa 
muistellessa nostaa jäsenistö ehdottomasti 
yhden henkilön esiin, Anna-Kaisa Loirin. 
Tässä suora lainaus alaosaston jäseneltä:

"Hän on ehdottomasti vienyt boksereiden 
koulutusta tavoitteellisempaan suuntaan 
ja hänen tiedot ja taidot ovat olleet autta-
massa montaa koirakkoa koulutustunnus-
ten saavuttamisessa. Lisäksi esimerkillään 
hän on näyttänyt, että myös bokserille on 
mahdollista rakentaa huippu jälki, korrekti 
ja näyttävä tottis sekä voimakas suojelu-
työskentely."

Voisiko asiaa enää tämän paremmin muo-
toilla. Koulutuspuolella ahkerasti vuosien 
varrella ovat häärineet myös Tanja Lehi-
koinen, joka istui myös pitkään alaosaston 
hallituksessa, sekä Marika Piirainen ja 
uusimpana kouluttajana mainittakoon 
myös Laura Leisti. Alaosasto on saanut 
nauttia vuosien varrella useista vieraile-
vista kouluttajista, joiden oppeja olemme 
saaneet hyödyntää vielä tänäkin päivänä. 

Aina tarvitaan myös toimintaa eteenpäin 
vieviä voimia tai henkilöitä. Lahden 
alaosaston merkittävänä henkilönä niin 
aktiivisena bokserikasvattajana kuin toi-
minnan eteenpäin viejänä on ehdottomas-
ti ollut Tarja Torvinen. Tarja on toiminut 
alaosaston aktiivina ja keskeisenä henki-
lönä alaosaston toiminnan alusta lähtien. 
Hänen useita kasvattejaan on menestynyt 
niin käyttö- kuin näyttöpuolellakin ja 
vuosi toisensa jälkeen hänen kasvattiensa 
omistajat ovat häärineet alaosaston toi-
minnassa mukana, useat hallituksessakin.

Nyt näin vuotena 2013 on hieno katsella 
aikaa taaksepäin. On hienoa, että näinkin 
pieni alaosasto on sinnikkäästi jatkanut 
toimintaansa vuosi vuodelta eteenpäin.

Vanhat valokuvat vuosien varrelta saavat 
hymyn huulille ja on upeaa nähdä kuinka 
ruttunaamat vuosi vuodelta ovat ilahdut-
taneet omistajiaan. Hallituslaiset ovat 
vaihtuneet uusiin kasvoihin, alaosasto on 
pysynyt aktiivisena ja toimintaa on tänä-
kin vuonna ollut kiitettävästi. 

Jäseniä alaosastolla on edelleenkin noin 
80, osa aktiivisempia kuin toiset, mutta 
jokainen yhtä tärkeä alaosaston jatkuvuu-
den kannalta. 

Oikein hyvää 20-vuotisjuhlaa kaikille 
alaosastolaisille. Toivotaan että toiminta 
jatkuu aktiivisena ja vuosia tulee vielä 
alaosastolle toiset 20 lisää.
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SBY Lahti 20 vuotta:
MENESTYNEET KOIRAKOT:

SkyBrige Eddie Van Halen (Annakaisa Loiri)
• RM 2006-2008 VPG3
• ATIBOX IPO ja FH WM 2008 ja 2010

Eki-Eckstein von Inis Vitrin (Laura Latikka)
• ATIBOX WM FH2
 
Tiger-Rocks Ruinqueen Herta (Marika Piirainen)
• RM2006 Pelastuskoe EK1

Alexval van Winkle  (Tarja Torvinen)
• RM 2002 metsäjälki JK1
• RM 2007 erikoisjälki FH2

Sky Bridge Have A Nice Day (Tiina Virtanen)
• RM suojelu VPG1 2008

Sulohuulen Argento (Mari Ajomaa)
• RM 2008 metsäjälki JK2

SkyBridge Killer Queen (Niina Suuronen)
• RM erikoisjälki FH1 2012

SkyBridge J-Lo  (Tarja Torvinen)
• RM erikoisjälki FH1 2013

NäYTTELYTuLOKSET:
 
SkyBridge Eddie Van Halen (Annakaisa Loiri)
• Suomen käyttövalio

Sky bridge Killer Queen ( Nina Suuronen)
• FI MVA

Playbox´s Soronume (Leena Heikkilä)
• C.I.E

Playbox`s unique (Leena Heikkilä)
• C.I.E

Ismerin Aapo
• C.I.E 



uuDenMaan
aLaoSaSto

SBY UMA:n Vuosikokouskutsu
Tule tekemään Umasta juuri sellainen kuin Sinä haluat! 
Uman vuosikokous pidetään tammikuussa, jolloin sinulla on 
mahdollisuus vaikuttaa tulevan vuoden toimintaan. Tervetuloa 
iloisin mielin mukaan! Vuosikokouksessa on kahvitarjoilu.

  Aika:   29.1.2014 klo 18.30, äänioikeuden 
   tarkistaminen alkaa klo 18.00
 Paikka:  Helsingin Seudun kennelpiirin ry:n tila, os.  
   Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki

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

taMPereen
aLaoSaSto

VUOSIKOKOUS 2014
Suomen Bokseriyhdistys ry:n Tampereen alaosaston vuosi- 
kokous pidetään keskiviikkona 29.1.2014 klo 18 Ratinan 
stadionin kahvilassa.

Esityslista
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)  
 pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokouksen esityslista 

turun
aLaoSaSto

Treenikauden avajaiset 17.1.2014 klo 18.00 Naantalin kylpy-
län Salakapakassa. Tilaisuus aloitetaan tunnin luennolla ja 
ruokailu on klo 19.00. Lisätietoja nettisivuilta!
 
Talvitreenaus
Treenaamme tammi-maaliskuussa torstaisin lämpimässä 
Doxx-hallissa Raisiossa (http://doxx.nettisivu.org/). Koulutukset 
järjestetään tuttuun tapaan kahdessa vuorossa 18.00–20.00 ja 
20.00–22.00. Molempiin vuoroihin otetaan 8 koirakkoa, joten 
nopeat syövät hitaat. Koirakon hinta koko hallikaudesta on 50 
€/koira ja alaosasto sponsoroi loput. Ilmoittautumiset koulutus-
vastaavalle ninapa(at)hotmail.fi viimeistään joulukuun 2013 
lopussa. Maksu maksetaan vahvistusviestin jälkeen SBY Turun 
tilille 571097-250542 viite 109998.
 
Vuosikokouskutsu
SBY Turun alaosaston sääntömääräinen vuosikokous keskiviik-
kona 29.1.2014 klo 18.00 Kennelpiirin majalla Hiihtomajan-
polku 20 (ent. Ketunkatu 1). Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Kahvitarjoilu. Kokouksen jälkeen palkitaan vuoden 2013 
parhaat.
 
www.sbyturku.com

Keski-Suomen alaosaston vuosikokous on perjantaina 
17.1.2013 Kaijalassa, Palokassa. Tarkemmat tiedot sekä koko-
uskutsu alaosaston www-sivuilta. 

Tervetuloa!

Ensi vuoden aikana on tulossa monenlaista toimintaa:
• tottisviikonloppu alkuvuoden aikana
• kerhoilta helmikuulla
• joukkoluustokuvaus maaliskuulla

Lisäksi tottiksen viikkotreenit pyörivät talvellakin. Seuraa tar-
kempia ajankohtia Facebookista sekä alaosaston www-sivuilta.

Kiitos kaikille vuoden aikana toiminnassa mukana olleille!  
Koiramaista Joulua ja vauhdikasta Uutta Vuotta.

KeSKI-SuoMen
aLaoSaSto

Alaosastot tiedottavat
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PohJanMaan
aLaoSaSto

Kutsu
Suomen Bokseriyhdistyksen Pohjanmaan alaosaston sääntö-
määräiseen vuosikokoukseen

 Aika:  25.1.2014 klo 16
 Paikka:  Seinäjoen nuorisokeskus, 2. kerros,  
  Puskantie 3, 60100 Seinäjoki

ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2)  
 ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5 § Käsitellään SBY-FBF ry:n vuosikokouksessa hyväksyt- 
 täväksi seuraavat asiat:
 • vuosikertomus vuodelta 2013
 • tilinpäätös 2013
 • toiminnantarkastajien lausunto tilikaudelta 2013
6 § Hyväksytään alaosaston vuosisuunnitelma ja talous- 
 arvio vuodelle 2014
7 § Toimitetaan erikseen puheenjohtajan ja erovuorois- 
 ten jäsenten vaali vuodelle 2014
8 § Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä  
 pääyhdistyksen hallitukseen esitettäväksi SBY-FBF  
 ry:n vuosikokoukselle, joista ainakin pääedustajan on  
 kuuluttava alaosaston hallitukseen

LahDen  
aLaoSaSto

Vuosikokouskutsu;
 Ma 27.1.2013 klo.18.00 Salpausselän kennelpiirin halli.

Tammi-huhtikuu: Tottisvuoro perjantaisin klo.18–20 P-Haun 
hallilla.

Jan Vartiaisen tottisviikonloppu 5.–6.4.2014. Tapahtuma  
järjestetään Lahdessa.

Alaosaston nettisivuilla ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja 
tottisvuorosta.

9 § Valitaan kaksi (2) toiminnan- ja kaksi (2) varatoimin- 
 nan tarkastajaa. Edellä mainitut eivät saa kuulua   
 alaosaston hallitukseen.
10 §  Muut esille tuleva asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen jaetaan vuoden 
2013 kiertopalkinnot sekä vietetään yhdistyksen pikkujoulua. 

Pikkujoulut
Alaosaston pikkujouluja vietetään vuosikokouksen jälkeen 
lauantaina 25.1.2014 alkaen klo 18. Lisätietoja pikkujoulujen 
ohjelmasta ym. kotisivuilta. Ilmoittautumiset 19.1.2014 men-
nessä Riikka Salolle, p. 040 825 1439, riikkahsalo@gmail.com.

Kiertopalkintojen anominen
Kiertopalkinnot anotaan 31.12.2013 mennessä sähköpostitse 
Mari Harju-Säntiltä, mari.harju-santti@netikka.fi. Kiertopal-
kintoja koskevat säännöt sekä lisäohjeet löytyvät alaosaston 
kotisivuilta.

Vuonna 2012 jaetut kiertopalkinnot tulee palauttaa takaisin 
hyvissä ajoin ennen vuosikokousta tai viimeistään vuosikoko-
uksen yhteydessä. Lisätiedot palautusohjeista kotisivuilta.

Tulevia tapahtumia
Ensi vuodelle suunnitelmissa jäseniä varten omat hallivuorot 
Vaasaan ja Kuortaneelle. Lisäksi tulossa myös kaksi tottelevai-
suuskoulutusta! Lisätietoja tulevista tapahtumista päivitetään 
ajankohtien varmistuttua alaosaston kotisivuille.

Pohjanmaan alaosaston hallitus toivottelee kaikille boksereille 
ja bokserinmielisille jäsenilleen erittäin rauhaisaa joulua sekä 
puuhakasta vuotta 2014!

5 § Käsitellään vuosikertomus, tilikertomus ja toiminnan 
 tarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuu-
 vapauden myöntämisestä johtokunnalle
6 § Käsitellään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoar-
vio   kuluvaksi vuodeksi
7 § Toimitetaan erikseen puheenjohtajan ja erovuoroisten  
 johtokunnan jäsenten vaali
8 § Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä pää-
 yhdistyksen hallitukseen. Näistä ainakin pääedustajan 
on   kuuluttava alaosaston johtokuntaan.
9 § Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) vara-
 toiminnantarkastajaa. Edellä mainitut eivät saa kuulua  
 johtokuntaan 
10 § Käsitellään muut esille tulevat asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksessa jaetaan vuoden 2013 palkinnot ja huomion-
osoitukset. Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!
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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

26.5.2013 VAASA
SkyBridge Quad Machine
Bh, hyväksytty
tuomari: raija tuomisto
omistajat: riikka Salo ja antti Myllyperkiö 
ohjaaja: riikka Salo

26.5.2013 VAASA
rudis Bourbon Queen 
Bh-koe hyväksytty
tuomari: raija tuomisto
omistaja/ohjaaja: Birgitta Strömman

11.6.2013 LEPPäVIRTA 
Zita vom Okeler Forst 
JK1
tuomari: Ilkka halonen
ohjaaja/omistaja: harri Sonninen

16.7.2013 KOKEMäKI 
Zita vom Okeler Forst
JK2
tuomari: Lea Mäkitalo
ohjaaja/omistaja: harri Sonninen

24.8.13 KOKKOLA 
SkyBridge Sandstorm
toKo aLo1 160p
ohjaaja/omistaja: Julia Jutila

25.8.2013 KEuRuu 
SkyBridge twisted Sister
toKo aLo 193,5 p. I-tulos, KP 
tuomari: Juha Kurtti
ohjaaja/omistaja: Satu Kajosmäki

31.8.13 SIEVI
SkyBridge Sandstorm
toKo aLo1 180p, 
ohjaaja/omistaja: Julia Jutila

7.9.2013 LEPPäVIRTA
Zita vom Okeler Forst
JK3
Ilkka halonen
ohjaaja/omistaja: harri Sonninen

12.9.13 uuSIKAARLEPYY
SkyBridge Sandstorm
toKo aLo1 171p
ohjaaja/omistaja: Julia Jutila

14.9.2013 LAuKAA 
SkyBridge J-Lo 
PAEJ 80 p. FH1
ohjaaja/omistaja: tarja torvinen
tuomari: Pekka Väisänen

14.9.2013, LAuKAA
SkyBridge Quad Machine
FH1, 76 p
tuomari: Pekka Väisänen
omistajat: riikka Salo ja antti Myllyperkiö, 
ohjaaja: riikka Salo

22.9.2013 KEuRuu 
SkyBridge twisted Sister 
toKo aLo 179 p. I-tulos
tuomari Mauri Pehkonen,
ohjaaja/omistaja: Satu Kajosmäki

28.9.2013 KIRKKONuMMI
Leedalein Praline 
JK2
tuomari Kauko Makkonen
omistajat: Leena ja tuula nolvi
ohjaaja: tuula nolvi 

29.9.2013 LEPPäVIRTA 
Zita vom Okeler Forst 
IP1
tita Poikonen
ohjaaja/omistaja: harri Sonninen

5.10.2013, SEINäJOKI
SkyBridge Quad Machine 
aD, hyväksytty
tuomari: Kristiina Kallio
omistajat: riikka Salo ja antti Myllyperkiö 
ohjaaja: riikka Salo

13.10.2013 KEuRuu  
SkyBridge twisted Sister 
toKo aLo 197 p., I-tulos, kp, tK1
tuomari: Marko Puranen
ohjaaja/omistaja: Satu Kajosmäki

19.10.2013 JäMSä 
SkyBridge twisted Sister 
PaKK hyväksytty
tuomari: heikki tuomola
ohjaaja/omistaja: Satu Kajosmäki

9.11.2013 MäNTTä-VILPPuLA 
SkyBridge Me Myself and I 
aVo 180 p. I-tulos
ohjaaja/omistaja: Satu Kajosmäki

30.5.2013 TAMPERE 
Flirtin Qorttelin Qurko
Paha, hK1 
Pisteet: maasto 197 tottis 94 
tuomari: reima nuutinen
ohjaaja/omistaja: eveliina Kallio

16.7.2013 HARJAVALTA 
Flirtin Qorttelin Qurko 
Paha (rotumestaruuskoe) hK2
Pisteet: maasto 163 tottis 81
tuomari: Jarno rantanen 
ylituomari: Lea Mäkitalo
ohjaaja/omistaja: eveliina Kallio

12.10.2013 YLöJäRVI 
Flirtin Qorttelin Qurko
Paha, hK3
Pisteet: maasto 191 tottis 98
ylituomari (tuomari henkilöetsintä):  
hannu Viertonen 
tuomari tottis & esineet: Mika Mattila
ohjaaja/omistaja: eveliina Kallio
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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.

Kuva ilmoitukseen lähetetään osoitteeseen: bokserilehti@
bokseriyhdistys.fi. Nimeä kuva koiran virallisen nimen mukaan. 
Huomioithan kuvan kohdalla, lehden vaatimukset kuvan koosta, 
sekä tallennusmuodosta.

HELSINKI RN 3.8.2013 
tuomari oystein eikeseth, norja (k)
10 / alle 1000

roP Cocoon's royal Choice Sert
Pu2 Marbelton Duty officer vara-sert
Pu3 Bullrunners willow
Pu4 Liberum avis aut Ceasar

VSP Playbox's true Illusion
Pn2 Bestbox Bonita De Luna
Pn3 Playbox's Soronume
Pn4 Zealbeat's Åverspeed Indeed Sert

JOENSuu KV 10.8.2013
tuomari Jose tomas Delgado Cabezas, espanja
8 (+ 1 pentu) /yli 3000

roP Cocoon's royal Choice, Sert, Cacib
Pu2 Gift of Gods no akacisa, vara-Cacib

VSP tenten Marimba, Sert, Cacib
Pn2 Playbox's unique, vara-Cacib

KOuVOLA KR 17.8.2013
tuomari Jodranka Smojver-Selimovic, Kroatia
19 (+1 pentu)/ yli 2000

roP Cocoon's royal Choice, Sert, ryP-1, BIS-4
Pu2 Playbox's troublemaker, vara-sert
Pu3 Jewel no akacisa
Pu4 Ma Baker's Candy Man Can

VSP uralya di Casa Vernice, Sert
Pn2 hard to be an angel napmary´s Daroq
Pn3 Bestbox Bonita De Luna
Pn4 Cochise Buena Vista, vara-sert

HEINOLA KR 18.8.2013
tuomari rade Vesic, Serbia
19 (+2 pentua) /yli 2000

roP Cocoon's royal Choice
Pu2 Jewel no akacisa, Sert
Pu3 Zealbeat's Åffline time, vara-sert

VSP hard to be an angel napmary's Daroq
Pn2 Playbox's Soronume
Pn3 uralya di Casa Vernice, Sert
Pn4 wanita's tiffany, vara-Sert

MäNTYHARJu KR 31.8.2013
tuomari Kirsi tevalin, Suomi (k)
19 (+2 pentua)/ alle 2000

roP Cocoon's royal Choice 
Pu2 Playbox's warlock, Sert
Pu3 Marbelton Duty officer, vara-sert
Pu4 Liberum avis aut Ceasar

VSP Bestbox Bonita De Luna
Pn2 Playbox's true Illusion
Pn3 Bestbox esmeralda Mas Cara, sert

PORVOO KR 15.9.2013 
Tuomari Rune Fagerström, Suomi
21 (+2 pentua)/ yli 2000

roP Cocoon's royal Choice
Pu2 Liberum avis aut Ceasar
Pu3 Golden amulette Cruscoe, Sert
Pu4 Marbelton Duty officer, vara-sert

VSP Playbox's true Illusion
Pn2 Cocoon's Pretty woman, Sert
PN3 Playbox's Black Fantasy, vara-sert
Pn4 Vaa'as Korppoon Madonna

26.7.2013 HELSINKI
tuomari hans Lehtinen, Suomi
alle 10/ yli 2000

roP Bestbox Bonita De Luna,CaCIB
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Tenten Knight

Cocoon’s Jam Jam

EcKERö KV 29.9.2013 
tuomari Jonny andersson 
6 / yli 1000

ROP Honeybox Future Dream, sert Cacib
Pu2 engelaiz yahoo, vara-sert

VSP Cocoon´s Jam Jam, Cacib

TuuLOS RN 6.10.2013
tuomarina toKSon-KoIt heLen
9/alle 1000

roP Cocoon's Jam Jam
Pn2 Moonraker Lounatuuli
Pn3 SkyBridge Purple rain
Pn4 Bossico's Bonita

VSP Cocoon's Pet Shop Boy

       Bestbox Bonita De Luna

          Zita vom Okeler Forst

SEINäJOKI KV 20.10.2013
tuomari tanya ahlman-Stockmari, Suomi
16/3820

roP tenten Knight, CaCIB, ryP3

VSP napmary's Diamand Lellibox, sert, CaCIB
Pn2 tenten next Love, varasert
Pn3 najaf's Jacaranda, vara-CaCIB
Pn4 Bestbox Bonita de Luna

SuONENJOKI RN 1.9.2013 
tuomari harto Stockmari, Suomi
8 / ?
ROP Zita vom Okeler Forst, SERT
PN2 Apfels X-Empress, VET ROP, VASERT

VSP Ma Baker's Don t your Dare, Sert
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LAHTI KV 26.10
tuomari watSon Shaun 
29/yli 4000

roP Bestbox Bonita De Luna, Cacib
Pn2 Bestbox esmeralda Mas Cara,Vaca
Pn3 Cocoon's renesanssi 
Pn4 Playbox's Plack Fantacy

VSP Cocoon's royal Choice, Cacib
Pu2 Marbelton Duty officer,sert,vaca
Pu3 Liberum avisaut Caesar
Pu4 Cocoon's religion robert

ROP-pentu Playbox's Flaming Diamond
VSP-pentu Playbox's Flash Of The Shadow

roP-kasv. Bestbox Kp.

JYVäSKYLä KV 16.11
tuomari Kari Järvinen, Suomi
10 (+2 pentua)/ yli 5000

roP Cocoon's royal Choice, Cacib

roP-pentu Bullrunners Dushi

uLKOMAAN TuLOKSIA

TALLINNA 7.9.2013
Kaikkien rotujen näyttely, tuomari Siret Lepasaar, Viro
koiria paikalla alle 1000, boksereita paikalla yli 20

Cocoon's royal Choice roP, Sert, Viron Valio

TALLINNA 8.9.2013
Estonia Jahressieger 2013 ja Ryhmänäyttelly II ja IX,  
kasvattajatuomari Maritha Östlund-holmsten, ruotsi
koiria paikalla alle 1000, boksereita paikalla 57

Cocoon's royal Choice roP, estonian Jahressieger 2013, 
ryP-1, BIS-2

MINSK 7.9.2013 
Playbox's warlock sert, By Ch
Playbox's Zahara Pn 2, sert, va-cacib
Playbox's Soronume seret

MINSK 8.9.2013
Playbox's warlock sert 
Playbox's Zahara sert, By Ch
Playbox's Soronume Sert, Pn 1, Cacib, By Ch

Cocoon’s Royal Choice

FI MVA SKYBRIDgE KILLER QuEEN 
isä: yuppie Beit hollandia Me hagalil
emä: Janka Kierskie ustronie
Kasvattaja: tarja torvinen, hollola
omistaja/ohjaaja: nina Suuronen, Lahti

uuSIA AD-KOKEEN TuOMAREITA:

yhdistys on pätevöinyt Lea Mäkitalon ja Jani heinilän 
aD-kokeen vastaanottaviksi tuomareiksi.
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VuODEN 2013 NäYTTELYKIERTOPALKINNOT
anomukset on toimitettava Suomen Bokseriyhdistyksen 
kotisivuilta (www.bokseriyhdistys.fi) löytyvällä lomak-
keella 31.12.2013 mennessä. ainoastaan lomakkeella 
tehdyt anomukset huomioidaan. Vuoden näyttelykierto-
palkintojen säännöt löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

Vuoden 2012 näyttelykiertopalkintojen voittajat-kierto-
palkinto tulee palauttaa näyttelytoimikunnalle 28.2.2014, 
muistakaa palauttaa myös palkinnon mukana oleva kan-
sio. Palautusosoite: ulla Granholm, Kompassikatu 7 a 3, 
02330 espoo. Lisätietoja gsm. 0500 896123 (iltaisin) tai 
sähköpostilla: nayttely@bokseriyhdistys.fi

KASVATTAJATuOMARILISTA
Suomen Bokseriyhdistyksen kotisivuilta löytyvää kas-
vattajalistaa päivittää näyttelytoimikunta. Jos listalle 
halutaan lisätä tuomari, on ilmoittajan toimitettava 
näyttelytoimikunnalle seuraavat tiedot: 

tuomarin koko nimi, maa, kennel nimi, milloin aloittanut 
kasvatustyön sekä tieto täyttyykö vuoden näyttelybokse-
rikiertopalkintosääntöjen kasvattajatuomari ehto (Kas-
vattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvatta-
nut vähintään kolme (3) pentuetta.). Ilmoitus tehdään 
osoitteeseen nayttely@bokseriyhdistys.fi. 

HANNu LILJEgRENIN 
TOTTISOPPEJA

tampereella pureuduttiin totte-
levaisuuskoulutuksen haasteisiin 
hannu Liljegrenin opastuksella 
26.10.13. Sade ja viileä keli eivät 
haitanneet kymmentä innokasta 
koirakkoa ja kuunteluoppilaiksi 
saapuneita. Suomen bokseriyhdis-
tyksen koulutusohjaajaoppilaista 
tiina-Leena Salo, Jaana repo ja 
anne aurén-elonen saivat käyt-
tökelpoisia vinkkejä sekä oman 
koiran koulutukseen että muiden 
ohjaamiseen. erityisesti nouto ja 
seuraamisen tiiviys ja kontaktin 
pitäminen tuntuivat olevan päivän 
teemoja. apuja saatiin myös hyp-
pytreenehin ja apparin käyttöön 
treenissä. alustavasti sovittiin 
vastaavan päivän järjestämisestä 
uudelleen ensi keväänä.

Koulutusohjaajaoppilas palsta

Kuva: tiina-Leena Salo
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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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Leikkaa talteen! Leikkaa talteen! Leikkaa talteen!

Leikkaa kupongit talteen ja
hyödynnä Jouluedut 

LEMMIKKITARVIKELIIKKEISSÄ TAI 
ELÄINLÄÄKÄRILLÄSI!

royalcanin
.fi

J J JJOULUETU JOULUETU JOULUETU

Kuponki on voimassa 11.11.-
31.12.2013 lemmikkitarvikeliikkeissä ja 
eläinlääkärilläsi. Ei voi yhdistää muihin 

tarjouksiin. Yksi kuponki/ostos.

Kuponki on voimassa 11.11.-
31.12.2013 lemmikkitarvikeliikkeissä ja 
eläinlääkärilläsi. Ei voi yhdistää muihin 

tarjouksiin. Yksi kuponki/ostos.

Kuponki on voimassa 11.11.-
31.12.2013 lemmikkitarvikeliikkeissä ja 
eläinlääkärilläsi. Ei voi yhdistää muihin 

tarjouksiin. Yksi kuponki/ostos.560144 560145 564146

10€ 15€ 20€Kun ostat 50 
eurolla Royal 

Canin -tuotteita 
saat 10 euron 
alennuksen.

Kun ostat 70 
eurolla Royal 

Canin -tuotteita 
saat 15 euron 
alennuksen.

Kun ostat 90 
eurolla Royal 

Canin -tuotteita 
saat 20 euron 
alennuksen.

Jouluetu

Health Nutrition - terveellistä ravitsemusta läpi elämän
Royal Canin -ruokavaliot tarjoavat tarkinta mahdollista ravintoa 
kissoille ja koirille. Tuotevalikoimat kattavat lemmikkisi ravin-
non tarpeen kaikissa elämänvaiheissa, huomioiden sen iän, koon, 
elämäntavan ja erityistarpeet. Tuotteiden kehityksestä vastaavat 
ravitsemusasiantuntijat ja eläinlääkärit yhdessä koirien ja kissojen 
kasvattajien kanssa, taustallaan yrityksen yli 40-vuotinen asiantun-
tijuus ja kattava tieteellinen tutkimus.

Lähtökohtana ravintoaineet
Ravitsemuksellisesti tasapainoisen ruoan valmistaminen on kuin 
kokoaisi suurta palapeliä, joka sisältää oikeassa suhteessa  kaikki 
eläimelle välttämättömät ravintoaineet. Ohjeena palapelin kokoa-
miselle toimii tieto koirien ja kissojen ravitsemuksellisista tar-
peista. Tarkkaan valikoidut, erinomaisen hyvin sulavat raaka-aineet 
puolestaan varmistavat ravintoaineiden tehokkaan imeytymisen. 
Royal Canin  –ruokavalioiden yksilöllisesti räätälöity ravintoaine-
koostumus ja  tutkitusti erinomainen sulavuus varmistavat lemmik-
kisi hyvinvoinnin läpi elämän.
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