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tavissa. Mielipiteitä täytyy olla, ja saakin olla, mutta se tapa millä 
ne esitetään, siinä on harkinnan paikka. Itse en ole saanut yhtään 
korjaavaa palautetta kasvotusten tai puhelimitse, kaikki sähköisesti. 
Toivoisinkin nöyrästi, että palaute mitä annetaan, pystyttäisiin 
tarvittaessa antamaan myös palautteensaajalle suoraan, joko 
puhelimitse tai kasvotusten. Asialliseen palautteeseen mielestäni 
eivät kuulu sanat tyhmä tai ammattitaidoton, eikä minkäänlainen 
uhkailu missään muodossa. En yhtään ihmettele, miksi kukaan 
järkevä ihminen haluaisi vapaaehtoisesti ottaa vastaan luottamus-
toimen, jota todellakin tehdään ilmaiseksi talkoohengessä oman 
työn ulkopuolella, ja kiitokseksi saa siitä suuremmat haukut kuin 
palkkatyöstään ikinä. Jokainen varmastikin haluaa, että harrastus 
on mukavaa vastapainoa yritysmaailman joka vuosi kasvaville 
vaatimuksille! Nyt olen oman mielipiteeni mediaryöpytyksestä 
kertonut, ja toivoisinkin työrauhaa toimikuntien vetäjille ja anta-
kaa somen kautta välillä myös positiivista palautetta, se kannustaa 
ihmisiä tekemään asioita paljon enemmän.

Tulen tänä vuonna laittamaan taas nettiin kyselyn siitä, miten 
lehteä ja internet sivuja tulisi kehittää. Odotan siis teidän mielipi-
teitänne, koska teillehän lehteä tehdään!

Lähettäkää taas juttuja tai ehdottakaa juttujen aiheita, tarinoita 
yhteisistä hetkistänne koirien kanssa ja ennen kaikkea valokuvia!!

Iitun juttu/saaga tuli tiensä päätökseen, saimme useat vuodet 
lukea Iitun edesottamuksista. Iso kiitos Marikalle, ja Iitulle kevyet 
mullat.

Mikäli tunnet suurta halua jakaa säännöllisesti oman karva-
korvasi edesottamuksia Marikan ja Iitun tapaan, paikka on auki. 
Lehtitoimikuntaan etsitään muutenkin uusia ihmisiä. Käsiä 
pystyyn, jos tunnet palavaa halua raportoida esim. näyttelyistä, pk-
tapahtumista tai vaikka oman alaosastosi tekemisistä.

On helppo vain istua ja tarkkailla. Vaikeaa on nousta ylös ja 
ryhtyä hommiin.

Timppa

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

avustajat
Tiina Uusitalo, taitto 
Pauliina Kokko
Henna Lappi-Tanskanen  

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

alkuun heti kiitokset 
jäsenistölle luottamuk-
sesta, että saan jatkaa 
julkaisutoimikunnan 
vetäjänä. Pitkään mie-
tin omaa tahtotilaani 
jatkaa luottamustoimes-

sa. Omaan jatkamispäätökseeni vaikutti moni asia, varsinkin se, 
että Tiina Uusitalo jatkaa taittajana.

Asia, mistä haluan kirjoittaa muutaman painavan sanan, 
on toimikuntien ehdokkaiden vähyys vuosikokouksessa. Kaikki 
paikat täytettiin ilman äänestystä, yksimielisesti, koska ehdokkai-
ta oli jokaiseen avoinna olevaan paikkaan, tasan yksi. Onneksi 
jokaiseen pestiin oli ehdokas, ettei ketään tarvinnut kesken ko-
kouksen houkutella. Näinkin on käynyt, eikä siitä ole kovinkaan 
montaa vuotta. Mistä moinen ehdokaskato johtuu? Mielestäni 
meillä on paljon nuoria ja vähän vanhempia aktiivisia jäseniä, 
mutta miksi aktiivisesta harrastamisesta huolimatta, heistä ei saa-
da edes ehdokkaita pääyhdistyksen luottamustoimiin? Mistä joh-
tuu moinen haluttomuus?  Voiko syynä olla sosiaalinen media, 
keskustelupalstojen ja Facebookin aiheuttama julkinen paine 
yhdistettynä helppoon viestinnänvälineeseen, sähköpostiin?

Itse en lue kyseisiä foorumeita järin aktiivisesti, mutta joskus 
tulee niitä selailtua, kun olen kuullut jostain tulikivenkatkuisesta 
”keskustelusta”. Itse en keksi muuta selitystä ehdokaskadolle kuin 
tuo julkinen ryöpytys, mitä toimikuntien vetäjät aika ajoin saavat. 
Totuushan on se että kiitosta näistä hommista ei juuri tule. 
Oletuksena voidaan siis pitää, että kun mitään ei kuulu, kaikki 
on hyvin. Luulin silloin, kun ”virallinen” keskustelupalstamme 
poistettiin käytöstä, ja siirryimme Facebookiin, että puskista 
anonyyminä huutelu ja provosoinnit olisivat loppuneet, mutta ei.  
Hienoa Facebookissa on se, että siellä jokainen kertoo mielipi-
teensä omalla naamallaan, silloin jokainen on vastuussa sano-
misistaan, mikä oli vanhoilla foorumeilla vaikeammin todennet-

Päätoimittajalta

Seuraavat kaksi vuotta.
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julKaisutoimiKunta
Timo Kokko 
Frimansintie 6, 07750 Isnäs,  
p. 0400 272 556
julkaisu@bokseriyhdistys.fi  

(Huom! Bokserilehden aineisto osoitteeseen 
bokserilehti @ bokseriyhdistys.fi)

toimikunnan jäsenet:
Vahvistetaan ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa. 

Koe- ja Koulutus-
toimiKunta
Anu Salpakoski

Toimikunnan jäsenet:
Vahvistetaan ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa. 

näyttelytoimiKunta
(Hallitus nimesi vuodelle  
2014 näyttelytoiminnan  
yhteyshenkilön)
Mari Harju-Säntti 

Tikkuvuorenkatu 4 A 7, 60200 Seinäjoki 
puh. 050 566 2232
nayttely @ bokseriyhdistys.fi

toimikunnan jäsenet:
Vahvistetaan ensimmäisessä hallituksen 
kokouksessa.

alaosastojen eDustajat 
hallituKsessa:
lahden alaosasto
Perttu Noppari, p. 040 700 9663,  
perttu.noppari@gmail.com

turun alaosasto
Mikael Mylläri, mylzer@hotmail.com

tampereen alaosasto
Susanne Mattas, p. 044-057 0401,  
susanne.mattas@gmail.com

Pohjanmaan alaosasto
Mari Harju-Säntti p. 050 566 2232, 
mari.harju-santti@netikka.fi

Suomen Bokseriyhdistys ry 
Finlands Boxerförening rf - The Finnish Boxer Club 

www.bokseriyhdistys.fi

Boksereiden rotujärjestö, perustettu 1944

Puheenjohtaja
Outi Valle 
Nurmijärventie 535,  
03400 Vihti,  
p. 040 542 5826

puheenjohtaja@bokseriyhdistys.fi

varaPuheenjohtaja
Timo Kokko 
Frimansintie 6, 07750 Isnäs 
p. 0400 272 556
julkaisu@bokseriyhdistys.fi

sihteeri
Laura Saastamoinen 
Jyrkäntie 1 B 4, 80710 Lehmo, 
p. 041 722 9918
laura.saastamoinen@jns.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
Jenni Kaukonen 
p. 040 910 6602
info@leewaysboxers.com

toimikunnan jäsenet:
Vahvistetaan ensimmäisessä  
hallituksen kokouksessa. 

Pohjois-Karjalan alaosasto
Laura Saastamoinen, p. 041 722 9918, 
laura.saastamoinen@jns.fi

uudenmaan alaosasto
Anna Hulkkonen
Keski-Suomen alaosasto
Anu Salpakoski

toiminnantarKastajat
Pirkko Konsin
Jaana Repo

sivujen Päivitys
webmaster @ bokseriyhdistys.fi  
(yhteistyössä toimikuntien kanssa)

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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ei koskaan pitäisi sanoa ”ei kos-
kaan”! Useamman vuoden jälkeen 
huomasin tulleeni valituksi SBY: n 

uudeksi puheenjohtajaksi vähän ”yhtäkkiä 
ja pyytämättä”, mistä Vantaalla 2.3.2014 
pidetylle SBY:n vuosikokoukselle lämpi-
mät kiitokset osakseni tulleesta luottamuk-
sesta.

Haluaisin tässä kiittää kaikkia viime 
vuonna SBY: n hallituksessa toimineita 
jäseniä, sekä erovuorossa olleita että 
pestissään vielä jatkavia. Erikoiskiitokset 
koskevat kuitenkin edellistä puheenjoh-

tajaamme Laura Saastamoista, joka nyt 
puheenjohtajan nuijasta luovuttuaan 
lupautui kuitenkin jatkamaan yhdistyksen 
sihteerinä! On melkein luksusta ottaa 
puheenjohtajan vetovastuu, kun sihteerinä 
jatkossa on henkilö, joka itse on toiminut 
yhdistyksessä niin puheenjohtajana, lehti-
toimikunnan vetäjänä kuin sihteerinäkin. 
En muista että tällaista olisi yhdistyksem-
me historian aikana koskaan ennen tapah-
tunut. Talkoohenkeä parhaimmillaan!

Samalla toivotan tässä tervetulleeksi 
kaikki ne nyt ensimmäistä kauttaan SBY:n 
hallituksessa aloittavat jäsenet ja alaosas-
tojen edustajat, toivon että tulette viihty-
mään. Yhteispelillä ja hyvässä yhteishen-
gessä kaikesta kyllä selvitään.'

Tämä SBY: n puheenjohtajaksi lu-
pautuminen sai minut todella tajuamaan 
ajan kulumisen: sen että itse olin ollut jo 
useamman vuoden ”vapaaherrattarena” ja 
että niistä yhdistyksen ikimuistoisista 50-
vuotisjuhlista onkin yhtäkkiä kulunut jo 
20 vuotta ja että tällä välin on yhdistyk-
seemme on tullut useampi uusi harrastaja – 
ja harrastajasukupolvi mukaan toimintaan.

Ja tänä vuonna yhdistyksemme täyttää 
siis 70-vuotta! Minkä toivon näkyvän koko 
vuoden toiminnassa: tätä kirjoittaessa 
ensimmäisenä tulossa ovat SBY:n toimit-
sijapäivät Lautsiassa maaliskuun lopulla. 
Toivon sinne runsasta osanottoa, koska 
siellä käsitellään asioita, jotka yhdistyksen 

luottoviroissa olevien on hyvä tietää. Eli 
sinne mukaan oppimaan – ja viihtymään! 
Ja myös tutustumaan esim. muiden ala-
osastojen jäseniin.

Kesäkuun 7.ja 8. on sitten SBY:n 
70-vuotistaipaleen kunniaksi laajennettu 
näyttelyviikonloppu , jolloin ovat poik-
keuksellisesti molemmat yhdistyksen 
”omat” näyttelyt samana viikonloppuna: 
Klubsieger-näyttely lauantaina ja SBY:n 
erikoisnäyttely sunnuntaina.Tällä järjes-
telyllä on tarkoitus saada yhdistyksemme 
juhlavuodelle enemmän näkyvyyttä. Ja 
tämä vain tänä vuonna, normaalistihan 
Klubsieger on aina järjestetty ZTP-testin 
yhteydessä ja niin että saksalainen ZTP-
tuomari on sitten ZTP-viikonlopun toisena 
päivänä arvostellut bokserit (tai osan koi-
rista) myös Klubsieger-näyttelyssä. Kuten 
toivottavasti vielä pitempään yhdistyksessä 
mukana olleet muistavat, Klubsieger-ta-
pahtumahan perustettiin alun perin, jotta 
sen tuotoilla kustannettaisiin ZTP-testin 
vaatima saksalainen erikoistuomari.

Sitten on tietysti kesäleiri, alaosastojen 
koulutukset ja omat leirit ja muut tilai-
suudet. Toimintaa ja tekemistä riittää. Ei 
muuta kuin kaikki mukaan harrastamaan 
koirienne kanssa.

Hyvää alkanutta harrastusvuotta kaikil-
le: nauttikaa koiristanne!

Outi

Puheenjohtajalta

Anna Toikkanen, Lahti
Niko Forsström, Lahti
Jaana Kinnunen, Kajaani
Riikka Kuoppala, Vaasa
Riikka Ahonen, Minkiö
Juha-Matti Pirilä, Palokka
Sanna-Kaisa Järvinen, Ylöjärvi
Iida Ruuhonen, Helsinki
Susanna Sarantila, Vantaa
Katja Kauppinen, Pietarsaari
Leila Hörkkö, Turku
Christian Knutar, Järvenpää
Sanna Pehkonen,  Joensuu
Kirsi Oja, Pietarsaari
Marcus Björk, Pietarsaari
Jyri Kuisma, Harjavalta

Mika Petäjä, Nummela
Liisa Laaksonen, Vaasa
Rita Jarmas, Akaa
Elina Strandman, Turku
Mikko Mäkinen, Turku
Anssi Kirsilä, Länsikylä
Noora Ylijärvi, Turku
Jaana Hurula, Raisio
Sandra Penttinen, Jakobstad
Riitta Gahmberg, Espoo
Paula Laamanen, Kokkola
Minna Hytti, Lappeenranta
Emilia Risku, Vaasa
Elina Jussila, Kiukainen
Heidi Paasonen, Vantaa

Tervetuloa uudet jäsenet
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Välähdyksiä menneiltä vuosilta

Vuonna 1949 Palveluskoiralehden numerossa 5 julkaistiin seuraava artikkeli.

Bokserirodun historia
suomessa on viime vuosikymme-

nen aikana palveluskoirakilpai-
luihin ilmestynyt uusi tulokas, 
joka alussa oli hieman väheksytty, 

mutta saavutetut tulokset ovat puhuneet 
puolestaan ja tummasilmäinen, valpas 
ja palvelusvalmis bokseri on jatkuvasti 
lujittanut asemaansa palveluskoiraväen 
tietoisuudessa.

Mistä tällainen koirarotu sitten on 
kehittynyt? Jos lähdemme tutkimaan jon-
kun rodun syntyjä tulee eteemme suuria 
vaikeuksia. On näet ollut aikoja, jolloin 
koiranomistaja ei kysynyt mistä tämä koira 
polveutuu, vaan mihin se pystyy. Mei-
dän on silloin yritettävä seurata kaikkia 
mahdollisia jälkiä taaksepäin, olemmeko 
onnistuneet, sen jätämme sanomatta.

Saksa on kuitenkin bokserirodun koti-
maa ja siellä on tälle rodulle sen alkuvai-
heissa tehty palvelus, että ensimmäinen 
standardi bokserille julkaistiin 14.1.1902 
ja silloin otettiin käyttöön ensimmäinen 
rotukirja.

Aikaisemmissa vaiheissa ei koirien 
nimet ja verilinjat olleet suurestakaan 
merkitystä. Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että vanhat assyrialaiset jo 2000e.Kr. olivat 
koiranomistajia. Niiden koiria kutsuttiin 
”Molossialaisiksi” ja ne olivat rotevia, 
isopäisiä koiria, joita käytettiin hyökkäys-ja 
suojelutehtävissä. Vaeltavien heimojoen 
mukana levisi tämä koirarotu germaanien 
keskuuteen ja nille annettiin suurta arvoa 
edellä mainittujen ominaisuuksien vuoksi. 
Näitä koiria ilmestyi vihdoin Brittein 
saarillekkin. Oositukseksi siitä kuinka 
arvokkaina näitä koiria pidettiin on se laki, 
jonka teutoonit säätivät ja joka määräsi 
ankarinta rangaistusta sille, joka tappoi tai 
kidutti mainittuja koiria.

Keskiajalla tämä koirarotu jakaantui 
kolmeen linjaan. Ensinnä Englannissa 
lähinnä alkuperäistä muistuttava vartiokoi-
ra. Toiseksi meillä on ristisiitoksen kautta 
saatu tyyppi, joka on Tanskan dogin ja 
Irlannin susikoiran esi-isä. Kolmanneksi 

on 1500-luvulla Saksassa ilmestyvä Bullen-
beisser tai Bärenbeisser. Tästä koirasta on 
vanhoissa, 1500-luvulta olevissa piirroksis-
sa kuvia. Pää on vankka, korvat typistetyt, 
mutta häntä on pitkä, muistuttaen lähinnä 
Tanskan dogin häntää. Nämä koirat olivat 
yksinomaan metsästys- ja taistelukoiria. 
Tähän aikaan ei Saksassa muita koiria 
käytetty.

Siihen asti käytetyt Saksanpaimenkoiri-
en esi-isät olivat yleensä kärsineet suurem-
paa ”mieshukkaa” jäykemmän taistelutyy-
linsä vuoksi. Bullenbeisserin alapurenta ja 
sen tapa tarttua härän kuonoon antoivat 
sille sellaiset edut, että sitä ruvettiin huo-
lellisesti kehittämään.

Tämä koiratyyppi oli kuitenkin vielä 
vailla kaikkea siroutta ja sellaiset piirit, 
jotka eivät arvostaneet sen ominaisuuksia, 
kallistuivat siromman n.k. Englannin 
dogin puoleen. Tämä johti siihen, että 
ryhdyttiin muodin mukaan kehittämän 
kevyempää, sirompaa tyyppiä, joka levisi 
Englannin härkätaisteluareenoillekin. 
Vähitellen härkämetsästyksen ajat loppui-
vat, mutta jo näin kehittynyt pienempi 
Bullenbeisser eli Brabanter-koira ei enää 
ollut suosiossa. Sille ei ollut käyttöä ja sen 
maine joutui aallon pohjaan, kuitenkin 
oli tämä koira älykäs ja helposti opetettava 
ja nämä seikat pelastivat sen häviämästä 
kokonaan. 1800-luvun alussa Bullenbeis-
ser-rodun edustajat esiintyivät hyvin usein 
sirkuskiertueiden eläinluetteloissa ja teu-
rastajien karjapihojen vartioina. Sitä paitsi 
oli ulkoa tuotetut koirat korkeinta muotia 
Saksassa, mikä ei suinkaan parantanut 
Bullenbeisserin mahdollisuuksia. Kiinnos-
tus rotuun lakkasi eikä sitä määrätietoisesti 
enää kehitetty.

Vielä niin myöhään kuin 1880 oli 
Bullenbaisser-koira enemmän erikoisuus 
kuin yleisesti tunnettu palveluskoira. 
1800-luvulla sai bokseri nimensä mikä 
virallisesti lienee hyväksytty 1896, jolloin 
Muenchenin bokserikerho perustettiin. 
Tämän nimen syntymisen suhteen on 

paljon arvailtu, mutta eiköhän se viittaa 
rodun aikaisempiin taisteluominaisuuk-
siin, kun nimi on annettu urheilu-nyrk-
keilyn syntymisen aikoihin.  Muinaisajan 
nyrkkeilijäthän olivat taistelijoita, jotka 
taistelivat areenalla elämästä ja kuolemas-
ta. Aikaisemmin bokserit olivat harmaita 
tai kirjavia, kuono oli mustavalkoinen, 
väri ilmestyi vasta englantilaisten ”tuon-
tikoirien” mukana, sillä siihen aikaan 
risteytettiin jopa bulldogeja ja bullterrieriä 
bokserin kanssa aivan vapaasti, koska ne 
jonkin verran muistuttivat toisiaan. Siitä 
johtunee,  että on vanhoja valokuvia bok-
sereista jotka ovat aivan valkoisia. Muen-
chenissä 1895, mutta voidaan sanoa, että 
meidän aikojen bokseri kehittyi vasta niin 
myöhään kuin lähemmäs 1920. 

Olen lyhyesti yrittänyt lukijoille kuvail-
la bokserin historiaa sellaisenaan kuin se 
meille esiintyy. Mahdollisesti on olemassa 
eriäviä mielipiteitä, mutta meidän aikojen 
bokserikirjallisuus työskentelee tällä 
linjalla. On lopuksi todettava, että bokseri 
on vanhaa sukua, jota olosuhteet ja ajan 
vaatimukset ovat muovailleet siihen mikä 
se nyt on, hyvä toveri ja uskollinen palve-
lija. K.E”
se nyt on, hyvä toveri ja uskollinen palve-
lija. K.E”
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Välähdyksiä menneiltä vuosilta
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Minun Valoni, minun Varjoni on poissa. 

Meidän yhteinen matkamme alkoi hiljalleen viriävästä toiveesta 
saada kumppani ja toveri. Minulla ei ollut koskaan ollut lemmik-
kiä, mutta olin saanut seurata vierestä karvakavereiden maagisen 
tervehdyttävää voimaa. Halusin kaltaiseni herkästi innostuvan, 
energisen, iloisen ja oivaltavan harrastuskaverin, jota ei hidastaisi 
sade eikä helle. Vuoden verran tein tutkimustyötä eri koiraroduis-
ta, kasvattajista, harrastusmahdollisuuksista ja sairauksista. Löysin 
kasvattajat, joiden kanssa pääsimme heti samalle aaltopituudelle. 
Syyskuussa 2005 Iitu tuli kotiin. 

Sinä ryöstit minun sydämeni heti ensitapaa-
misella. Vaikka tiesin, että todennäköisyyksien 
perusteella joutuisin joku päivä heräämään ilman 
sinua, hyppäsin ensimmäistä kertaa elämässäni 
totaaliseen antautumiseen. Luotin siihen, että sinä 
et pettäisi tai satuttaisi minua ikinä. Toki turhau-
tuisimme toisiimme välillä (ja toki tulisit aihe-
uttamaan minulle mustelmia ja ruhjeita), mutta 
meidän välillämme olisi yhteys, joka ei menisi rikki 
edes silloin, kun joutuisimme erilleen. Olimme toi-
sillemme jopa niin tärkeitä että muutkin huoma-
sivat sen. Toisille se ei sopinut, toisissa se aiheutti 
ihailua.  

Iitu oli, jälkeenpäin ajateltuna ja boksereita paljon nähnee-
nä, hyvin tyypillinen bokserinpentu. Joka paikassa tuhisevine 
kuonoineen, terävine hampaineen ja ilkikurisine katseineen. 
Vaikka minua oli varoitettu, olin toisinaan pienissä vaikeuksissa 
sen valtavan energiamäärän kanssa. Aloitimme sekä vietti- että 
hakuharjoittelun heti. Iitu oli ensimmäisellä bokserileirillään 
12-viikkoisena, siellä saimme mahdollisuuden liittyä mahtavaan 
Uudenmaan hakubokseriporukkaan. Virtaa (ja pissiä ja kakkia) 
piisasi ensimmäisen vuoden ajan aivan riittämiin ja useammin 
kuin kerran uhkasin tehdä mokomasta kiusanhengestä rukkaset 
tai vähintäänkin reklamaation. Ja useammin kuin kerran soitin 
hätääntyneenä kasvattajille, kun Iitulla oli jos jonkinlaista vaivaa 
lähtien pissatulehduksesta ja yltäen väkivaltaisesti tuhottuun 
lääkekätköön. 

Minä voin pahoin joka kerta, kun jouduin tart-
tumaan sinua korvasta, läppäisemään sinua tai 
karjumaan sinulle. Voin vieläkin pahoin, kun 
muistan, kuinka ehjäsin kertaheitolla (ihan itse 
kokemattomuuttani mahdollistamani) esineruu-
tulällätyksen roimaisemalla sinua ihan huolella 
hihnalla pyllylle. Tiedän, että muutamissa tilan-
teissa äärimmäiset keinot olivat tarpeen, olithan 
aivan yhtä kovapäinen kuin minäkin, mutta silti 
ne kerrat tuntuivat varmasti hihnan molemmissa 
päissä. Onneksi sinun sydämesi oli niin iso, että 
mahduin sinne kuritusten jälkeenkin. 

Kun Iitu täytti 1,5-vuotta, elo rauhoittui. Laskin vahingot kaikista 
syödyistä huonekaluista, kodintekstiileistä, vaatteista, kengistä, 

silmälaseista, vessaharjoista ja -papereista, ovista, lattialistoista, 
elektroniikasta sekä eläinlääkärilaskuista ja totesin olevani vielä-
kin plussan puolella. Olin saanut paljon uusia ystäviä, valtavasti 
uutta ja mielekästä tekemistä, terveellisen pakon liikkua sekä en-
nen kaikkea sen kumppanin, mitä olin kaivannut. Treenasimme 
ahkerasti, osallistuimme leireille ja tapahtumiin, tulin valituksi 
SBY-UMAn johtokuntaan ja etenimme sekä edistimme bok-
seriharrastajina. Suoritimme ensin BH:n ja yhden luvattoman 
huonosti menneen kokeen jälkeen HK1:n. Siinä välissä Iitu sai 
ensimmäiset pentunsa, 7 potraa poikaa ja elin läpi vaikean eron. 

Sinä olit aina siinä, vierelläni, niin hyvässä kuin 
pahassa. Olit mukana kuin peräpukama. En tullut 
ikinä kotiin ilman pursuavan iloista vastaanottoa 
enkä lähtenyt koskaan, etteikö minun jälkeeni olisi 
katsottu kaipaavasti. Olit aina käteni ulottuvilla, 
kun kaipasin tekemistä, kosketusta, lämpöä tai 
lohtua. Silitän sinua vieläkin, kun sydämeeni sat-
tuu. En anna käteni ikinä unohtaa sinun satiinisen 
turkkisi tuntua tai korvieni kadottaa sinun tuhah-
teluasi. 

Iitun kuulumiset

Viimeinen tervehdys.
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Iitusta tuli aikuinen kuin varkain. Naama kadotti kaiken 
pentumaisuuden, vaikka se säilyikin käytöksessä ihan loppuun 
saakka. Nautimme yhdessä tekemisestä ja se näkyi treeneissä. 
Iitulla tehtiin vielä yhdet pennut ja rakensimme elämää ihan 
tyttöjen kesken. Iitu alkoi kuitenkin ontua ja hänelle tuli outoja 
oireita. Tärinäkohtauksen säikäyttämänä kävimme lääkärissä ja 
saimme epilepsiadiagnoosin. Olin järkyttynyt. Onneksi tajusin 
etsiä vaihtoehtoja ja Iitun selkä sekä ”epilesia” saatiin kohtuul-
liseen kuntoon osteopatialla sekä homeopatialla. Napanuorani 
jatke oli ottanut minun stressini kantaakseen ja kehittänyt tiukat 
hermopinteet sekä niskaan että lonkkaan. Näitä sitten hoidettiin 
ja elämä jatkui hieman rauhallisemmin sekä henkisesti että fyy-
sisesti. Kävimme edelleen satunnaisesti treeneissä, mutta emme 
enää menneet kokeeseen, sillä Iitun spondyloomaton stressiselkä 
ei enää taipunut esteille. Muutenkin kuviot muuttuivat niin 
tiuhaan, etten oikein saanut aikaiseksi keskittyä koiraurheiluun. 

Minusta tuntuu, etteivät vaa’an kupit ole tasan, 
kun arvioidaan, kumpi sai suhteestamme enem-
män. Lähes joka päivä koin huonoa omaatuntoa, 
kun en ehtinyt tai jaksanut touhuta kanssasi niin 
paljoa, kuin olisit ansainnut. Joka kerta, kun vein 
sinut hoitoon Iso-Emolle, sydämeni sai särön. 
Siitäkin huolimatta, että tiesin varmuudella sinun 
nauttivan kaikesta siitä huomiosta ja touhusta 
(sekä liiallisista herkuista), mitä Iso-Emo sinulle 
tarjosi.

Elämä kuljetti meitä ja jossakin kohtaa kadotin suunnan niin 
perusteellisesti, että kohtalo päätti puuttua peliin. En oikein 
osannut kulkea kohti niitä asioita, mistä eniten haaveilin, vaan 
haahuilin sinne tänne. Tuli se päivä, kun ymmärsin, että minulle 
tarjottiin mahdollisuutta palata takaisin lähtöruutuun. Otin sen 
ja palasin. Aloin rakentaa kaikkea alusta eikä minulle tullut mie-
leenkään, ettei Iitu kuuluisi tähän uuteen suunnitelmaan. Toki 
tiesin, että Tulokas veisi paljon aikaani ja energiaani varsinkin 
aluksi, mutta olivathan muutkin bokserilliset ystäväni lisäänty-
neet ja jatkaneet harrastuksiaan varsin ansioituneesti. Maailmani 
särkyi, kun eläinlääkäri soitti patologin diagnoosin Iitun kaulal-
le yht’äkkisesti ilmestyneestä kananmunan kokoisesta patista. 
Lymfooma. Ennuste muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. 
Ei parannuskeinoa, pieni mahdollisuus hetkelliseen remissioon 
solusalpaajilla, jolloin en voisi olla Iitun kanssa saman katon alla. 

Suuri sydän antaa tilaa pienelle. Näin ystäväni, 
joka myös menetti koiransa raskaana ollessaan, 
lohdutti minua. Tai yritti. Siihen kipuun eivät 
auttaneet mitkään sanat eivätkä mitkään teot 
ottaneet pois sitä musertavaa tunnetta, joka 
valtasi minut, kun ymmärsin viimeisen velvollisuu-
teni olevan käsillä. Joutuisin päättämään, milloin 
tuhahdat viimeisen kerran. 

Saimme viettää vielä joulun yhdessä Iso-Emon mahtavien liha-
patojen ääressä. Iitu kuumeili iltaisin ja nukkui paljon. Ulkona 
hän oli kuitenkin aivan oma itsensä eivätkä paukkupakkaset tai 
sankat lumisateet haitanneet menoa. Kävimme sanomassa heipat 
kaikille Kuusamon ystäville ja palasimme Oulun kotiin. Uuden 
vuoden otimme vastaan saman viltin alla herkkuja napostellen 
ja toistemme lämmöstä nauttien. Uutta vuotta ehti kulua viikko, 

kun Iitun ruokahalu heikkeni ja hän alkoi oksennella. Sain 
syötettyä hänelle vaihtelevasti erilaisia ruokia, mutta oksentelu 
vain paheni eikä suolistokaan enää ottanut mitään vastaan, vaan 
kaikki tuli ulos hyvin lyhyellä viiveellä. Iitun jano muuttui pa-
konomaiseksi ja hän alkoi päästää alleen. Ystävän oli aika lähteä. 

Aiheutinko minä tämän kaiken? Sinä olit kuiten-
kin vasta 8,5-vuotias! Ehkä minä syötin sinulle 
tietämättäni myrkkyä napanuorani kautta ja sinä 
katsoit, ettei sinulle ole enää tilaa? Jos minua 
joskus hieman pelottikin, en tarkoittanut sitä 
niin! Jos olinkin välillä stressaantunut, en minä 
halunnut kaataa sitä sinun niskaasi! Me olisimme 
pärjänneet kyllä, me vahvat naiset! Olisin niin ko-
vasti halunnut, että annat Tulokkaalle sitä samaa 
rakkautta, mistä minä sain nauttia nämä vuodet. 

Varasin ajan eläinlääkärille. Ostin kaikkia niitä herkkuja, mistä 
tiesin Iitun pitävän. Sainkin syötettyä niitä hänelle vähän – Iitu 
halusi myös maistaa minun lohtusuklaatani ja annoin, ei hän 
siihen ainakaan kuolisi... Kävimme ulkoilemassa vähän väliä, 
mutta edes leikki ei enää maistunut pakonomaisen lumensyön-
nin viedessä kaiken energian. Viimeinen aamu tuli ja yritin olla 
reipas. Yritin olla näyttämättä, kuinka raskas minun sydämeni oli. 
Itse toimenpide oli nopea ja, minulle vakuutettiin, täysin kivu-
ton. En pysty kuvailemaan, miltä tuntui lähteä toimenpidehuo-
neesta, jonne jouduin jättämään ystäväni, kumppanini, rakkaani 
hengettömän ruumiin. 

Tältäkö tuntuu, kun sydän on särkynyt? Tätäkö 
kerjäsin, kun hyppäsin siihen vaihdikkaaseen ja 
riemuntäyteiseen kyytiin yli kahdeksan vuotta sit-
ten? Miten tästä voi toipua? Tämä koti, jonka piti 
olla meidän uusi alkumme, on niin kovin tyhjä ja 
hiljainen. Mitä minä nyt teen aamuisin ensimmäi-
senä ja iltaisin viimeisenä? Miksi minun sänkyni 
tuntuu näin isolta ja kolkolta? Voiko huutoitkuun 
tukehtua? Satutanko Tulokasta tällä surulla?

Tein surutyönäni Iitusta komean kuvakollaasin. Sitä tehdessäni 
ymmärsin, että selviän, jos menettämisen tuskan sijaan tartun 
kaikkiin niihin ihaniin hetkiin, jotka saimme viettää yhdessä. Päi-
vä päivältä olo on helpottanut ja ikävä on muuttunut helpommin 
käsiteltäväksi. Annan surun tulla edelleen, kun kohtaan kävelyllä 
räksyttäviä pikkukoiria, kun tulen hiljaiseen kotiin tai kun avaan 
jääkaapin ja olen kuulevinani lähestyvien kynsien rapinan. Olen 
pystynyt siivoamaan Iitun tavarat pois ja hakemaan hänen tuh-
kansa. Ne odottavat lipaston päällä kesää, jolloin hän pääsee Iso-
Emon mökille viimeistä kertaa. Iitu tulee aina olemaan kanssani 
ja tiedän, ettei hän edes huomaa olevansa poissa. Hänellä on ai-
van liian kiire tonkia kiviä ja keppejä, rääkätä kumikanaa, juosta 
ja painia ystävien kanssa, etsiä ukkoja ja esineitä, uida, syödä sekä 
nukkua. Ja eräänä päivänä me olemme taas toistemme kanssa. 

Kiitos kaikesta, ystäväni.
Marika ja Muistot
marika.e.karjalainen@gmail.com
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Kaiken alku
Ihan näin kaukaa ei tarvitse hakea ensimäistä kosketustani rotuun. 
Elettiin vuotta 1962 kun isoäitini otti itselleen bokserin nimeltään 
Taiston Camilla. Itse olin silloin pikkupoika, enkä parhaalla tah-
dollakaan voi sanoa, että se olisi syynä kaikkeen tapahtuneeseen. 
Ensimmäisen oman bokserini, 1995 Bullrunners Dum-Bell, ”Pun-
tin”, sain hankittua itselleni vuonna 1995. Osallistuin enemmän, 
tai vähemmän, silloisen avopuolisoni kasvatustyöhön lähinnä ”ken-
nelpojan” ominaisuudessa. Suurin muutos ajattelutavassani bok-
seriin tapahtui 2000-luvun vaihteessa kun silloisen avopuolisoni 
kanssa ostimme Latviasta yhteisen bokserin. Caress No Madaram 
”Davis” oli elämämme koira, meille molemmille. Avopuolisolleni 
kasvattajan näkökulmasta, se oli unelmien täyttymys sen ulkomuo-
don vuoksi. Minä taas, pienen pakon sanelemana, aloin kouluttaa 
sitä. Pääsin silloiseen ja vieläkin toimivaan boksereitten käyttökoira-
kerhoon BB-Klubiin sisälle. Klubin jäsenyys edellytti käyttötulosta, 
jota minulla tietysti silloin ei ollut, pääsin kuitenkin osallistumaan 
heidän leireilleen, erilaisiin koulutustapahtumiin yms.

Voisin sanoa hurahtaneeni tuolloin koiran kouluttamisen maail-
maan – opin paljon, sain erilaisia vaikutteita ja kokeilin erilaisia 
koulutusmetodeja. Paljon saan kiittää mukana olleita ihmisiä 
oppimastani, joitain mainitakseni: Satu Alanko, Vesa Laaksonen, 
Kari Laukka, unohtamatta Reima Halosta ja monet muut.
En kuitenkaan ole mikään työnsankari ja tulokseni käyttöpuolel-
la jäivät laihoiksi, mutta monta kokemusta rikkaammaksi. Sain 
kuitenkin tehtyä Daviksella käyttötuloksen ja paljon muuta, eri 
koirilla.

Oma kasvatustyö
Varsinaisesti oma kasvatustyöni (lue: ensimmäinen pentueeni) 
näki päivänvalon vuonna 2005. Kyseessä oli nk. tilauspentue, koska 
halusin itselleni uroksen. Keskustelin asiasta viisaampien kanssa 
(Satu Alanko), sain liisattua itselleni nartun (Bullrunners) ja isäksi 
valitsimme Hunter vd Milseburgin. Tämä ensimmäinen pentuee-
ni laitettiin Bullrunners-kennelnimen alle, koska itselläni ei vielä 

Kasvattajaesittelyssä Kennel Vaa´as

KOKKO – VAAKALINTU
Kokko on luultavasti sukua yleismaailmal-
liselle ukkoslintu-hengelle, joka tunnetaan 
Euroopasta aina Amerikan intiaaneille 
asti. Kokko on toisinaan tarusankarien 
ystävä, toisinaan taas vihollinen. Joskus 
sen tehtävä on vartioida. Kokko kuvataan 
joskus rautaiseksi, joskus tuliseksi. Kokol-
la on jättimäiset kourat ja kynnet, ja se 
pystyy kantamaan ihmistä. Kokko iskee 
tulta auttaakseen Väinämöistä polttamaan 
kasken. Myös kokon sulkia käytetään tulen 
iskemiseen. Joissain tulen syntykertomuk-
sissa tuli on isketty kokon sulilla. Kokon 
mittasuhteet kuvataan joskus valtaviksi, 
toinen siipi haroo taivasta kun toinen osuu 
meren luotoihin. Kokkoja esiintyy aina 
kerrallaan yksi, mutta ainakin Kalevalassa 
on monta kokkoa. Eräs näistä pelastaa 
Väinämöisen merihädästä palkkioksi siitä 
hyvästä, että Väinämöinen jätti kaskea 
kaataessaan koivun kaatamatta linnuille 
istumapuuksi. Ilmarinen ja Louhi tekevät 
omat kokkonsa. Ilmarinen tekee metallisen 
kokon, joka pyydystää suomuhauin. Louhi 
taas muuttuu itse kokoksi, rakentaen siivet 
ja pyrstön laivan osista, ja ottaen viikatteet 
kynsiksi.

VAAKALINTU – VAA’AS
Sanassa vaakalintu esiintyvä vaaka tulee 
mahdollisesti sanasta vaa’as, joka tarkoit-
taa myyttistä tulta, aaltoa ja kipua.
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ollut kennelnimeä. Itselleni jätin tuosta pentueesta Bullrunners 
Onkel-Tom, ”Pojan”, itselleni, harrastekoiraksi. Vuonna 2007 sain 
oman kennelnimen Vaa’as. Kantanarttuina omalle kasvatustyölleni 
toimivat edellä mainitun pentueen 2 narttua, Bullrunners O’Dina 
(2 pentuetta) ja Bullrunners Oililli (3 pentuetta). Bullrunners 
0’Dina ja Momo’s Sturm yhdistelmästä syntyivät ”legendaariset”  
7 veljestä, eli 7 urospentua, josta jätimme itsellemme kotiin  
Vaa’as Hurskas Simeonin myös harrastekoiraksi. Näissä pentueis-
sa halusimme terveyden lisäksi painottaa luonteeseen ulkonäön 
kustannuksella.

Outi Valle on käynyt katsomassa jokaisen pentueemme siitä lähti-
en, kun kasvatustoiminnan aloitimme. Häneltä saamme kokemuk-
sen tuomaa oppia , mutta myös rehellisen kommentin koiristam-
me, näitä asioita me arvostamme. Outin kommentti alkuun olikin, 
kun puhuttiin ulkonäöstä, ”että ihan on teidän pentujen näköisiä”? 
Me, niin kuin moni muukin aloitteleva kasvattaja, haluaa kasvateil-
leen aktiivisen, harrastavan kodin – se haave kuihtui ja heitettiin 
romukoppaan. Totesimme, että näillä näytöillä ja tällä työnteolla, 
bokseri harrastekoiraksi otetaan ihan toisilta kasvattajilta. Vaimoni 
tullessa mukaan kasvatustyöhön tosissaan, aloimme kiinnittää 
kuitenkin enemmän huomiota bokserin ulkonäköön, joka paljolti 
näkyi jalostusvalinnoissamme, luonnetta kuitenkaan millään 
tavalla unohtamatta. Luonteesta lähdettiin etsimään toisenlaisia 
ominaisuuksia. ”Harrastuskoirani” Pojan ristiside hajosi ja koira 
joutui ”varhaiseläkkeelle”, samoin kävi ”Kiholle” (Vaa’as Hurskas 
Simeoni), joka jouduttiin lopettamaan käytöshäiriön vuoksi. Huo-
masimme että tiettyjen luonneominaisuuksien saavuttamiseksi, oli 
liikaa tehtävä kompromissejä ulkonäköön nähden. Eli asetimme it-

sellemme kysymyksen: Jos kasvattaa boksereita, tuleeko niiden olla 
rotumääritelmän mukaisia, vai onko aivan sama, minkä näköisiä 
ovat. Mielestämme pitää katsoa kokonaisuutta ja lukea rotumääri-
telmää, luonteesta pitää löytyä saalisviettiä, riittävissä määrin puo-
lustusta ja ennen kaikkea, hermojen tulee olla kunnossa.  Oman 
urokseni kohdalla se tuli vahvasti esiin BH-kokeen kaupunkiosuu-
dessa, jota jännitin yli kaiken. Samoin luonnetesti kertoi saman 
asian. Huolimatta aikaisemmista asenteistani luonnetestiä kohtaan: 
Jos ei ole kolmellekymmenelle viidelle eurolle muuta käyttöä, vie 
koirasi vaikkapa luonnetestiin 

Oma identiteetti
Emme ole löytäneet tai saavuttaneet omaa identiteettiämme, 
mutta matka jatkuu. Kasvatustyömme on vasta alkutaipaleella ja 
tavoite on vielä kaukana. Mutta rehellinen pitää olla itselle, jotta 
voi kehittyä, ja nähdä omien koirien ja kasvattien viat.  Yksi suku-
polvi ei tilannetta korjaa, mutta eteenpäin mennään pienin askelin. 
Meidän kasvattimme ovat enemmän perhekoiria, mitä sitten se 
tässä tapauksessa tarkoittaakaan, mutta se ei poissulje sitä, etteivät 
ne olisi koulutettavissa. Ulkomuoto on mielestämme lähentynyt 
rotumääritelmää ja koirat ovat luonteeltaan avoimempia. Todennä-
köisesti nyt joku käyttökoiraihminen nauraa partaansa, mutta näin 
se vain on - bokserin tulee olla mm. avoin, rohkea, sosiaalinen ja 
temperamenttinen sopivissa määrin – nimim. ”oma koira puri”.

Terveys
Itse havahduin uusia kotisivujamme tehdessäni siihen tosiasiaan, 
että kuinka vähän meidän kasvattejamme oli tutkittu. Ensin 
kuitenkin tulee terveys ja sen jälkeen vasta kaukana kaikki muu. 
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Tutkittavissa olevista kasvateista 40 % oli kuvattu( lonkat, selkä sekä 
sydänkuuntelu). Huolestuin. Missä vika, eikö kasvatin omistajia 
kiinnosta oman koiransa terveydentila? Olenko ollut huono kasvat-
taja, kun en ole patistanut ihmisiä tutkituttamaan koiriaan? Mutta 
näinhän se aina menee, koirat voivat ”hyvin”, miksi tutkia ja ku-
vata, emmehän mekään juokse lääkärissä kuvattavana. Vastuu on 
minulla kasvattajana, saada jalostuksellisesti tärkeää tietoa. Niinpä 
aloitimme viime vuonna nk. terveyspantin ottamisen tulevilta pen-
nunostajilta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pennunostaja 
pennun hinnan lisäksi maksaa ”pantin”, jonka hän saa takaisin, 
kun koira on tiettyyn ikään mennessä lonkka- ja selkäkuvattu. Näin 
saamme itsellemme, rodulle ja tuleville pennunostajille tärkeää 
jalostuksellista tietoa, yhteiseen hyvään. Terveys kuitenkin tulee 
ennen kaikkea muuta, siitä ei kukaan voi olla eri mieltä?  Se onko 
jalostuksellisesti menty jo niin paljon metsään, että niiden asioiden 
korjaaminen ei ehkä koskaan onnistu. Meidän on vain omassa 
rodussamme hyväksyttävä riippakivemme, lukuisat sairaudet. En 
halua uskoa, että kukaan tahallisesti haluaa ”jalostaa” sairaita 
koiria. Haluan uskoa, että jokainen tekee parhaansa ja käyttää ter-
veitä koiria, karsia sairauksia, mutta luonto oikkuineen on mukana 
jalostuksessa. Sitä emme voi hallita, vaikka niin haluaisimmekin. 
Pyrin parhaani mukaan juttelemaan eläinlääkäreiden kanssa 
jalostusvalinnoistani ja periytyvistä tekijöistä, ja tutkimaan koirien 
sisarusten ja jälkeläisten tiedot, mitä tutkittavissa on. Mutta mitäpä 
minä näistä asioista ymmärrän, kasvatan ja yritän, paino sanalle 
yritän, jalostaa tätä ihanaa rotua. Jos saamme maailmaan keskiver-
toa parempia yksilöitä, eikö silloin ole jalostusta tapahtunut. Jos 
tämä käy toimivaksi mittariksi, niin sitten meilläkin, joskus.

Nykypäivä-tulevaisuus
Itse painotan avoimuutta, jolla tarkoitan sitä että oli asiat kuinka 
epäedullisia itselle, niistä puhutaan ja kerrotaan. Itse pyrimme 

kotisivuillamme kertomaan kaiken kasvatustyöstämme, erilai-
sin tavoin – juttujen, kuvien ja tilastojen muodossa. Pidämme 
säännöllisen epäsäännöllisesti yhteyttä kasvattien omistajiimme, 
tänä päivänä kun se on niin helppoa. Tapanamme on jo usean 
vuoden ajan ollut Kasvattitapaamisen järjestäminen, jossa osanotto 
ollut runsasta. Näin pääsemme kasvokkain kasvattien omistajien ja 
kasvattien kanssa yhdeksi päiväksi. Se on myös meille tärkeä tapah-
tuma saada, niin kutsuttu ”kasvattikatselmus”, saamme ensikäden 
tietoa ongelmista yms., jos niitä on ilmennyt? Ja on hienoa, että 
tapaamiseen ajetaan satoja kilometrejä joka vuosi. Silloin kasvatta-
jana tulee tunne, että jollekin on tuottanut iloa ja onnea vaikeista 
hetkistä huolimatta.

Viime vuosi osaltamme surullinen, kaksi omaa koiraa meni hyvin 
lyhyen ajan sisällä. Toinen niistä oli juuri pennut saanut narttu, 
joten jouduimme kokemaan kasvatustyön nurjan puolenkin, 
toinen jo em. oma uros. Eivätkä ongelmat siihen loppuneet, vaan 
seuraavakin pentue (lue:pentu) koostui vain yhdestä pennusta, ei 
ollut yhtään sen helpompi. Tämän pennun emä saikin ”vuoden 
äiti” tittelin, enkä tarkoita sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta 
se kasvattaa jos mikä, aina kaikki ei mene niin kuin ”Stromsoossä”
Katse on eteenpäin ja uusia suunnitelmia kasvatustyön jatkamisek-
si on laadittu.

Mennyttä emme voi muuttaa, 
tulevaisuuteen voimme kyllä vaikuttaa.

Kennel Vaa’as
Timo Kokko
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Kuka olet?
Olen Maarit Pietiäinen, 25-vuotias bokserinomistaja Espoosta.

Mistä bokseriharrastuksesi alkoi?
Ensimmäisen koirani kanssa tuli eksyttyä ohjattuun tottelevai-
suuden pentukurssille, ja siitä lähti innostus harrastamiseen. Jo 
koiraa hankkiessa olin tiedostanut, että kyseessä on toimintaa, 
koulutusta ja tekemistä vaativa rotu, joten rupesin katsomaan 
alkavia koulutuksia jo heti pennun kotiuduttua. Treenikentällä 
tapaamani ihmiset sekä innostava ja kannustava kouluttaja vai-
kuttivat suuresti harrastuksesta innostumiseen. Puhuttamattakaan 
siitä, miten palkitsevaa oli kehittyä yhdessä oman koiran kanssa ja 
nähdä miten koira nautti yhdessä tekemisestä.

Montako bokseria sinulla on ollut? 
Olen omistanut kaksi bokseria. Ensimmäisestä koirastani Noomista 
(Cocoon’s Off the Hook) jouduin valitettavasti luopumaan aivan 
liian aikaisin vakavan sairauden takia. Nykyinen koirani Mette 
(Vuorman Carnival) on kohta kaksivuotias pirtsakka bokserinarttu.

Mikä on suhteesi alaosastoosi ja SBY:een?
Olen ollut mukana toiminnassa ainoastaan jäsenenä. Olen käynyt 
jonkin verran alaosaston ja SBY:n järjestämissä koulutuksissa ja ta-
pahtumissa. Lisäksi treenaamme hakua SBY Uman hakuryhmässä.

Mitä bokseri merkitsee sinulle?
Loputonta energiaa, pehmeää kuonoa, loputonta hauskanpitoa, 
kuolaa, mitä uskomattomampia ilmeitä, toisinaan tuhottua kotia, 
aina innokasta osallistujaa kaikkeen tekemiseen, mitä uskomat-
tomampia nukkuma-asentoja, harrastuskaveria ja ennen kaikkea 
uskollista ystävää.

Mitä olet harrastanut?
Koirieni kanssa on tullut kokeiltua useampaa eri lajia, kuten esimer-
kiksi hakua, tottista, agilityä ja peltojälkeä. Pääasialliseksi lajiksemme 
muotoutui kuitenkin haku, jota olenkin harrastanut molempien 
koirieni kanssa, välillä aktiivisesti ja välillä vähemmän aktiivisesti. 
Koin haun itsenäni eniten kiinnostavaksi lajiksi, koska koirani selvästi 
nautti lajista heti ensi kokeilulla, kun pääsi juoksemaan pitkin metsiä 
ja syömään nakkeja maalimiehiltä. Onneksi pääsimme heti mukaan 
kivaan treeniryhmään, koska sitä myötä saimme hyvän startin ja 
motivaation treenaamiselle. Haun lisäksi myös tottelevaisuuden 
treenaaminen on ollut aina mukana ohjelmassa.

Miten saataisiin lisää boksereita koekentille ja sitä 
kautta arvokisoihin?
Tähän on vähän vaikea vastata, kun en ole itse vielä koekentille 
asti päässyt. Kuitenkin minusta pääpaino kaikessa harrastamisessa 
pitäisi olla siinä tekemisen ilossa. Sen jälkeen on harrastajan 
omasta motivaatiosta ja treeneissä edistymisestä kiinni, että 
innostuuko kokeisiin asti näyttämään taitojaan. Koekentistä ei 
voi edes puhua, ellei harrastaja koe treenikenttää ja harrastamista 
mukavaksi, vastaanottavaiseksi ja kannustavaksi.

Edellisen lehden kirjoittajan kysymys:  
Kerro koiraharrastuksestasi ja erityisesti haun 
treenaamisesta ja siitä, mistä kiinnostus alun perin 
boksereihin lähti?
Kiitos haasteesta ja kysymyksen esittämisestä Riikka Mäkäräiselle. 
Olen tosiaan harrastanut hakua molempien koirieni kanssa, toistai-
seksi kuitenkin ilman sen suurempaa tavoitteellisuutta tai saavu-
tuksia. Kivaa on ollut lajin parissa, ja on ollut mukavaa tutustua 
tähän mielenkiintoiseen PK-lajiin. Bokserille ominainen energisyys 
ja sosiaalisuus ovat eduksi haussa, ja useimmiten niitä ei kahdesti 
tarvitse käskeä maalimiestä etsimään. Hakumetsässä koiralta vaa-
dittu itsenäinen toiminta tuntuu myös sopivan boksereille. Haun 
harrastamisen ehto on toimiva ja aktiivinen treeniryhmä, ilman sitä 
haun harrastaminen on mahdotonta. Hakutreeneissä maalimiesten 
rooli koulutuksessa on suuri, ellei jopa suurempi kuin itse koiran 
ohjaajan. Tämä tuo itselle treeneihin sekä haastetta että hauskuut-
ta, kun hakutreeneissä pääsee osallistumaan myös muiden koirien 
kouluttamiseen. Ja toisten koirien onnistumisista tuleekin iloittua 
yhtä paljon kuin oman koiran onnistumisesta.

Kiinnostus boksereihin lähti alun perin silloisen avopuolisoni 
ehdotuksesta, johon suhtauduin aluksi vähän epäilevästi, sillä 
minulla ei ollut juurikaan kokemusta boksereista. Rodusta luet-
tuani en pitänyt sitä kuitenkaan ihan mahdottomana ajatuksena, 
joten päätimme mennä kasvattajan luokse tutustumaan aikuisiin 
boksereihin ja kyselemään tarkemmin pennun hankinnasta. Ja 
niinhän siinä kävi, että olin täysin myyty tavattuani kasvattajan 
aikuiset koirat, eritoten tulevan pentumme emä sulatti sydäme-
ni. Näin meille sitten tuli muutaman viikon päästä kotiin mitä 
ihanin ruttunaama, ja sillä tiellä edelleen ollaan. Tällä hetkellä 
muuta rotua olisi edes vaikea kuvitella!

Seuraavaksi haastan Tia Heinon kertomaan bokseriharrastuk-
sestaan. Hänelle haluaisin esittää seuraavan kysymyksen: Mitkä 
ovat mielestäsi parhaimmat ja haastavimmat ominaisuudet 
bokserissa harrastuskoirana?

Harrastajaesittelyssä  
Maarit Pietiäinen
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KCS eli keratokonjunktivitis 
sicca on silmän sairaus, joka 
aiheutuu kyynelnesteen 
erityksen vähentymisestä. 
Puutteellinen silmän voitelu 

ja kosteuden haihtuminen silmän pinnal-
ta johtavat tulehduksellisiin muutoksiin, 
jotka ovat näköä uhkaavia ja koiralle 
kipua aiheuttavia.  Ehyt ja tasainen kyy-
nelfilmi on edellytys normaalisti kirkkaan 
sarveiskalvon terveydelle, ja sen puute 
johtaa nopeasti sarveiskalvon samentumi-
seen, pintakerroksen haavautumiseen ja 
pidemmän ajan kuluessa pigmentaatioon 
ja verisuonten kasvuun normaalisti veri-
suonettomaan kudokseen. 

KCS voi alkaa äkillisesti, kyyneleritys 
voi loppua muutaman päivän kuluessa,  
mutta tavallisesti eteneminen tapahtuu 
hitaammin.  Alkuoireita voi olla vaikeaa 
erottaa ”tavallisesta” sidekalvotulehduk-
sesta: silmä rähmii ja punoittaa, esiintyy 
kutinaa ja hankaamista. Hitaassa tau-
dinkuvassa tavanomaiset silmälääkkeet 
saattavat auttaa näennäisesti alkuvaihees-
sa, mutta oireet palaavat pian lääkityksen 
loputtua. Taudin hoidon onnistumisen 
kannalta on tärkeää tunnistaa sairaus 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Taudin diagnostiikassa esitiedot,  taudin-
kulku ja silmässä nähtävät muutokset ovat 

tärkeitä. Itse kyyneleritys mitataan ns. 
Schirmerin kyyneleritystestillä. Testissä 
silmään asetetaan standardoitu testiliuska, 
joka mittaa kyynelerityksen millimetreinä 
minuutin aikana. Normaali tulos asettuu 
välille 15–25. Sairaassa silmässä arvo on 
usein alle 10. Kyynelerityksessä esiintyy 
normaalistikin vaihtelua, joten yksittäi-
nen alhainen arvo oireettomassa silmässä 
ei anna kuitenkaan varmuutta taudin 
olemassaolosta.

KCS-sairauteen on monta syytä. Sairaus 
voi olla synnynnäinen tai myöhemmin 
kehittyvä. Siihen voi olla perinnöllinen 
taipumus. Kyynelerityksen puute voi 

Akupunktiosta apua myös 
kuivasilmäisyyteenKuvat Timo Kokko  
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olla neurogeenistä, hermostollisista syistä 
johtuvaa. Se voi liittyä myös aineenvaih-
duntasairauksiin kuten kilpirauhasen 
toimintahäiriöön tai elimistön kortisoli-
tuotannon epätasapainoon. KCS voi olla 
seurausta virustartunnasta (penikkatau-
ti) tai  se voi aiheutua jopa joidenkin 
lääkkeiden haittavaikutuksena. Yleisin 
syy KCSään on kuitenkin sisäsyntyinen, 
immuunivälitteinen kyynelrauhasten 
tulehdus, joka hoitamattomana vaurioittaa 
ja lopulta tuhoaa kyynelnestettä tuottavan 
solukon. 

Kuivasilmäisyyden hoidon perusta on kyy-
nelrauhasen tulehdusta hillitsevä lääkitys. 
Kortisoni kuuluu tähän lääkeryhmään, 
mutta nykyisin käytetään pääsääntöisesti 
siklosporiinia ja joskus myös takrolimuusi-
lääkettä.  Näiden lisäksi silmän puhdis-
tuksesta huolehditaan, infektiot hoide-
taan antibiooteilla ja silmää kostutetaan 
niin usein kuin mahdollista.  Varsinkin 
alkuvaiheessa hoito on omistajalle hyvin 
työlästä. 

Porvoon Eläinlääkäriasemalla, jossa artik-
kelin kirjoittajat työskentelevät, hoidetaan 
KCS-tapaukset nykyisin usein lääkehoi-
don ja akupunktiohoidon yhdistelmällä. 
Akupunktiossa tiettyihin ihossa sijaitseviin 
ns. akupunktiopisteisiin laitetaan ohuita 
(n. 0,2 mm paksuja) neuloja ja usein myös 
pitkävaikutteista b-vitamiinivalmistetta. 
Myös ns. Low Level Laser -terapialla 
(LLLT) voidaan stimuloida valittuja aku-
punktiopisteitä vahingoittamatta kudosta. 
Tämä sopii erityisesti neulakammoisille 
potilaille tai kaikkein herkimpien aluei-
den akupunktiopisteille. Laser, neulat 
ja niiden kautta ruiskutettavat aineet 
stimuloivat kyynelrauhasia todennäköisesti 
verenkierron ja hermoston toiminnan te-
hostamisen kautta sekä tehostavat elimis-
tön omaa tulehduksia lievittävää järjestel-
mää. Käytettävät pisteet valitaan potilaan 
yksilöllisten tarpeiden perusteella.

Ihmisillä tehdyissä tieteellisissä tutkimuk-
sissa neuloilla tai laser-terapialla (LLLT) 
suoritetun akupunktion on todettu merkit-
sevästi parantavan kyynelnesteen eritystä 
ja vähentävän lääkityksen tarvetta. Useissa 
tapauksissa oireet loppuivat kokonaan 
akupunktiohoidolla, ja lääkkeitä ei enää 
tarvittu.  Porvoon Eläinlääkäriasemalla 
yhdistelmähoidolla saadut tulokset ovat 
olleet lupaavia.

Porvoon Eläinlääkäriasemalla hoidetaan 
akupunktiolla ja Low Level Laser -terapi-
alla myös paljon  tuki- ja liikuntaelin- sekä 
muita kipupotilaita. Akupunktiossa käyvät 
bokserit ja muut suurikokoiset koirat 

kärsivät mm. spondyloosista, nivelrikosta 
ja kivuliaista lihasspasmeista. Akupunk-
tiota ja laseria voi käyttää hoitona myös 
moniin muihin käyttötarkoituksiin kuten  
haavojen ja luunmurtumien paranemisen 
nopeuttamiseen, selän välilevyongelmiin, 
kroonisiin virtsateiden ja ruuansulatus-
kanavan sairauksiin, valeraskauteen ja 
lisääntymishäiriöihin sekä mm. virtsan ja 
ulosteen pidätysongelmiin. Kaikille 
em. hoitoihin tuleville koirille tehdään 
myös perusteellinen yleistutkimus sekä  
 

tarvittavat laboratorio-, röntgen- ja ultra-
äänitutkimukset.  Asemalla yhdistetään 
korkeatasoinen länsimainen teknologia 
ja ammattitaito ikivanhaan kiinalaiseen 
tietämykseen potilaiden parhaaksi. 

Kirjoittajien yhteystiedot:
senna Kallio, eläinlääketieteen 
lisensiaatti, eläinakupunkturisti
tarja Kolisoja, pieneläinsairauksien 
erikoiseläinlääkäri, silmäpanelisti, 
oftalmologieläinlääkäri 

 

Kuvat Timo Kokko  
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Terveystietokysely

 

 Narttu 53 % (74 kpl)

 Uros 47 % (65 kpl)

SUkUpUoli

oNko tämä eNSimmäiNeN 
vaStaUSkerta koiraSta  
vai kySeeSSä tietojeN  

päivityS?

 
 Uusi  67% 
 (93 kpl)

 päivitetty 17 % 
 (23 kpl)

 en muista 17%  
 (23 kpl)

oNko iho-oNgelmia?

 

 kyllä 20 % (26 kpl)

 ei 80 % (107 kpl)

yleisimmät iho-oireet ovat omistajien mukaan 
furunkuloosi, hiiva, demodikoosi (sikaripunkki) ja 
hot spot.

allergia

oNko eläiNlääkäri  
todeNNUt allergiaN?

oNko allergiateStattU?

 

 kyllä 11 % (10 kpl)

 ei 89 % (81 kpl)

 

 kyllä 20 % (16 kpl)

 ei 80 % (65 kpl)

 

 kyllä 11 % (10 kpl)

 ei 89 % (79 kpl)

yleisimmät allergian aiheuttajat omistajien mukaan 
olivat viljat, heinät, pöly ja home.

kUtiSeva/ärtyiSä iho, 
 joNka Syy ei Selvillä

ahtaat Sieraimet

oNko todettU SydäNSairaUS?

 

 kyllä 12 % (16 kpl)

 ei 88 % (118 kpl)

 

 kyllä 24 % (17 kpl)

 ei 76 % (55 kpl)

 

 kyllä 6 % (8 kpl)

 ei 94 % (126 kpl)
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Terveyskyselyn yhteenveto vuodelta 2013 ja alkuvuodesta 2014. Vastauksia yhteensä 139kpl.

 
 kyllä, eivät vaadi  
 hoitoa 8 % (11 kpl)
 kyllä, vaativat hoitoa  
 11 % (15 kpl)
 kyllä, vaativat toistu- 
 vasti hoitoa 3 % (4 kpl)
 eivät 77 % (102 kpl)

oNko epUlikSia?

oNko todettU kaSvaimia?

oNko todettU vikaa  
mUNUaiSiSSa?

 

 kyllä 0 % (0 kpl)

 ei 100 % (133 kpl)

oNko todettU epilepSia?

oNko ollUt epileptiSiä  
kohtaUkSia?

oNko loNkat kUvattU?

 

 kyllä 71 % (96 kpl)

 ei 29 % (39 kpl)

 

 kyllä 2 % (2 kpl)

 ei 98 % (100 kpl)

loNkkakUvaUStUloS

havaittiiNko kUvaUkSeN 
yhteydeSSä viNo laNtio?

oNko Selkä kUvattU?

 

 kyllä 66 % (85 kpl)

 ei 34 % (43 kpl)

 

 a  25 % (22 kpl)

 B  34 % (30 kpl)

 C  36 % (32 kpl)

 d  4 % (4 kpl)

 e  1 % (1 kpl)

 

 kyllä 3 % (3 kpl)

 ei 97 % (92 kpl)

 

 kyllä 8 % (8 kpl)

 ei 92 % (97 kpl)

 

 kyllä 0 % (0 kpl)

 ei 100 % (133 kpl)
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Terveystietokysely

SelkäkUvaUStUloS

havaittiiNko  
epämUodoStUNeita tai  

välimUotoiSia Nikamia?

oirehtiiko Selkä?

 

 kyllä 20 % (24 kpl)

 ei 80 % (95 kpl)

oNko koiraN leUkalUUSto 
kUvattU röNtgeN laitteella 

eläiNlääkäriSSä käyNNiN 
yhteydeSSä?

oNko pUhkeamatoN  
hammaS aiheUttaNUt  

leUkalUUkyStaN?

 

 kyllä 10 % (5 kpl)

 ei 90 % (47 kpl)

 

 kyllä 19 % (18 kpl)

 ei 81 % (78 kpl)

Skl:n koiranetin mukaan nikamaepämuodostumia 
(va) ei ollut yhtään kappaletta, ja välimuotoisia 
lanne-ristinikamia (ltv) oli yhteensä 10 joista ltv1 
8kpl ja ltv3 2 kpl. tutkittuja oli Skl:n aineistossa 
yhteensä 86 kpl.

oNko koirallaSi ollUt  
SilmiSSä?

oNko todettU mUita  
SairaUkSia?

 

 kyllä 17 % (21 kpl)

 ei 83 % (105 kpl)

 

 Sp0 38 % (29 kpl)

 Sp1 18 % (14 kpl)

 Sp2 23 % (18 kpl)

 Sp3 13 % (10 kpl)

 Sp4 8 % (6 kpl)

 

 kyllä 17 % (15 kpl)

 ei 83 % (75 kpl)

röntgen tutkituilta koirilta on tehty seuraavia 
löydöksiä leukaluustosta:

etuhampaat: kahdessa tapauksessa etuham-•	
paita oli liikaa ja kahdessa tapauksessa niitä 
puuttui
välihampaat: 12 tapauksessa oli puhkeamatto-•	
mia hampaita ja näistä oli mainittu p1 hammas 
8 kertaa. yhden kerran oli mainittu myös ylimää-
räinen hammas.
poskihampaat: yhdessä tapauksessa mainittiin •	
puuttuvia hampaita.
muuta mainittavaa hampaista -kohta: 7 tapa-•	
uksessa oli mainittu joko puhkeamattomia tai 
kokonaan puuttuvia hampaita ja 6 tapauksessa 
oli mainittu ylimääräisiä hampaita.
huomattavaa on, että vain 8 koiralla koiralla ei •	
mainittu olevan puhkeamattomia, puuttuvia tai 
ylimääräisiä hampaita.

 
 ylimääräisiä ripsiä 
 21 % (6 kpl)
 Cherry eye 7 % (2 kpl)
 Sarveiskalvohaavau- 
 maa 7 % (2 kpl)
 toistuvia tulehduksia 
 11 % (3 kpl)
 muita oireita 54 %  
 (15 kpl)

yleisin syy muissa oireissa olivat vuotavat silmät.

muiden sairauksien yhteydessä mainittiin aivo-
kalvon tulehdus 6 kertaa ja toistuvat virtsatietu-
lehdukset 3 kertaa.

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5%

0 %
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oNko koiralla ollUt?

oNko jääNyt tyhjäkSi?

 

 kyllä 14 % (3 kpl)

 ei 86 % (18 kpl)

kivekSet

oNko laSkeUtUmattomat 
poiStettU?

 

 kyllä 55 % (6 kpl)

 ei 45 % (5 kpl)

 
 Normaalit 82 %  
 (49 kpl)
 vain toinen laskeu- 
 tunut 18 % (11 kpl)
 kumpikaan ei las- 
 keutunut 0 %  
 (0 kpl)

ellei poiStettU, 
oNko ollUt oireita?

oNko UrokSella ollUt

 eturauhasvaivoja 
  45 % (5 kpl)
 esinahantulehduksia 
 36 % (4 kpl)
 kivestulehduksia 
 0 % (0 kpl)
 muuta 18 %  
 (2 kpl)

 

 kyllä 11 % (1 kpl)

 ei 89 % (8 kpl)

 
 kohtutulehdus  
 6 % (2 kpl)

 valeraskaus  
 94 % (30 kpl)

Nartut
Narttujen ensimmäinen kiima on yleisimmin tullut 
8–12 kk ikäisenä ja kiiman väli on lähes kaikissa 
tapauksissa 6–8 kuukautta.

Urokset

Kuolinsyyt
SBy:n kuolinsyy-kyselyn vastaukset ajalta 1.1.2013–10.2.2014. vastauksia tuli yhteensä 22 joista uroksia 8 ja narttuja 14. koira lähetettiin ruumiinavaukseen  
5 tapauksessa yhteensä 23 tapauksesta.

Syöpä/kasvaimet

Sydänsairaus

munuaissairaus

iho-ongelmat

Selkäongelmat

lonkkaviat

polviongelmat
epilepsia

agressiivisuus/ 

käytösongelma
onnettomuus

vanhuus

jokin muu syy

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5%

0 %
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oliko aStUtUS

aikaiSemmat peNtUeet

hoitaako emä peNtUja?

maidoN riittävyyS

 
 emän maito riittää 
 pennuille 72 % (31 kpl)
 emän maito ei yksin  
 riitä 14 % ( 6 kpl)
 emältä ei tule lainkaa  
 maitoa 2 % (1 kpl)
 Narttu jäi tyhjäksi  
 12 % (5kpl)

Uroksia syntyi yhteensä 130 kpl ja narttuja  
111 kpl.

kuolleena syntyi yhteensä 9 % ja kuoli  
tai jouduttiin lopettamaan myöhemmin 
yhteensä 12 % kaikista pennuista.  
myöhemmin kuolleiden syyt olivat  
useimmiten halkio, bakteeritulehdus  
tai yleisesti heikko pentu. 

häntämutkia oli 5 % pennuista ja ej-
rekisteriin laitettiin 10 % pennuista.  
10 %:lla uroksista eivät toinen tai  
molemmat kivekset olleet vielä laskeu-
tuneet kivespussiin luovutettaessa.

pentueseurantalomakkeet ajalta 1.1.2013–31.12.2013. vastauksia tuli yhteensä 43 kpl. 

Pentuseuranta

 

 Normaali 81 %  
 (35 kpl)

 keinosiemennys  
 19 % (8 kpl)

 

 0   63 % (27 kpl)

 1   23 % (10 kpl)

 2   9 % (4 kpl)

 4 ≥   0 % (0 %)

SyNNytyS

miksi eläinlääkärin apua tai keisarinleikkausta tarvittiin?
polttoheikkous tai pitkä synnytyksen kesto 8 kpl•	
pennut liian suuria tai jumissa synnytys- •	
kanavassa 4 kpl
Nartun istukka irronnut 2 kpl•	
muu syy 3 kpl•	

Sujui normaalisti  
49 % (21 kpl)
ell apua tarvittiin 9 %  
(4 kpl)
keisarinleikkausta  
tarvittiin 30 % (13 kpl)
Narttu jäi tyhjäksi  
12 % (5 kpl)

 
 Normaalisti 81 %  
 (35 kpl)
 hoitaa, mutta tarvit- 
 see apua 7 % (3 kpl)
 ei hoida lainkaan
 0 % (0 kpl)
 Narttu jäi tyhjäksi  
 12 % ( 5 kpl)

Vuositilastot 
2013

vUoSitilaSto – rekiSteröiNNit
pennut (kotimaiset) 232

tuonnit 14

rekisteröinnit yht. 246

pentueet 43

pentuekoko 5,4

kasvattajat 30

jalostukseen käytetyt eri urokset

	 •	kaikki	 29

	 •	kotimaiset	 6

	 •	tuonnit	 14

	 •	ulkomaiset	 9

	 •	keskimääräinen	jalostuskäytön	ikä	 4	v	7	kk

jalostukseen käytetyt eri nartut

	 •	kaikki	 43

	 •	kotimaiset	 33

	 •	tuonnit	 10

	 •	keskimääräinen	jalostuskäytön	ikä	 3	v	9	kk

isoisät 56

isoäidit 58

Sukusiitosprosentti 0,90 %

vUoSitilaSto – jaloStUSpohja
per vuosi

	 •	pentueet	 43

	 •	jalostukseen	käytetyt	eri	urokset	 29

	 •	jalostukseen	käytetyt	eri	nartut	 43

	 •	isät/emät	 0,67

	 •	tehollinen	populaatio	 49	(57	%)

	 •	uroksista	käytetty	jalostukseen	 0	%

	 •	nartuista	käytetty	jalostukseen	 1	%

per sukupolvi (4 vuotta)

	 •		pentueet	 202

	 •	jalostukseen	käytetyt	eri	urokset	 89

	 •	jalostukseen	käytetyt	eri	nartut	 159

	 •	isät/emät	 0,56

	 •	tehollinen	populaatio	 168	(42	%)

	 •	uroksista	käytetty	jalostukseen	 3	%

	 •	nartuista	käytetty	jalostukseen	 7	%

Terveystietokysely
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vUoSitilaSto – rekiSteröiNNit
pennut (kotimaiset) 232

tuonnit 14

rekisteröinnit yht. 246

pentueet 43

pentuekoko 5,4

kasvattajat 30

jalostukseen käytetyt eri urokset

	 •	kaikki	 29

	 •	kotimaiset	 6

	 •	tuonnit	 14

	 •	ulkomaiset	 9

	 •	keskimääräinen	jalostuskäytön	ikä	 4	v	7	kk

jalostukseen käytetyt eri nartut

	 •	kaikki	 43

	 •	kotimaiset	 33

	 •	tuonnit	 10

	 •	keskimääräinen	jalostuskäytön	ikä	 3	v	9	kk

isoisät 56

isoäidit 58

Sukusiitosprosentti 0,90 %

R-pentue v. 2007

käytetyimmät UrokSet vUoNNa 2013
Uros tilastointiaikana   toisessa polvessa yhteensä

 pentueita pentuja %-osuus kumulat.% pentueita pentuja pentueita pentuja

1 Napmary'S BorN to Be With yoU 4 21 9,05 % 9 %   6 32  
2 liBerUm aviS aUt CaeSar 2 17 7,33 % 16 % 1 5 9 63
3 ZiCCo torQUeS 2 14 6,03 % 22 %   2 14
4 givemeFive jaCk SparroW 2 13 5,60 % 28 %   4 28
5 BoXmaNN yelloWStoNe 2 13 5,60 % 34 % 0 0 5 22
6 kaSSiUS de loS morritoS 2 12 5,17 % 39 % 1 2 8 36
7 rUS la Fler kalaShNikov 3 12 5,17 % 44 %   3 12
8 haShiSh voN jeSS BoX 1 11 4,74 % 49 %   1 11
9 jaZZmaN vom veNUSBerg 2 11 4,74 % 53 %   2 11
10 harley davidSoN No akaCiŠa 1 9 3,88 % 57 %   1 9

käytetyimmät NartUt vUoNNa 2013
Narttu tilastointiaikana   toisessa polvessa yhteensä

 pentueita pentuja %-osuus pentueita pentuja pentueita pentuja

1 playBoX'S Syrah 1 11 4,74 %   1 11
2 Sky Bridge proUd mary 1 10 4,31 %   1 10
3 lelliBoX FiFtySiXty 1 9 3,88 %   1 9
4 playBoX'S SoroNUme 1 9 3,88 %   1 9
5 NajaF'S jaCaraNda 1 8 3,45 %   2 16
6 riNgSide'S QUiNNa 1 8 3,45 %   2 15
7 Napmary'S Creme de la Creme 1 8 3,45 %   1 8
8 ZealBeat'S oBey all day 1 7 3,02 %   2 18
9 playBoX'S okariiNa 1 7 3,02 % 4 26 3 16
10 aprilmiSt aNgeliQUe Noir 1 7 3,02 %   2 15

terveystulokset ovat pääosin Skl:n koiraNet- 
tietokannasta. doppler-tulokset ovat SBy:n  

pitämästä tiedostosta.

loNkatvuosi a B C d e

vuosi a B C d e

2013 17 % 40 % 35 % 8 % 1 %

kyyNärät
vuosi 0 1 2 3 

2013 98 % 2 % 0 % 0 %

polvet
vuosi 0 1 2 3

2013 98 %  2 % 0 % 0 %

Silmät
vuosi tutkittu terveitä

2013 4 2

SydäN
vuosi tutkittu ei sivuääniä sivuääni kuuluu epävarma

2013 200 171 26 3

SydäN doppler
vuosi hz0 hz1 hz2 hz3 hz4 yht.

2013 14 4 2 0 0 20
 70 % 20 % 10 % 0 % 0 %

Selkä
vuosi 0 1 2 3 4

2013 34 % 16 % 30 % 15 % 5 %

terveyStUtkimUkSet

lUoNNeteStiSSä käyNeet koirat

ahmedahNe 108
aNtoN 172
BeStBoX el homBre de Sierra 140
BUllrUNNerS yUmmy-yammy 155
Catapha'S CoUNty lady 172
Clea'S jUSt Fire 158
deCaS BiaNCa 171
FlirtiN QortteliN QUrko 154
FlirtiN vaUde-ville 157
FlirtiN viNNeri-viC 170
giFt oF godS No akaCiSa 156
liBerUm aviS ZveZdNiy voiN 189
lUStiCa okakor CaSalvieri 152
ma Baker'S jUmpiNg jaCk 95
marZoNara iBeria -14
mooNraker kUkkahattUtäti 172
Napmary'S CalieNte toro 170
oNe liNe deliCioUS diva 170
playBoX'S UNiQUe 144
playBoX'S WarloCk 167
Q-kaN BalalUWa 172
rUdiS BaNZai roSe 110
SaraBoX glamoUr girl 180
Sky Bridge No merCy 65
Sky Bridge red hot Chili pepper 169
StoNeCUtter'S aCe oF SpadeS 120
StoNeCUtter'S aS good aS dUmle 188
WaNdoriS kommodor 156
WaNdoriS koSmoS 125
vieW virgiNia eWaBo 44
vUormaN armaNi 181
ZealBeat'S QUake aNd Shake 161
ZealBeat'S Same old Fame 172
ZealBeat'S toUgh eNoUgh 172
ZealBeat'S Upright kNight 172
ZealBeat'S WiNgS For thiNgS 78
ZealBeat'S Xpert iN Flirt 127

mh-kUvaUkSeSSa käyNeet koirat

apFelS CaiSa suoritettu
BeStBoX el graNd meSSi suoritettu
BlUeSFreUNd elegia suoritettu
BoSSiCo'S amarilla suoritettu
BoSSiCo'S amBer suoritettu
deCaS diiva suoritettu
FlirtiN jUStiiNa suoritettu
givemeFive ChriStopher roBiN suoritettu
givemeFive jaCk SparroW suoritettu
jeWel No akaCiŠa suoritettu
lelliBoX eläkööN elämä suoritettu
lelliBoX Sata Salamaa suoritettu
ma Baker'S Beat it suoritettu
ma Baker'S doN t yoUr dare  suoritettu
ma Baker'S eNdleSS eNergy suoritettu
ma Baker'S XtraordiNary suoritettu
mUrBergetS Fredrika suoritettu
NajaF'S jaCaraNda suoritettu
riverFloWerS BoN amie suoritettu
riverFloWerS daCapo suoritettu
SaraBoX hello hello suoritettu
vardomeN CaStro suoritettu
vardomeN CeCily suoritettu
ZealBeat'S yep yo White toe suoritettu
ZealBeat'S yoUrS oF CoUrSe suoritettu
ZealBeat'S Zeal For hard Beat suoritettu
ZealBeat'S ZoNe UNkNoWN suoritettu
ZealBeat'S Zot Zot too hot suoritettu

Ztp
vuoden 2013 testi järjestettiin hyvinkäällä 19.10. 
tuomarina toimi körmeister peter holzhausen ja 
maalimiehenä lauri impiö.

hyväkSytyt
UrokSet:
leonardo, ohj. hinni kiuru
ma Baker's omg, ohj. riitta haapala
moonraker kahlekuningas, ohj. jaana repo
Sky Bridge rebel yell, ohj. harri latikka

NartUt:
Sarabox itty Bitty, ohj. Samuli immonen
Sky Bridge Queen Bitch, ohj. jope lehto
vivi's duracell erza Scarlett, ohj. hanna Nikkola
Zealbeat's tough enough, ohj. pertti mäki-välkkillä

Sky Bridge Quad machine hylättiin puutteellisesti 
laskeutuvan kiveksen takia.
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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 bestbox99@gmail.com.

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@bokseri-
yhdistys.fi. Nimeä kuva koiran virallisen nimen mukaan. Huo-
mioithan kuvan kohdalla, lehden vaatimukset kuvan koosta, sekä 
tallennusmuodosta.

Kajaani KV 11.1, Tino Pehar (yli 10, yli 3000)
ROP Cocoon's Royal Choice, CACIB
VSP Vuorman Capri, sert, CACIB
PU2 Ma Baker's Don't You Dare, sert, VACA
PU3 Stengårds Bruce Almighty, vara-sert
PN2 Key Of Love No Akacisa, vara-sert, VACA
PN3 Vuorman Caramel
PN4 Veronique Moravia Box
ROP-kasvattaja Vuorman
 
Lahti Rn 12.1, Harto Stockmari (alle 10, alle 1000)
ROP Bestbox Esmeralda Mas Cara
VSP Bestbox Gran Hermano, sert
ROP-pentu Bestbox Hola Cara Mia
 
tuRKu KV 18.1, Simon Oliver (yli 20, yli 4000)
ROP Hard To Be An Angel Napmary's Daroq CACIB
VSP Playbox's Arctic, SERT
PU2 Ma Baker's Candy Man Can, VARA-sert, VACA
PN2 Moonraker Lounatuuli, SERT, VACA
PN3 Napmary's Creme de la Creme, VARA-sert
PN4 Playbox's Flaming Diamond
 
joensuu Rn 1.2, Harto Stockmari (alle 10, alle 1000)
ROP Harri Von Inis Vitrin, sert
 
PeLLo Rn 15.2, Leni Finne (alle 10, alle 1000)
ROP Wellans Cadillac Ranch, sert
 
tuusniemi Rn 16.2, Urosevic Milivoje (alle 10, alle 1000)
ROP Vardomen Dominic, sert
PU2 Playbox's Warlock
 
jyVäsKyLä KV 22.2, Diana Noeman (17/4400)
ROP Bestbox Bonita de Luna, CACIB
VSP Bestbox Gran Hermano, sert, CACIB
PU2 Stengårds Bruce Almighty, varasert
PU3 Jewel No Akacisa, VACA
PU4 Cocoon's Royal Choice
PN2 Bestbox Hola Cara Mia, sert
PN3 Bestbox Esmeralda Mas Cara, VACA
PN4 Clea's Kiss For A Kiss, varasert
ROP-kasv Bestbox
 

uLKoLaisia tuLoKsia:

RaKVeRe 19.10.2013, Astrid Lundava
ROP Playbox's Soronume
VSP Playbox's Don Juan, jun-sert, vsp-jun

RaKVeRe 20.10.2013?, Dagmar Klein
ROP Playbox's Don Juan, jun-sert, rop-jun
VSP Playbox's Soronume

taRto 12.1, Paul Scanlon
ROP Playbox's Flaming Diamond, jun-sert

naRVa 25.1, Roosenboom
VSP Playbox's Flaming Diamond, jun-sert

naRVa 26.1, M Levente
ROP Playbox's Flaming Diamond, jun-sert -> EE JMVA

taLLinna 2.3, Andrzej Stepinski
PN2 Tenten Marimba, sert -> EE MVA

taLLinna 3.3, Tanya Ahlman-Stockmari
PN2 Tenten Marimb

ABCD-OTTELU 2014
Perinteinen leikkimielinen ABCD-ottelu järjestetään 
sunnuntaina 8.6.2014 klo 10 Löytynmäen koulutus-
kentällä Lahdessa.

Tuomarina toimii Vesa Häkkinen. Ottelussa toisistaan 
ottavat mittaa airendalenterrierit, bokserit, colliet 
sekä dopermannit. Tapahtuman järjestää Collieyhdis-
tys ry.

Ottelussa on kaksi luokkaa. Mölleissä kilpailevat 
koirat, joilla ei ole käyttötulosta (BH saa olla suoritet-
tuna) ja kilpailevissa koirat joilla käyttötulos (koeval-
mius). Kumpaankin joukkueseen tarvitaan 3 koirakkoa, 
mölleissä suoritetaan BH-kokeen tottelevaisuuskaavio, 
kilpailevissa alkokasluokan PK-tottelevaisuuskaavio.

Ilmoittautumiset SBY Lahden koulutusvastaavalle,  
Laura Leistille, p. 040-820 7666, 
sähköposti:koulutusvastaava@sbylahti.fi
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Tenten Knight

Cocoon’s Jam Jam

Cocoon’s Royal Choice

Vardomen Dominic

Cocoon’s Jam Jam

Playbox’s Soronume

Playbox’s Flamingo Diamond

Bestbox Esmeralda Mas Cara

Bestbox Bonita de Luna
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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

PK-tuloksia

toKo:
Fi mVa jK3 Bh Biscaya Von Fausto
Om. Leena ja Tuula Nolvi
ohj. Leena Nolvi
9.2.2014 TK1 koulutustunnus tuloksilla:

Kirkkonummi 17.11.2013 tuom. Riikka Pulliainen 192 p. I palkinto KP 
Kirkkonummi 26.01.2014 tuom. Riikka Pulliainen 187,5 p. I palkinto KP 
Veikkola 09.02.2014, tuom. Harri Laisi, tulos 190,5 p. I palkinto KP TK1. 

BoKstaFF BunGie "uKKo"
12.10.2013 Järvenpää
BH-koe hyväksytty 
Tuomari: Jarno Rantanen
Omistaja/ohjaaja: Anne-Maj Hytönen

BoKstaFF eLinoR "heLmi"
04.06.2013 Mäntsälä
BH-koe hyväksytty
Tuomari: Ossi Harjula
Omistaja/ohjaaja: Anne-Maj Hytönen

25.01.2014 Vantaa
TOKO ALO1 170 p. ja TK1
Tuomari: Harri Laisi
Omistaja/ohjaaja: Anne-Maj Hytönen Biscaya von Fausto

Koulutusohjaajaoppilas palsta

Loppiaisena kaksi urheata 
koulutusohjaajaoppilasta, 
Jaana ja Tiina-Leena, 
olivat Lahessa Sby:n 
maalimiesleirillä. Koulut-
tajana oli Hannu Liljegren 
ja grillattavina yhdistyksen 
6 maalimiesoppilasta. Pai-
kalla oli parikymmentä koi-

rakkoa. Saimme yksityiskohtaista tietoa koiran 
vieteistä ja suojelun saloista. Huippu-antoisaa!

Terveisiä myös Mia Skogsterin seuraamiskli-
nikalta, joka pidettiin Raisiossa joulukuussa. 
Siellä saimme perusteellista oppia ihan pienen 
pennun imutusharjoituksista kisakoiran vietin 
ylläpitämiseen saakka.
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Fi mVa sKyBRidGe KiLLeR Queen 
Synt. 9.4.2007
Isä: Yuppie Beit Hollandia Me Hagalil
Emä: Janka Kierskie Ustronie
Kasvattaja: Tarja Torvinen, Hollola
Omistaja/ohjaaja: Nina Suuronen, Lahti
 
PENTUEET:
SkyBridge P-pentue 30.12.2009
Zealbeat's Y-pentue 22.4.2011
 
KOETULOKSET:
26.10.2008 Lahti AD
12.8.2009  Padasjoki BH
4.12.2010  Lahti HK1
8.10.2011  Lahti HK2
6.11.2011  Hollola EK1
9.8.2012  Lahti JK1
29.9.2012  Hollola FH1 (SBY RM '12)
27.4.2013  Kärkölä SPeKL haku, peruskoe,  
 pimeän osuus HYVÄKSYTTY
 
SERTIT:
13.7.2008  Karjaa, Johan Juslin
5.5.2012  Helsinki, Harri Lehkonen
9.5.2013  Helsinki, Elena Ruskovaara

Fi mVa jK3 iP1 Zita Vom oKeLeR FoRst 
FI14935/10 
Synt. 7.11.2009
Kasvattaja: Ralf Brinkmann, Saksa
Omistaja: Harri Sonninen
 
KOETULOKSET:
11.6.2013 Leppävirta JK1 256 Ilkka Halonen
16.7.2013  Kokemäki JK2 234 Lea Mäkitalo
7.9.2013  Leppävirta JK3 266 Ilkka Halonen
29.9.2013  Leppävirta IP1 228 Tita Poikonen

SERTIT:
12.1.2013  Kajaani, Vojislav Al Dagistani
25.5.2013 Kuopio, Karl-Erik Johansson
1.9.2013  Suonenjoki, Harto Stockmari

Muotovaliota

MAINOKSET KLUBSIEGERIN JA  
ERIKOISNÄYTTELYN LUETTELOON

1/1 sivu Klubsieger   10 e
1/1 sivu Erikoisnäyttely   10 e
Molempiin luetteloihin 1/1 sivu   15 e

Molemmista tapahtumista tehdään erilliset  
luettelot!  
Mainosten aineisto tulee toimittaa 5.5.2014 
mennessä bokserilehti@bokseriyhdistys.fi.
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Sabina Heric
Olen syntynyt 14. marraskuuta 1974 Ma-
riborissa , Slovenian toiseksi suurimmassa 
kaupungissa. Perheeni on kasvattanut 
boksereita vuodesta 1981 kennel-nimellä 
Filbetinska. 

Vuonna 1997 sain Bokserien arvostelu-
oikeudet  ja vuonna 2000 minusta tuli 

kansainvälinen tuomari. Olen pitänyt 
tuomarioikeudet kuitenkin voimassa 
ainoastaan boksereille. Boksereiden 
parissa olen elänyt ja tämä on se rotu jota 
jumaloin.

Vuonna 1991 perustettiin Slovenian 
Bokseriyhdistys ja olin yksi sen perustaja-
jäsenistä. 2001–2003 toimin yhdistyksen 
varapuheenjohtajana. 2003–2010 jatkoin 
jalostustoimikunnan puheenjohtajana.
Vuodesta 2010 olen toiminut yhdistyksen 
puheenjohtajana.

Vuosien ajan olen osallistunut aktiivisesti 
näyttelytoimintaan olemalla mukana  jo-
kavuotisten kansallisten ja kansainvälisten 
näyttelyiden järjestelyissä Mariborissa.  
Vuodesta 2006 olen toiminut Mariborin 
näyttelytoimikunnan puheenjohtajana.

Olen arvostellut Boksereiden erikoisnäyt-
telyissä Italiassa, Itävallassa, Tšekissä ja 
Suomessa (Klub Sieger ´07) sekä kansal-
lisissa että kansainvälisissä näyttelyissä 
Itävallassa, Italiassa ja Sloveniassa.

Vuonna 1996 rekiseröimme kennel-
nimen Shiwa´s Imperium ja aloitimme 
oman kasvatustyön. Viimeisten kymme-

nen vuoden aikana olemme kasvattaneet 
6 pentuetta ja kaikkiaan 26 pentua. 
Koulutin ensimmäisen bokserini IPO 
1–tasolle, kun olin 18-vuotias ja tähän 
mennessä olen tehnyt viisi IPO 1-tulosta. 
Kaksi vuotta sitten päädyimme harrasta-
maan myös muita palveluskoiralajeja. 
Tulokset eivät ole vähäisiä tosin eivät 
erinomaisiakaan, mutta pikkuhiljaa hyvä 
tulee.

Olemme erityisen ylpeitä koirastamme 
Schiwa´s Filbetinska , joka vuosina 1996-
2001 voitti useita titteleitä joista mainitta-
koon W´99&EuW´99 &Int& Slo Ch.
Huippukasvattejamme ovat Slo&Cro 
JCh Int&Slo Ch &ATIBOX JCh´08 
Currwntly Glorija Schiwa´s Imperium 
sekä Int&Slo&Cro Ch In vivo Schiwa´s 
Imperium.

Rakastan Boksereita enkä voisi  kuvitella 
elämää ilman niitä. 

Päätän esittelyni sanontaan:  
Kerran bokseri – ikuisesti bokseri!

Tuomariesittelyt

Igor Selimovic
Igor syntyi 1963 ja hän on asunut koko 
ikänsä Kroatiassa. Hän on aloittanut 
Bokserien kasvattamisen vuonna 1987 
kennel-nimellä IGGY BOX. Bokserin 
hän valitsi omaksi rodukseen, koska oli 
erityisen kiinnostunut palveluskoirista.

Lähes kahdenkymmenen aktiivisen kasva-
tustyön tuloksena hänellä on ollut   yli 35 
pentuetta. Useita hänen kasvateistaan on 
palkittu sekä näyttely- että käyttöpuolella. 

Hän sai tuomarioikeudet 1992. Ensin 
molossiroduille ja myöhemmin myös 
paimenkoirille. Vuodesta 2003 hänellä 
on ollut kaikkienrotujen tuomarioikeudet
Hänen tuomariuralleen on osunut mer-
kittäviä kaikkienrotujen näyttelyitä sekä 
erikoisnäyttelyitä ympäri maailman kuten 
esim Italia, Belgia, Israel, Venäjä, Gibral- 

 
 
tar, Espanja, Portugal, Slovakia, Tšekin 
tasavalta, Bosnia ja Hertsegovina, Puola, 
Serbia, Montenegro, Romania, Itävalta, 
Unkari, Slovenia, Suomi, Ruotsi, Kypros, 
Latvia, Saksa, Ukraina, Viro, Bulgaria, 
Norja, Liettua, Irlanti, Moldova, Indone-
sia ja Intia.

Unohtamatta Australiaa, missä hän arvosteli 
ensimmäisen Champion of Champions 
-kilpailun Hän on arvostellut näyttelyissä 
Eurodog Helsinki 2006, World Show Poz-
nan - Puola 2006 , Venäjä 2006, Euraasia 
Show 2007 Moskova sekä Euro Dog Show 
2008 Budapest - Unkari. Kroatian Kennel-
liitossa hän on toiminut useissa tehtävissä 
ja toimikunnissa sihteerinä 1996–2004, 
varapuheenjohtajana 2004–2007, Kroatian 
päänäyttelyiden järjestelytoimikunnissa. 
2005–2007 FCI tuomarikomitean jäsen.

Ammatiltaan hän on graafinen suunnitte-
lija. Kirjoittanut neljä kirjaa koirista 
Julkaisee kuukausittain Kroatian ainokais-
ta Koira-lehteä  « Näsi psi - bez Granica » 
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Lilian Pajulaid

Olen Lilian Pajulaid ja koko elämäni olen 
asunut Tallinnassa. Minulla ja miehelläni 

on 3 lasta ja 6 lastenlasta. Lisäksi perhee-
seemme kuuluu vaihteleva määrä koiria.
Koirat ja kissat on aina olleet lähellä 
sydäntäni. Jo lapsuudenkodissani oli kissa 
ja koira. Kaupunkiasunnossamme asui 
myös yksi kukko!

Ensimmäinen oma koirani ei ollut rodul-
taan FCI:n hyväksymä – se oli venäjän 
spanieli.  Ensimäinen bokserini, Medeia 
Mersu  tuli perheesen 1992 ja kasvatustyö 
alkoi 1994 kennelnimellä Mersu. Bokse-
ripentueita on ollut vuosien varrella 10. 
Näyttelyreissut ovat vieneet boksereiden 
kanssa Suomeen, Venäjälle, Puolaan, 
Italiaan ja tietenkin Baltian maihin.
Olen myös tutustunut hieman TOKOon. 
Suomen Bokseriyhdistyksen kesäleireiltä 
on kauniita muistoja. 

Elämäni bokseri Zirco del Trinitad jätti 
meidät tänä vuonna. Vielä viime kesänä 
se oli 13 vuotiaana näyttelykehässä. Nyt  
kiertelee Zircon tytär Mersu Gingery 
Mimmi (11 v 10kk) veteraanikehissä. 

Kasvatustyön jatkoa ajatellen olen hank-
kinut Venäjältä uuden bokserinartun joka 
asuu kylläkin sijoituskodissa. Vuodesta 
1997 alkaen on perheeseen kuulunut 
myös bostoninterriereitä. Tässä rodussa 
olen kasvattanut 12 pentuetta mukavalla 
menestyksellä. 

Tuomarina olen laajentanut arvostelu-
oikeuksiani vasrin hitaasti, sillä haluan 
perehtyä uusiin rotuihin perusteellisesti.  
Myös kasvatustyö ja perhe vaati paljon 
aikaa.Yritän avartaa omaa maailman-
katsomustani  käymällä mahdollisuuk-
sien mukaan näyttelyissä ulkomailla, ja 
erikoisnäyttelyistä pidän eniten. 

Oli suuri kunnia saada Suomen Bok-
seriyhdistykseltä kutsu arvostelemaan 
Klubsiegerissä. Lämmin kiitos kutsusta! 

Olavi Tuovinen
Historiamme koirien parissa on pitkä.
Voisin sanoa sen alkaneen, kun minulla 
oli lapsena pystykorva. Valitettavasti, kun 
muutimme maalta Helsinkiin, en voinut 
pitää sitä. Vei yksitoista vuotta suostutel-
la lupa isältäni uuteen koiraan. Niinpä 
vuonna 1975 ostin ensimmäisen bokseri-
ni. Olin varma rodusta, koska ne näyttivät 
niin sympaattisilta ja sporttisilta. Siihen 
aikaan Anne oli tyttöystäväni, ja hän oli
kauhuissaan rotuvalinnastani – kuitenkin 
pian hänkin innostui boksereista ja kolme 
vuotta myöhemmin hän hankki omansa.

Ensimmäinen pentueemme syntyi vuon-
na 1980. Anne keksi kennelnimeksemme 
Vielfrass (mikä tarkoittaa ahmattia) ikään 
kuin enteeksi. Ensimmäinen bokserim-
me oli nimittäin huono syömään, mistä 
emme pitäneet. Onneksi yhdelläkään 
Vielfrass-pentueella ei ole ollut ongelmia 
sen suhteen, joten nimen on täytynyt 
toimia. Kaiken kaikkiaan meillä oli noin 
kolmisenkymmentä bokseripentuetta 
vuosien varrella. Pidän parhaina saavu-
tuksinamme boksereissa Ch. Vielfrass  

 
 
Duke Ellington'a ja Ch. Vielfrass Elixir 
de Spa'a, jotka kumpikin ovat olleet 
menestyneitä näyttelykoiria Suomessa. 
Kadun, etten ikinä näyttänyt niitä ulko-
mailla.

Olemme tekemisissä koirien kanssa 
kasvattamisen ulkopuolellakin. Itseolen 
tuomari noin viidelletoista rodulle FCI 
ryhmässä kaksi mukaan lukien sileä- ja 
karkeakarvaisen kettuterrierin. Olen 
toiminut SuomenBokseriyhdistyksen ja 
Kettuterrieriyhdistyksen puheenjohta-
jana. Olen tuomaroinut monissa maissa 
mukaan lukien Englannissa, Ruotsissa, 
Norjassa, Virossa ja Venäjällä. Teemme 
myös paljon matkoja ulkomaille vieraile-
maan toisten kasvattajien luona. Olemme 
tehneet paljon yhteistyötä ulkomaalaisten 
kasvattajien kanssa. Luonnollisesti on 
mukava tavata ihmisiä, joilla on samat 
intressit ja nähdä kauniita koiria. Olen 
myös sitä mieltä, että yhteistyö on tärkeää, 
jotta jalostukseen käytetään koiria, joilla 
on erilaiset taustat.

 

Teksti lainattu Vielfrass-kennelin koti-
sivuilta (lyhennetty Historia-osiosta)

kuva_Annamaija Mellin
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SBY:n  Vuosikokous 2014

vuosikokous pidettiin 2.3.2014 
Vantaan Hiekkaharjun nuorisota-
lon tiloissa. Paikalle oli saapunut 
puolisensataa vaikuttamisesta 

kiinnostunutta jäsentä. Tarjolla oli myös Suo-
men Bokseriyhdistyksen 70-vuotis juhlavuo-
den kunniaksi kakkukahvit. Paljon on vettä 
virrannut Suomenlahdessa siitä, kun yhdis-
tyksen virallinen perustamiskokous pidettiin 
3.12.1944. Tänä vuonna on tarkoitus tuoda 
esille 70-vuotis juhlavuotta kaikissa SBY:n ta-
pahtumissa, Bokserilehdessä sekä yhdistyksen 
internet-sivustolla. Olemmehan yksi Suomen 
vanhimpia rotuyhdistyksiä, joten perinteet 
kunniaan.

Vuosikokouksessa oli paljon pestejä avoinna, 
jäsenistön piti valita seuraavaksi vuodeksi 

uusi puheenjohtaja sekä toimikuntien vetäjiä 
seuraavalle 2-vuotis kaudelle. Avoinna oli 
puheenjohtajan toimen lisäksi jalostustoimi-
kunnan vetäjä, koe- ja koulutustoimikunnan 
vetäjä ja julkaisutoimikunnan vetäjä.

Vuosikokous kaikkinensa sujui rauhallisesti 
ja äänestyksiä ei tarvittu toimihenkilöiden 
valinnoissa. Puheenjohtajaksi valittiin Outi 
Valle, jalostukseen Jenni Kaukonen, koe- ja 
koulutukseen Anu Salpakoski ja julkaisussa 
jatkaa Timo Kokko.

Palkintoja vuoden 2013 ansioista jaettiin 
perinteen mukaan sekä näyttely, että pk- 
puolelle, onnittelut kaikille palkituille!
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1. VUODEN NÄYTTELYBOKSERI, KASVATTAJAMALJA
Cocoon’s Royal Choice, Omistaja: Satu Rytkönen/
Kasvattaja: Cocoon’s/Maarit Halkomäki

2. VUODEN VSP NÄYTTELYBOKSERI,  
VUODEN KASVATTAJA
Bestbox Bonita De Luna, Omistaja: Eija ja Juha 
Kätkä-Riihioja, Kasvattaja: Bestbox/Anne Rikkilä

3. VUODEN JUNIORI
Zealbeat’s Acces To Succes, Omistaja: Mira  
Jaakkola, Kasvattaja: Zealbeat’s/ Heidi ja Pertti 
Mäki-Välkkilä

4. VUODEN VETERAANI, VUODEN SIITOSUROS,  
VUODEN SIITOSNARTTU, DELIGHT MEMORIES 
Playbox’s Mystery, Liberum Avis Aut Caesar, Liberum 
Avis Aut Sorpresa, Playbox’s Krista Puhakka

5. VUODEN IPO/SUOJELU TULOKAS  
Apfels Batu, Omistaja/ohjaaja: Sanna Sjöholm
Kasvattaja: Apfels/Marianna ja Reino Leimola

6. VUODEN AGILITY KOIRA  
Sky Bridge Janis Joplin, Omistaja/ohjaaja: Sofia 
Tuisku, Kasvattaja: SkyBridge/Tarja Torvinen

7. PARAS SUOJELUKOIRA 
Momo’s Trax, Omistaja/ohjaaja: Hanna Nikkola
Kasvattaja: Momo’s/ Satu Alanko ja Vesa Laaksonen

8. PARAS PALVELUSKOIRA PALKINTO,  
PARAS JÄLKIKOIRA 
Moonraker Intedra, Omistaja/ohjaaja: Helena Suortti
Kasvattaja: Moonraker/Anneli Karttunen

9. HARARSTUSKIERTOPALKINTO  
Ma Baker’s Ziggy Stardust, Omistaja/ohjaaja:  
Laura Leisti, Kasvattaja: Ma Baker’s/Pirkko Dima

10. VUODEN PK-PARI  
Zita vom Okeler Forst, Omistaja/ohjaaja: Harri  
Sonninen, Kasvattaja: Okeler Forst/Ralf Brinkmann

1. 2.

6. 7.
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3. 4. 5.

8. 9. 10.
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Vuoden 2013 näyttelypalkitut

Vuoden näytteLyBoKseRi toP10
1.  cocoon's Royal choice  135p
2.  Bestbox Bonita de Luna  104p
3.  Playbox's true illusion  93p
4.  cocoon's Renesanssi  85p
5.  cocoon's Religion Robert  83p
6.  Liberum avis aut caesar  82p
7.  tenten Knight  78p
8.  Playbox's unique  77p
9.  cocoon's jam jam  72p
10.  Klarissa de la Finca sapho  70p

toP10 naRtut
1.  Bestbox Bonita de Luna  104p
2.  Playbox's true illusion  93p
3.  cocoon's Renesanssi  85p
4.  Playbox's unique  77p
5.  cocoon's jam jam  72p
6.  Klarissa de la Finca sapho  70p 
 (paras yksittäinen tulos 20p)
7.  tenten marimba  70p 
 (paras yksittäinen tulos 18p)
8.  tenten next Love 51p
9.  Kaiffarin Benfica 48p
10.  daytona nostrum 44p

toP10 uRoKset
1.  cocoon's Royal choice  135p
2.  cocoon's Religion Robert  83p
3.  Liberum avis aut caesar  82p
4.  tenten Knight  78p
5.  marbelton duty officer  68p
6.  jewel no akacisa  60p
7.  Playbox's Panthera  59p
8.  Gift of Gods no akacisa  56p
9.  Playbox's troublemaker  52p 
 (paras yksittäinen tulos 27p)
10.  Bestbox Gran hermano  52p 
 (paras yksittäinen tulos 16p)

Vuoden Pentu
1.  Leeway's ideal for cocoon's  83p
2.  Zealbeat's Bitch Like Witch 7 3p
3.  Playbox's don juan  50p
4.  Bullrunners dushi  47p
5.  Zealbeat's access to success  32p

Vuoden junioRi
1.  Zealbeat's access to success  13p
2.  Kaiffarin Benfica  8p

Vuoden VeteRaani
1.  Playbox's mystery  74p
2.  apfels X-tempore  62p

KasVattajamaLja
1.  cocoon's Royal choice  74p
2.  Bestbox Bonita de Luna  57p
3.  Playbox's true illusion  48p
4.  Playbox's Warlock  30p
5.  cocoon's Renesanssi  26p

Vuoden siitosnaRttu
1.  Liberum avis una sorpresa  90p
2.  cocoon's nylon Beat  88p
3.  Bestbox angelface  50p
4.  Playbox's mystery  47p
5.  Playbox's okariina  43p

Vuoden siitosuRos
1.  Liberum avis aut caesar  69p
2.  Liberum avis Zenit  55p
3.  Gift of Gods no akacisa  44p
4.  Kreisid admirable adonis  42p

Vuoden näytteLyBoKseRiKasVattaja
1.  cocoon's  173p
2.  Playbox's  146p
3.  tenten  104p
4.  Bestbox  72p

deLiGht memoRies
Kennel Playbox's
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Vuoden BoKseRi

cocoon's Royal choice 

Vuoden naRttu

Bestbox Bonita de Luna

Vuoden junioRi

Zealbeat's access to success 

Vuoden Pentu

Leeway's ideal for cocoon's 

Vuoden VeteRaani

Playbox's mystery 

Vuoden siitosuRos
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cocoon's 

Vuoden KasVattaja

deLiGht 
memoRies

Kennel Playbox’s
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Vuoden 2013 PK-palkitut

PaRas PaLVeLusKoiRa PaLKinto
jK3 Rotumestari 2013 moonraker intedra 
ohj. helena suortti

PaRas eRiKoisjäLKiKoiRa
Fh2 Rotumestari 2013 Boxmann shangri-La 
ohj. Pia hietsalo

PaRas suojeLuKoiRa
iP3 Rotumestari 2013 momo's trax 
ohj. hanna nikkola

PaRas jäLKiKoiRa
K3 Rotumestari 2013 moonraker intedra 
ohj. helena suortti

PaRas haKuKoiRa
hK3 Flirtin Qorttelin Qurko
ohj. eveliina Kallio

PaRas ViestiKoiRa
Palkintoa ei tänä vuonna voitu jakaa 
boksereiden viestitulosten puuttuessa.

PaRas etsintäKoiRa
Palkintoa ei tänä vuonna voitu jakaa 
boksereiden etsintätulosten puuttuessa

Vuoden iPo/suojeLu tuLoKas
iP1 apfels Batu 
ohj. sanna sjöholm

Vuoden toKo-KoiRa
tK1 ma Baker's terminator 
ohj. satu siltanen

Vuoden aGiLity KoiRa
sky Bridge janis joplin 
ohj. sofia tuisku

haRRastusKieRtoPaLKinto
tK1 ma Baker's Ziggy stardust 
ohj. Laura Leisti

Vuoden PK-PaRi
jK3 iP1 Fin mVa Zita vom okeler Forst
ohj. harri sonninen

WiLmeR LundQVistin tauLu
ei jaettu, koska jakokriiterit 
eivät täyttyneet.

Vuoden PK-KasVattaja
Kennel apfel’s, marianna ja Reino Leimola
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PaRas PaLVeLusKoiRa/jäLKiKoiRa

jK3 Rotumestari 2013 moonraker intedra  
omistaja/ohjaaja helena suortti
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Vuoden toKo-KoiRa

tK1 ma Baker's terminator  
omistaja/ohjaaja satu siltanen

Olen Satu Siltanen Vehmaalta, Turun lähistöltä ja koirani on 
bn Ma Bakser´s Terminator, kavereiden kesken Peppi.
Peppi on ensimmäinen bokserini ja tokokoirani. Alkeiskurs-
sille mentiin sattumalta, koska vilkkaalle pennulle piti saada 
jotain aktiviteettia pitkän talven ajaksi, Peppi oli tuolloin 4 kk. 
Se kurssi olikin melkoista hössötystä ja säätämistä ja olinkin 
lähinnä helpottunut, kun kevät koitti ja pääsimme aloitta-
maan maastotreenit. 

Seuraavaksi talveksi kuitenkin päädyimme oman kaveri-
porukan kesken hankkimaan tokokouluttajan ja pikku hiljaa, 
loistavan kouluttajan ja treeniporukan  motivoidessa , huoma-
sin että mekin olimme edistyneet ja  kenties jonain päivänä 
eksyisimme jopa kisaamaan.  

Kisoihin tosiaan päädyimme lopulta ja ne ovatkin sitten 
ihan oma lukunsa. Välillä meni ihan mukavasti, välillä en 
tiedä olisiko itkenyt vai nauranut meidän suoritukselle, 
jonkinlainen tulos saatiin kuitenkin  joka kerta. Mielestäni 
tulostakin arvokkaampia olivat ne kisakokemukset, niin 
onnistumiset, kun ne vähemmän kunniakkaat hetket, joita 
mukaan myös mahtui. Syksyllä, tokokisojen lomassa kävimme 
suorittamassa myös bh:n. 

 Ennen rottweilerin puikoissa olleelle ohjaajalle bokserin 
ajatuksenjuoksu on ollut välillä aivan liian vilkasta, mutta 
vähitellen kaksi armotonta häslääjää on tavoittanut saman 
aaltopituuden ja nyt uskallan jo asettaa kunnianhimoisempia 
tavoitteita tulevaisuudellemmekin. Paljon tarvitaan vielä 
treeniä, mutta sehän bokserille sopii.

Mukavaa ja aktiivista kevään odotusta bokseriväelle!
terv. Satu & Peppi

Vuoden eRiKoisjäLKiKoiRa

Fh2 Rotumestari 2013 Boxmann shangri-La 
omistaja/ohjaaja Piia hietsalo

Olen Piia Hietsalo, aktiivinen palveluskoiraharrastaja 
Satakunnasta. Minulla on kotona tällä hetkellä kaksi 
koiraa, joiden kanssa kilpailen erikoisjäljellä ja suojelussa 
voittajaluokassa. Suomen Bokseriyhdistys ry palkitsi koirani 
RM’13 FH2 Boxmann Shangri-La, ”Mona”, vuoden 2013 
parhaana erikoisjälkikoirana. Mona on kolmas bokserini 
ja ensimmäinen erikoisjälkikoirani. Mona tuli minulle 9 
kuukauden ikäisenä ja aloitimme peltojälkeen tutustumisen 
kun Mona oli 2-vuotias. Tällä hetkellä Monalla on kolme 
FH2-tulosta kolmelta eri tuomarilta. Näistä tuloksista kaksi 
on saavutettu boksereiden erikoisjäljen MM-kilpailuissa. 
Vuonna 2013 voitimme tasaisen varmalla työskentelyllä 
FH2-rotumestaruuden 82 pisteellä. Lisäksi osallistuimme 
boksereiden erikoisjäljen MM-kilpailuihin, jotka järjestettiin 
Saksassa. Vaikeissa olosuhteissa saimme kasaan 80 pistettä ja 
se oikeutti tällä kertaa kilpailussa sijalle 10. Näiden tulosten 
perusteella Mona voitti vuoden erikoisjälkikoiran palkinnon.

Tänä vuonna Mona täyttää 8 vuotta. Sillä on edelleen 
pohjaton vatsalaukku ja ikuinen nälkä ja se on pirteä ja 
työskentelynhaluinen, joten mikäli terveyttä riittää niin 
jatkamme rakastamamme lajin parissa myös vuonna 2014. 
Tavoitteenamme on päästä osallistumaan useampaan kokee-
seen kuin vuonna 2013 ja toivon mukaan onnistuisimme 
niissä niin hyvin, että saisimme kasaan niitä vielä puuttuvia 
1-tuloksia. Toivotamme Monan kanssa kaikille bokseriharras-
tajille hyvää ja tulosrikasta vuotta!

PaRas PaLVeLusKoiRa/jäLKiKoiRa
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Vuoden PK-PaRi

jK3 iP1 Fin mVa Zita vom okeler Forst 
omistaja/ohjaaja harri sonninen

Olen Harri Sonninen Leppävirralta. Har-
rastuskoirana minulla on saksantuontinarttu 
Zita vom Okeler Forst. Perheessämme on 
ollut boksereita 90-luvulta lähtien, mutta 
Zita on ensimmäinen bokseri, jota olen itse 
kouluttanut pk-lajeihin.

Zitan tultua meille haaveenani oli aloittaa 
suojelun harrastaminen. Pennusta alkaen 
aloin harjoittelemaan Zitan kanssa jälkeä ja 
tottista. Päästyäni maalimiehen harjoitusryh-
mään aloitimme myös c-osan harjoittelun. 
Koko alkutaipaleemme ajan vaikeinta on 
ollut minulla opetella koirankoulutusta. On-
neksi Zita on ollut minulle hyvä opettaja ja 
harjoituskumppani. Syksyllä 2011 suoritimme 
BH-kokeen Zitan ollessa hieman alle kaksi 
vuotias. Seuraava kesä olikin sitten hiljaiseloa 
harrastuspuolella. Zita sai toukokuussa 2012 
pennut ja meidän harjoittelukautemme alkoi 
vasta heinäkuun puolella. Tällöin harjoittelun 
painopiste oli tottiksissa ja jäljellä.

Peltojäljen kouluttaminen Zitalle on ol-
lut hieman haasteellista. Zita ei ole missään 
vaiheessa ollut ahne ruualle. Tämän vuoksi 
olen saanut miettiä ja kokeilla monia mene-
telmiä, joilla lisätä motivaatiota jäljestämi-
seen. Keväällä 2013 lähdimme hakemaan 
vaihtelua ja motivaatiota metsäjäljeltä. Tämä 
kokeilu osoittautuikin onnistuneeksi. Metsä-
jäljellä Zita alkoi toimia ensimmäisestä jäl-
jestä alkaen hyvin ja innokkaasti. Koska Zita 
nautti silmin nähden jäljestämisestä metsäs-
sä, asetimme kesälle 2013 tavoitteita myös 
metsäjälkikokeeseen. Metsäjälkikokeeseen 
osallistumista helpotti se, että olin pennusta 
alkaen nostattanut sillä esineitä eri paikoissa. 
Näin Zitalla oli hyvä motivaatio työskennellä 
myös esineruudussa. Kesäkuussa ilmoitinkin 
Zitan ensimmäiseen jälkikokeeseen, jonka 
onnistuttua jatkoimme harjoittelua aina seu-
raaviin luokkiin. Kesän tuloksena saimmekin 
JK 1, JK 2 ja JK3 koulutustunnukset.

Maalimiehen kanssa asetimme vielä 
syksylle tavoitteeksi tuloksen saamisen suo-
jelukokeesta. Zitan kehitys kokeen kaikilla 
osa-alueilla oli ollut hyvää ja niinpä osal-
listuimme syyskuun lopulla ensimmäiseen 
suojelukokeeseemme. Tuloksena kokeesta 
koulutustunnus IP1. Tähän tulokseen olikin 
hyvä lopettaa vuoden 2013 koekausi.

Suuret kiitokset maalimiehellemme Tomil-
le ja kaikille meitä matkan varrella auttaneille. 
Kiitos myös Helenalle yhteistyöstä.

Vuoden PK-KasVattaja

Kennel apfel’s,  
marianna ja Reino Leimola
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haRRastusKieRtoPaLKinto

ma Baker’s Ziggy stardust  
Bh ZtP ad tK1 agi2 

omistaja/ohjaaja Laura Leisti

Nasu tuli sijoituskoirana Ma Baker’s kennelistä vuonna 2005 ja 
onkin J-pentueen emä (2008), eli kyseessä on nyt yhdeksänvuotias 
sporttimummo. Pentuna Nasu oli tuttuun bokserityyliin vauhdikas 
ja iloinen touhottaja. Nasun ollessa ensimmäinen todellinen harras-
tuskoirani, on se joutunut kokemaan myös epäjohdonmukaisuuksia 
koulutuksessa. Itsevarmana narttuna minun mokani eivät onneksi 
saaneet koiraa hölmistymään vaan se vedätti minua ansaistusti kerrasta 
toiseen. Nasun ollessa kaksivuotias, sattumien summana pääsimmekin 
treenaamaan asiansa osaavien ihmisten kanssa ja saatiin tottis sekä 
ohjaaja ruotuun. Elämäntilanteiden vuoksi treeniporukka on vuosien 
varrella vaihtunut, mutta Nasun kanssa on tähän saakka aina harrastet-
tu aktiivisesti.

Nasu tulee pääsääntöisesti toimeen niin toisten koirien kanssa, kuin 
hevosten ja kanojenkin kanssa. Se on ollut mukanani hevostalleilla pen-
nusta asti, sekä toiminut lehmien vahtijana ollessani maitotilalla lomit-
tamassa. Nasu on hyvin kuuliainen ja sen kanssa on aina ollut helppo 
kulkea missä vain sillä luoksetulo on aina ollut sille selvä asia jota ei ole 
tarve kyseenalaistaa. Nasu on ollut aina erittäin taitava pentukoirien 
kanssa. Kaveripiirissä Nasu onkin jokaisen pennun mummo-koira joka 
hellin ottein kertoo mikä on sallittua ja mikä ei, tosin aikuisille kavereille 
mummo osaa sanoa myös tiukasti jos jokin ärsyttää. 

Nasulle kelpaa kaikki tekeminen kunhan sen kanssa touhuaa ihmi-
nen. Nasun helpoin puoli on ahneus joka on mahdollistanut liikkei-
den ja asioiden opettelun teknisesti matalammassa vireessä, jolloin sen 
oppimiskyky tuntuu olevan loputon. Saalisviettisenä koirana se palk-
kautuu hyvin leluilla joilla saadaan sirolle nartulle mukavasti nopeutta 
ja virettä työskentelyyn. Nasun kanssa kisataan aktiivisesti agilityssä 
kakkosluokassa tavoitteena kolmosluokka ja  tokossa tavoitellaan TK2 
koulutustunnusta. PK-lajeista harrastamme ahkerasti suojelua sekä 
hakua.  Nasu on monipuolinen harrastuskoira joka kotona makoilee 
ja ottaa rennosti, mutta treeneissä kuin treeneissä osoittaa edelleen 
olevansa tulta ja tappuraa. Hyvästä kunnosta huolimatta suunnitelmis-
sa olisi että tämän vuoden jälkeen Nasu pääsee viettämään ansaittuja 
eläkepäiviä ja tavoitteellinen harrastaminen vaihtuu kevyemmäksi 
yhdessä puuhasteluksi.

Vuoden aGiLity KoiRa

Iines on ensimmäinen agilitykoirani, jonka kanssa pääsin teke-
mään hienon kisauran lajissa. Matkamme agilityn kisakentillä 
päättyi viime kesänä, kun Iines jäi eläkkeelle kisakoiran tehtävistä 
kunniakkaasti SM-kisojen jälkeen. Nykyään harrastamme agilitya 
vain omaksi ja toistemme iloksi. Saimme SBY:n agilitykoirapalkin-
non kolme vuotta sitten, kun kisauramme oli vasta alussa. Tämän 
palkinnon merkitys on meille kuitenkin erityinen, koska se jäänee 
myös uramme viimeiseksi. Tämä on paras tapa pistää pakettiin se 
agilitymatka, jonka olen Iineksen kanssa saanut kokea. 

Vuoden aGiLity KoiRa
sky Bridge janis joplin "iines" 
omistaja/ohjaaja sofia tuisku
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UUDENMAAN
ALAOSASTO

BoKsereiDen PuuhaPäivä 12.4.2014
Tervetuloa uudet ja vanhat UMA:laiset Luukkiin (Espoo-
seen) viettämään hauskaa ja touhukasta päivää bokseriporu-
kassa! Ohjelmassa klo 10 alkaen:

Näyttelykoulutusta (kouluttajana Ulla Granholm), hyvä • 
tilaisuus harjoitella esim. erikoisnäyttelyä tai Klubsiegeriä 
varten! Samalla voit osallistua myös "Kaunein kaulapanta" 
-kilpailuun.
Pientä kisailua pilke silmäkulmassa ;)• 
Koirien leikitystä/ pientä koulutusta/ mahdollista tutustua • 
eri lajien harrastajiin ja selvitellä samalla, mikä laji teille 
sopisi.
Grillausta hyvässä seurassa toisiin tutustuen. UMA tarjoaa!• 

Kaiken ikäiset ja tasoiset bokserit ihmisineen tervetulleita! 
Tapahtuma on ilmainen UMA:n jäsenille. Kilpailuissa pienet 
palkinnot parhaiten sijoittuneille. Etukäteisilmoittautumisia 
toivotaan, jotta osataan varata riittävästi grillattavaa, mutta voit 
tulla vaikket muistaisikaan ilmoittautua. Ilmoittautumisia voi 
laittaa: anna.hulkkonen@kolumbus.fi.

viehejuoksu
Viehejuoksuilta suunniteltu järjestettäväksi toukokuussa  
(mahdollisesti 7. tai 8.5.).

agilty -tutustumispäivä
Järjestetään keväällä.

Kevätleiri
Perinteinen SBY UMA:n ja Turun yhteinen kevätleiri järjeste-
tään 25.–27.4.2014. Lisätietoa tulossa pian!

hakukoe 24.5.2014
Paikkana Vantaa ja tuomarina Jarno Rantanen. Tarkemmat 
tiedot ilmoitetaan myöhemmin, kun saadaan SPKL:n  
vahvistus.

tottiksen-ja toKo:n alkeiskurssi
Järjestetään keväällä. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet  
tulossa pian.

Kilpailevien tottelevaisuuskurssi
Suunniteltu ulkopuolista kouluttajaa. Ehdotuksia otetaan 
vastaan!

TAMPEREEN
ALAOSASTO

26.4.2014 Hannu Liljegrenin tottispäivä• 
4.5.2014 Hakukoe• 
10.–11.5.2014 Luonnetesti• 

Lisätietoja tapahtumista ja koulutuksista alaosaston netti- 
sivuilla http://sbytampere.net/ tai Facebook-ryhmässä, "sBy 
tampereen alaosasto".

Tulossa tottisviikonloppu 10.–11.5.2014. Kouluttajana  
Hanna Räsänen. Lisätietoja alaosaston www-sivuilta.

Viikkotottikset siirtyvät viikonlopulta arki-iltaan, tiistaille. 
Paikkana toimii edelleen Viihdekeskuksen parkkialue.

Tarkemmat tiedot tulevista tapahtumista sekä viikkotottiksista 
alaosaston www-sivuilla sekä Facebook-ryhmästä.

KESKI-SUOMEN
ALAOSASTO

Alaosastot tiedottavat
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PK-viesti: tutustumispäivä15.5.2014
Tervetuloa tutustumaan viestiin ja aktivoimaan koiraasi! Koulut-
tajina Kati Korhonen ja Kimmo Kaartinen. Paikkana Veikkola. 
Tutustumispäivän hinta 5€, joka maksetaan  
UMA:n tilille. Ilmoittautumiset 12.5. mennessä Katille:  
pepepoksu@gmail.com.
Peltojälki-viikonloppu
Suunniteltu järjestettävän mahdollisesti toukokuussa. Koulutta-
jina Kimmo Kaartinen ja Hanna Nikkola. Koulutuksen tuotot 
menevät Atibox -joukkueelle. Lisätietoja tulossa pian!

PK-haku-tutustumispäivä
Järjestetään keväällä. Tarkemmat tiedot tulossa pian!

esineruutu-tutustumispäivä
Järjestetään keväällä. Tarkemmat tiedot tulossa pian!

aD-Koe eli kestävyyskoe
Suunniteltu järjestettäväksi syksyllä. Lisätietoja lähempänä.

vePe-tutustumispäivä
Järjestetään alkusyksystä.
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POHJANMAAN
ALAOSASTO

Kurssit/ koulutukset:
Maalimies leikittää koiraasi -päivä. Kouluttajana  • 
Toni Mäki-Latikka
Naksutinkoulutus. Kouluttajana Birgitta Strömman• 
Hakuleiri 25.–27.4 Kuortaneella. Kouluttajana  • 
Tarja Väyrynen
Leiri Tampereen alaosaston kanssa• 
Tottelevaisuuskoulutukset halleissa (tammi-maaliskuu) • 
Kokkolassa, Kuortaneella ja Vaasassa

Kokeet/ testit:
BH-koe syksyllä• 
MH-luonnekuvaus Lapualla 17.–18.5. Kuvaajina  • 
Arja Jauhiainen ja Kai Tarkka 
Ilm. 30.4. mennessä Anne Laine, Välilänkatu 4 B 12, 
62100 Lapua, p. 050 541 7029. Osm. bokserit 70 €,  
muut 90 €, FI49 4924 1320 0822 77. Etusija boksereilla 
1.4. saakka. Varaa paikkasi puhelimitse klo 16 jälkeen.
Luonnetesti Lapualla 14.–15.6. Tuomareina Jorma Kerkkä • 
ja Kai Tarkka. Ilm. 31.5. mennessä, 1.5. saakka, bokserit 
etusijalla, Anne Laine, Välilänkatu 4 B 12, 62100 Lapua, 
050 541 7029. Osm. bokserit 40 €, muut 50 €, FI49 4924 
1320 0822 77. Ilmoittautumiset klo 16 jälkeen.
AD-koe syksyllä• 

näyttelytoiminta:
Näyttelyharjoituksia• 
Match Show• 

tapahtumia:
Bokseritapaaminen elo/syyskuulla• 
Pikkujoulu• 

Lisätiedot: kaikista tapahtumista:  
http://sbypohjanmaa.weebly.com/

LAHDEN  
ALAOSASTO

sBy lahden alaosaston kuulumiset

SBY Lahden uusi johtokunta valittiin vuosikokouksessa 
27.1.2014 Salpauselän kennelpiirin hallilla. Kiinnostus  
jäsenyydestä oli runsasta, joten SBY Lahti päätti nostaa  
johtokunnan jäsenten määrän 1+6:sta 1+8:aan. Uuden  
johtokunnan kokoonpano ja vastuut ovat seuraavat:

Puheenjohtaja:       laura latikka

Varapuheenjohtaja:   Perttu noppari (myös Lahden  
 edustaja pääyhdityksessä)

Koulutusvastaava:    laura leisti

Näyttelyvastaava:    jenni sokura

Rahastonhoitaja:     aleksi mäkelä

Sihteeri:            maija laine

Tiedotusvastaava:    samuli immonen (myös  
 webmaster ja julkaisutoiminta)

Kanttiinivastaava:   satu mäyrä

Jäsen:               tuula rehn

Johtokunnan tarkemmat yhteystiedot löytyvät SBY Lahden  
web-sivuilta: www.sbylahti.fi.

Kevään 2014 tapahtumia:
Pk-tottelevaisuuskurssi 18.3.–22.4. kouluttajana  • 
Laura Latikka
Jan Vartiaisen tottisseminaari 5.–6.4.• 
Hakuviikonloppu 27.4. kouluttajana Ulla Komppa• 
Viikottainen tottisvuoro perjantaisin• 
SBY:n maalimiesoppilas Harri Latikan säännöllinen  • 
treenivuoro torstaisin
Säännölliset hakutreenit• 

POHJOIS-KARJALAN
ALAOSASTO

Ohjatut tottelevaisuuskoulutuksen jatkuvat Linnunlahden 
kentällä. Jälkitreenit starttaavat heti kun metsään ja pelloille 
pääsee. Seuraa ilmoittelua nettisivuilta www.sbypk.com.
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TURUN
ALAOSASTO

BY UMA ja Turun alaosasto järjestävät perinteisen kevätleirin 
tänä vuonna 25.4.–27.4.2014. Paikkana toimii Piispanranta 
Kaarinassa n. 10 km päässä Turusta, josta lisätietoja os.  
http://www.piispanranta.fi/etusivu. Majoittuminen perjantai-iltana 
ja koulutukset aloitetaan lauantaiaamuna. Huomioithan ma-
joituskapasiteetin olevan rajallinen, joten varaa paikkasi pian!

Kouluttajina leirillä: 
Haku:  Sari Kärnä, Susa Ranta- 
  mäki ja William Halin
Metsäjälki:  Japi Kankaanpää
Tottelevaisuus:  Hanna Räsänen
Suojelu (kisaavat):  Heikki Saranpää
Suojelu (aloittelevat ja ZTP):  Kimmo Kaartinen

leirihinnat sBy:n jäsenille:
Majoittuvat (pe–su):  150 € (hinta sis. aamu- 
  palat, lounaat, iltapalat ja  
  sauna)
Ei-majoittuvat:  110 € (hinta sis. lounaat,  
  iltapalat ja sauna)
Toinen koira (jos ryhmissä on tilaa):  60 €

Etusija koko viikonlopun osallistujilla, päiväkävijöitä otetaan, 
jos ryhmissä on tilaa.

Ei-jäsenet + 20 € 

Koirat voivat majoittua sisätiloissa häkissä, jolloin hinta +10 €.

Leirin varausmaksu on 50 €, joka tulee maksaa heti paikan 
varmistuttua. Näin varmistat paikkasi leirillä. Varausmaksua ei 
palauteta ja se vähennetään loppuleirin summasta. 

ilmoittautuminen:
Leirille etusijalla ovat SBY Turun ja UMA:n jäsenet ja 
heidän ilmoittautuminen alkaa 12.3.2014. Muiden SBY:n 
alaosastojen jäsenten sekä ei-jäsenten ilmoittautuminen alkaa 
19.3.2013.

Ilmoittautumiset osoitteeseen: taina.m.saarinen@gmail.com. 
Maksutiedot saat paluuviestissä.

Laita viestin otsikoksi ”kevätleiri”. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä mainitse myös mahdollinen erityisruokavalio, majoi-
tutko Piispanrannassa ja otatko koiran sisälle. Hakuryhmiin 
ilmoittautuvia pyydetään myös laittamaan lyhyt kuvaus koiran 
tasosta.

Lisätiedustelut leiristä (ei leiri-ilmoittautumisia): 
Pirkko Heikinheimo, puh. 050-3540713

hakukoe 1.5.2014
http://www.kopa.fi/app/trial/event/view/-/event_id/1335

Bh 29.5.2014
http://www.kopa.fi/app/trial/event/view/-/event_id/1293

Susa Rantamäki ja Hanne Leinonen järjestävät peltojälki-
viikonlopun 14.–15.6 Salon seudulla. Hinta 35 €/2 pvä ja  
20 €/ 1pvä. Paikka tarkentuu myöhemmin. Ilmottautumiset 
susarantamaki@gmail.com. Tuotto Atibox IPO joukkueelle. 
Maksutiedot saat ilmoittautumisen yhteydessä.

Suunnitelmissa keväämmällä myös tottispäivä ja maalimies  
leikittää -päivä sekä syksyllä Match show Salon seudulla.  
Seuraile sivuja! Tuotto Atibox IPO joukkueelle.
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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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ENSI ASKELEET TASAISEEN KASVUUN

Ravitsemustarpeet ovat kaikille pennuille yh-
teiset, mutta suhteessa koiran kokoon. Royal 
Caninin koiranpentujen ruokavaliot auttavat 
vahvistamaan herkän pennun vastustuskykyä 
ja  ruoansulatusta sekä tukevat pennun matkaa 
kohti tervettä aikuisuutta. 
Pentujen täysravinnot pieni-, keski-, suuri- ja 
jättikokoisille koiranpennuille. Myös roturuokia. 
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