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Tässä vielä muistin virkistykseksi

PK
Bokseri-lehdessä julkaistaan ne palveluskoi-
rakoetulokset, jotka on ilmoitettu aineistopäi-
vään 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. Tulokset perustuu KoiraNetti:iin 
ilmestyneisiin ja ilmoitettuihin tietoihin.

Näyttelyt
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 kasvatta-
jatuomari, boksereiden sekä koko näyttelyn koiramäärä, tieto
kaikista sijoittuneista (ROP/VSP, PU- ja PN-luokat, veteraanit, 
pennut) sekä jaetut palkinnot (sert, cacib yms.) sekä tieto ryhmä 
tai BIS menestyksestä.

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

Timppa

Kansi:
Int&FI&SE MVA JK2 TK2 BH Mr Homer di Noi Vincere 14 v
Kannen kuva Timo Kokko

Tietämättömyyttä vai  
saamattomuutta?

Lehden teko on ollut jälleen haastavaa. Teks-
tejä ja kuvia on metsästetty sähköpostein ja 
huutelulla Facebookissa. Deadlineen men-
nessä oli tullut vain yksi tulosilmoitus,  sekin 
ilman kuvaa. Vasta Facebook-postauksen 
jälkeen alkoi kuvia virrata lehteen. Julkaisun 
tehtävä ei ole kysellä ihmisiltä kuvia koiristaan näyttely/pk-tulos-
ten yhteyteen.

Vaivaako ihmisiä tietämättömyys vai saamattomuus? Tämä ei 
ole ainoa ongelma. Nyt joudun osoittamaan syyttävän sormeni 
alaosastojen tiedotusvastaaviin? Mikä on yleinen mielipide, pitäi-
sikö alaosastojen ilmoitukset jättää lehdestä pois kokonaan, moni 
uutinen on kuitenkin vanhentunut jo lehden ilmestymispäivänä? 
Tämän kerran annoin vielä armon käydä oikeudessa, ja metsästin 
materiaalia – varsinkin kun pk-puolen tulosluettelo oli kaikki-
nensa hienoa luettavaa. Lähtökohtaisesti jokainen on vastuussa 
itse julkaistavasta materiaalista – raadollisimmillaan sivu voisi 
olla tyhjää täynnä.

Kun lähetätte tuloksia ja kuvia, pyytäkää kuittaus sähköpostiin, 
jotta näin varmistutte sen perille menosta. Tänä päivänä se ei 
ole itsestään selvyys, että ”bitti-Itella” toimittaa postin perille. 
Sähköposteissa on tänä päivänä niin tiukat suojaukset roskapos-
tien vuoksi, joten useimmiten satunnaiset postit löytääkin yleensä 
roskakorista. 

Välillä positiivistakin: ) Hienoa, että tähänkin lehteen saimme 
jäsenistöltä muutaman mielenkiintoisen jutun, toinen harras-
tuksesta ja toinen koskien terveyttä. Enemmän vain aktiivisuutta 
juttujen suhteen, kirjoittakaa, kuvatkaa tapahtumia, joihin  
osallistutte ja lähetelkää ehdotuksia, mistä haluaisitte lukea.
Tulosrikas kesä on niputettu näihin kansiin, toivottavasti kaikki 
oleellinen on mukana. 

Päätoimittajalta
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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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Kesä on ohi ja syksy tullut. Näytte-
lyviikonloppu ja kesäleirit pidetty, 
useimmat kisat takanapäin. 

Tässä vielä onnittelut uusille rotumesta-
reille ja kaikille muille pärjänneille. Ja eri-
koisonnittelut kahdelle koirakolle, boksereita 
upeasti palveluskoirien Suomen Mesta-
ruuskisoissa edustaneille Susa Rantamäelle 
ja Momo’s Adrinalle, SM-hakukokeen 5. 
sija ja Eveliina Kalliolle ja Flirtin Qorttelin 
Qurkolle, SM-hakukokeen 6 . sija!!

Onnittelut samoin SBY:n neljälle maa-
limiesoppilaalle Harri Latikalle, Harri Son-
niselle, Kari Laukalle ja Kimmo Kaartiselle, 
jotka kaikki ovat saaneet SPKL:n harjoitus-
maalimieskortin !

Jokavuotinen ZTP-testi pidettiin tänä 
vuonna elokuussa Orimattilan Luhtikyläs-
sä Lahden lähellä. Suurkiitokset Lahden 
alaosastolle kokeiden järjestämisestä!

Testiin oli valitettavasti ilmoitettu vain 
vaadittu minimimäärä koiria eli neljä koiraa, 
joista testin läpäisi kolme. Toivottavasti ensi 
vuoden ZTP-testiin osallistuu enemmän 
koiria. Tarkoitus oli myös järjestää testin 
yhteyteen AD-koe eli kestävyyskoe, mutta 
se peruuntui koska kokeeseen ei ilmoitettu 
ensimmäistäkään koiraa. Liekö sitten syynä 
heinäkuun kovat helteet. ZTP-testin tuoma-
ri, Beate Jodl , olisi kovin mielellään ottanut 
myös AD-kokeen vastaan ja kyseli vielä 
lauantaina ZTP-testissä, etteikö kukaan to-
dellakaan olisi halukas koirineen yrittämään 
seuraavana päivänä AD-koetta eli siis koirien 
kestävyyskoetta( parinkymmenen kilometrin 
juoksulenkki koirille polkupyörän vierellä).

Olen sitä mieltä, että meidän kannattaisi 
todella miettiä seuraavaa: Vaikka Klubsieger-
show on alun perin suunniteltu ZTP-kokees-
ta aiheutuvien kustannusten ( saksalainen 

tuomari jne.) tilkitsemiseksi, niin Klubsieger-
show:n voisi siitä huolimatta järjestää sama-
na viikonloppuna erikoisnäyttelyn kanssa 
, niin että näyttelyissä olisi eri tuomarit ja 
molemmat näyttelyt samassa paikassa kuten 
nyt tänä vuonna nk. näyttelyviikonloppuna. 
Ja AD:n voisi sitten pitää ZTP:n yhteydes-
sä elokuussa, varsinkin kun sääkin meillä 
yleensä elokuussa on jo viileämpi. Samalla 
meillä olisi AD:n vastaanottavana tuomarina 
saksalainen ZTP-tuomari ja tulokset sitten 
automaattisesti myös Saksan Bokseriyh-
distyksen tietokannassa. Ja tämän ei pitäisi 
mitenkään estää sitä, että kukin alaosasto voi 
halutessaan järjestää oman AD-kokeensa 
kuten tähänkin asti. Mitä useampi koira sen 
suorittaa sitä parempi.

On yhdistyksellä tapahtumia nyt syksyl-
läkin, lähinnä nyt syyskuussa FH-rotumes-
taruuskisat. Tsemppiä ja menestystä sinne 
ilmoittautuneille. Ja toivottavasti lokakuun 
alussa on ATIBOX :in tämänvuotisiin FH-
mestatruuskisoihin pätevä joukkue kasassa. 

Hyvää alkanutta syksyä kaikille

Outi

Puheenjohtajalta

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: 950 kpl

OSOITTEENMUUTOKSET
Jäsensihteerille sähköpostilla: jasensihteeri@bokseriyhditys.fi
tai osoitteeseen: Mira Jaakkola, Jokiveräjäntie 6, 37910, Akaa
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Kiri eli Momo's Adrina on kolmas bokserini. Hakua aloim-
me treenata vasta, kun Kiri oli yli kaksivuotias. Luokat 
teimme kaudella 2012, mutta valitettavasti viime kausi 

taisteltiinkin sitten alkukaudella tullutta koulutusvirhettä korjail-
lessa. Kirin saama paha käärmeenpurema vaikeutti viime vuotta 
vielä entisestään. Loput SM-kokeeseen osallistumiseen vaadittavat 
tulokset saimmekin sitten kasaan vasta tänä keväänä. 

Osallistuminen SM-kisoihin bokserin kanssa on ollut haaveeni 
siitä saakka, kun aloin harrastaa palveluskoiralajeja ensimmäisen 
bokserini kanssa. Koen, että bokseri on turhan aliarvostettu har-
rastuskoirana, vaikka sen kanssa pystyisi kilpailemaan SM-tasolla 
siinä missä muillakin roduilla. 

SM-kisat alkoivat perjantaina ilmoittautumisella, eläinlääkärin 
tarkastuksella ja virallisilla harjoituksilla. Harjoituksissa Kiri kaatoi 
hyppyesteen kahdesti, jolloin ohjaajalla alkoi iskeä epätoivo. On-
neksi treenikaverit ja kasvattaja saivat minut rauhoittumaan. 

Lauantaina pääsimme suorittamaan tottelevaisuutta hieman 
ennen aamukahdeksaa, jolloin ei onneksi vielä ollut paahtavan 
kuuma. Kiri suoritti ensin paikallaolon, joka sujui vielä erinomai-
sesti vaikka Kiri aluksi haki hieman parempaa asentoa. Myös 
seuraaminen ja liikkeestä istuminen menivät tason mukaisesti. 

Liikkeestä maahanmenossa tuli valitettavasti liikevirhe, ja luok-
setulossa Kiri törmäsi. Liikkeestä seisominen sujui erittäin hyvin, 

mutta tässä Kiri törmäsi jo niin voimakkaasti, että itsekin horjah-
din. Tasamaanoudossa Kiri olisi saanut tarttua kapulaan nopeam-
min ja siirtyä sivulle suorempaan. 

Ohjaajan jännittämässä hyppynoudossa este pysyi pystyssä 
meno- ja paluuhypyn kosketuksista huolimatta, ja vinoeste-
nouto sujuikin sitten jo mallikkaasti. Eteenmenossa sen sijaan 
vaadittiin kaksi maahankäskyä.  Kaikkiaan Kirillä oli todella 
hyvä vire tottelevaisuudessa ja osa virheistä johtuikin siitä, että 
viimeistelyissä oli panostettu lähinnä vain hyvän tilan ylläpitoon. 
Liikevirheistä huolimatta tottelevaisuuspisteemme olivat vielä 
80,5 ja pääsimme jatkamaan maastoon. 

Maastoarvonnassa saimme numeron 17, joka tarkoitti että 
henkilöetsintävuoromme olisi sunnuntaina noin klo 15 nurkilla. 
Minua alkoikin tässä vaiheessa jännittää, miten hakurata sujuisi 
helteisessä säässä. 

Esineruutu oli vuorossa lauantai-iltana, ja se tuotti kaikille 
hakukoirille ongelmia. Yksikään koira ei tuonut ruudusta kaikkia 
kolmea esinettä. Kirillä on tällä kaudella ollut isoja ongelmia 
ruudussa, ja olin todella tyytyväinen, kun ruudusta nousi kaksi 
esinettä pistein 20.

Sunnuntai sujuikin sitten pääasiassa omaa vuoroa odotellessa. 
Kilpailijoiden kesken oli todella hyvä tunnelma ja kaikki tsemp-
pasivat toisiaan. En suoraan sanottuna uskonut, että Kiri jaksaisi 
työskennellä rataa loppuun, koska lämpötila oli niin korkea. 
Varasinkin reppuun mukaan useamman litran vettä koiran kaste-
luun suorituksen aikana. Maasto oli koirille rankka toisen puolen 
ollessa kokonaan jyrkkää nousua. Ensimmäinen maalimies löytyi 
mallikkaasti ylärinteestä, ja tämän jälkeen Kiri jaksoi työskennellä 
vielä muutaman hyvän piston. 

Noin 150–200 metrin välillä työskentely selvästi muuttui ja pistot 
olivat huonompia. Nenä kuitenkin pysyi auki, ja toinenkin maa-
limies löytyi noin 200 metrin kohdalta syvältä pusikoista. Tämän 
löydön jälkeen lepäiltiinkin jonkin aikaa keskilinjalla, ja muu-
taman piston jälkeen oli pakko jälleen antaa koiran hengähtää, 
koska se oli aivan loppu eikä juurikaan uponnut alueelle. 

Viimeinen maalimies oli ylhäällä rinteessä radan lopussa. Kun 
näin, että Kiri lähti taapertamaan jyrkkää rinnettä ylös hitaasti 
mutta määrätietoisesti tiesin, että sillä on haju maalimiehestä. 
Sitten vain jännitin, ehtiikö se tehdä ilmaisun ennen ajan loppu-
mista. 

Kiri osoitti maastossa uskomatonta taistelutahtoa, ja viimeiselle 
maalimiehellekin se vei minut määrätietoisesti, vaikka vauhti oli 
jo hidasta. Saldoksi henkilöetsinnästä tuli yhteensä 156 pistettä ja 
lopputuloksena HK3 pistein 256,5 ja kisan viides sija.

Tälle kaudelle tavoitteena olisi vielä saada se viimeinen ykköstulos 
hausta, jolloin Kiri saisi käyttövalion arvon. Tämän jälkeen sitten 
katsotaan jatkammeko hakua tavoitteellisesti vai korkkaammeko 
uuden lajin. Iso kiitos aivan parhaalle hakuryhmälle eli MuRuil-
le, sekä muille treenikavereille, ilman teitä en olisi päässyt tähän! 
Vesalle ja Sadulle kiitos Kiristä, se on kaikkea sitä mitä pennulta 
silloin toivoin! SBY- Turun alaosastolle kiitos muistamisesta.

SPKL SM 2014:
Haku SM5 Momo’s 
Adrina HK3 IPO3 ja 
Susa Rantamäki

Suomen Palveluskoiraliiton SM-kisat 2014 Suomen Palveluskoiraliiton SM-kisat 2014
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Olen Eveliina Kallio, 25-vuotias kauppatieteiden 
maisteri ja aktiivinen palveluskoiraharrastaja Seinä-
joelta. Kotoisin olen Ylöjärveltä, mutta viime vuon-

na mies otti ja vei mukanaan tänne Pohjanmaan lakeuksille. 
Koirani on 4-vuotias bokseri uros HK3, AD Flirtin Qorttelin 
Qurko. Qurko on pieni ja pippurinen harrastuskaveri, joka 
on aina valmis toimintaan. 

Kauden 2013 aikana saimme HK1, HK2 ja HK3 koulutus-
tunnukset ja keväällä 2014 jatkoimme osallistumalla kahteen 
voittajaluokan kokeeseen tuloksena kaksi koulutustunnusta. 
Näin ollen kolmen voittajaluokan kokeen jälkeen plakkaris-
sa meillä oli osallistumisoikeus palveluskoirien SM-kilpai-
luihin. Ilmoittautumisen lähetinkin epäröimättä tavoitteena 
lähteä hakemaan kisakokemusta ”isoista kisoista” sekä 
samalla tietysti tehdä hyvä, oman koulutustason mukainen 
suoritus joka osa-alueella. Kesä kului tiukasti treenatessa ja 
saimmekin onneksemme kilpailuiden alle ehjän valmis-
tautumisjakson ilman sairastumisia tai loukkaantumisia. 
Kilpailuihin lähdettäessä suurimmat pelkoni kohdistuivat-
kin ilmanlämpötilaan, sillä koko viikonlopulle oli luvattu 
hellelukemia. 

Arpaonni suosi meitä tottelevaisuuden osalta, jonka saimme 
suorittaa lauantaiaamun viileydessä heti ykköskentän toisessa 
parissa. Harmikseni en kuitenkaan onnistunut valmistele-
maan Qurkoa onnistuneesti tottelevaisuusosuuteen, vaan 
sen tunnetila oli kaukana optimaalisesta. Suorituksemme 
alkoikin rauhattomalla ja keskittymättömällä seuraamiskaa-
violla. Jäävistä liikkeistä alkaen Qurko kuitenkin tasaantui 
työntekoon, ja loppusuoritus sujui varsin mallikkaasti. Pistei-
tä verottivat kuitenkin erityisesti hyppynoudon paluuhypyn 
kosketus esteeseen ja huolimattomat kapulan luovutukset ja 
näin ollen yhteispisteiksi kertyi vain 84,5. Pisteemme olivat 
kuitenkin hakukoirakoiden seitsemänneksi parhaat ja vain 
4,5 pisteen erolla kärkeen pääsimme jatkamaan kilpailua 
kohti maasto-osuuksia. 

Esineruutuun suuntasimme arvonnan jälkeen vielä lau-
antaina iltapäivästä lämpömittarin näyttäessä +28 astetta. 
Maastoon saimme numeron 9, joka tiesi ensimmäisen 
ryhmän toiseksi viimeistä suoritusvuoroa. Aikaisemmissa 
voittajaluokan kokeissamme olimme aina jättäneet eniten 
pisteitä esineruutuun, joten odotukseni eivät tämänkään 
ruudun suhteen pilviä hiponeet. Ja niin siinä kävikin, että 
Qurko onnistui juoksentelultaan löytämään vain yhden 
esineen ja näin ollen ruudusta saldona vain 9 pistettä.

Sunnuntaiaamuna starttasimme hakuradalle lämpötilan 
kohotessa taas kohti hellelukemia. Radalle tullessamme olin 
kastellut Qurkon huolellisesti ja kannoin myös useampaa 
vesilitraa mukanani sen viilentämistä varten. Rata oli hieno 
ja haastava; koko 300m ajan sen vasen puoli oli todella 
jyrkkää metsäistä rinnettä ja oikea puoli puolestaan tiheni 
radan alun jälkeen melkein läpitunkemattomaksi ryteiköksi. 
Qurko työskenteli radalla upeasti tunkeutuen ryteikön läpi 
ja nousten rinteen ylös asti lähetys toisensa jälkeen. Kaikki 
maalimiehet löytyivät ja ilmaistakin Qurko jaksoi hyvin  

 
 
 
 
 
 

lämmöstä huolimatta. Pisteitä hakuradalta saimme 162 jota 
paremmin radalla suoriutuikin vain Suomenmestaruuden 
voittanut koirakko. 

Lopputuloksena saimme siis ensimmäisissä SM-kilpailuis-
samme 255,5 pistettä tehden näin ollen hyvän kakkostu-
loksen. Loppusijoitus SM6 yli 30 hakukoirakon joukosta 
ylitti odotukseni SM-debyyttimme suhteen. Toivon mukaan 
starttaamme taas ensi vuonna SM-mittelöissä ja pystymme 
parantamaan eritoten esineruudun suoritustamme!

 

SPKL SM 2014:
Haku SM6 Flirtin Qorttelin 
Qurko HK3 AD ja 
Eveliina Kallio

Suomen Palveluskoiraliiton SM-kisat 2014 Suomen Palveluskoiraliiton SM-kisat 2014
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hiemAn tAustAtietoA
Ada (Usoa Del Colle dell’Infi nito) saapui 
minulle pentuna Italiasta syksyllä 2009 
täydentämään muonakuntaani. Minun 
silmissäni maailman kaunein tumma 
kevytrakenteinen brindle tyttö tanssahti 
Helsinki-Vantaan lentokentällä minua 
vastaan ja koko auto matkan kotiin nuk-
kui levollisesti sylissäni varastaen loppu-
iäkseen palan sydämestäni. Kotona odotti 
seuraksi vanhempi bokseri herra sekä 
schipperke. Neidistä kasvoi pitkäsäärinen 
kaunotar, ja ei aikaakaan kun hänestä tuli 
armon rouva ja potraan pentueen emä.

Kesällä 2012 silloin 7-vuotias schipper-
keni katosi kirjaimellisesti kuin tuhka 
tuuleen. Kiertoteitse sain yhteyttä Etsi-
jäkoiraliittoon ja etsijäkoirakon paikalle 
auttamaan etsinnöissä. Pientä mustaa 
seuralaistani ei koskaan löydetty vaikka et-
sintöjä intensiivisesti keinoja kaihtamatta 
jatkettiin n. puolen vuoden ajan. Mutta 
jokaisesta surullisesta asiasta seuraa myös 
jotain hyvää; huomasin tutustuneeni 
lajin jota minun typätty ja silloin vielä 
kakaramaisen höyrypäinen Ada voisi alkaa 
harrastamaan ja kenties sitten aikanaan 

vuorostansa auttaa toisia hädässä olevia. 
Itsenäinen jälkityöskentely kasvattaisi 
koiran itseluottamusta ja positiivisesti 
myös muita henkisiä puolia. Olin aiem-
min vanhemman bokserini kanssa käynyt 
bokseriyhdistyksen leireillä ja seurannut 
eri lajien harrastajia sekä itsekin kokeil-
lut jäljestystä ja hakua. Luotin vankasti 
että myös Ada olisi oiva nenänsä käyttäjä 
vaikeissakin olosuhteissa. 
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metsästä 
mannerheimintielle

etsijäkoiran koulutuksesta; sekä erään bokserin 
koulutie maalta helsingin ydinkeskustaan.

Teksti: Scharon Malmsten sekä Etsijäkoiraliitto Ry
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etsijäkoiran koulutuksesta; sekä erään bokserin 
koulutie maalta helsingin ydinkeskustaan.

Teksti: Scharon Malmsten sekä Etsijäkoiraliitto Ry

Mikä Etsijäkoiratoiminta?
etsijÄkoirAt etsiVÄt hAjutunnistuksen 
PerusteellA
Etsijäkoiraliiton etsijäkoirat ohjaajineen ovat hajutun-
nistukseen ja erityisesti kadonneiden eläinten etsintään 
koulutettuja ammattilaisia. Koirien koulutuksen perustana 
on hajutunnistus. Hajutunnistuksen avulla koira etsii sen 
hajuista kohdetta, minkä koiran ohjaaja pyytää etsimään. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ohjaaja antaa 
etsijäkoiralle haistettavaksi kadonneen kohteen vaatteen, 
lelun, makuualustan tai mitä tahansa, missä on karku-
laisen hajua. Mikäli hajulähteenä on käytettävissä vain 
esim. auton penkki jota ei tietenkään voi jäljelle raahata 
mukaan, tehdään ns. siirtohaju. Silloin hajulähdettä 
hangataan puhtaalla sideharson palasella tms. ja haju siis 
siirretään kannettavaan muotoon. Hajulähteestä saamansa 
hajun perusteella koira etsii maastosta karkulaisen jäljet 
tai ilmoittaa ohjaajalle jos karkulainen ei ole liikkunut 
kyseisellä alueella. Kadonneiden etsintä ei ole millin tark-
kaa jäljestystä, vaan koira voi oikaista, jos se saa kauempaa 
tuoreemman hajun nenäänsä. Koirat etsivätkin käyttäen 
sekä ilma- että maavainua. 

Etsijäkoirat koulutetaan erityisesti kadonneiden koirien 
etsintään, mutta hajutunnistuksen avulla ne pystyvät 
etsimään teoriassa mitä tahansa, josta on olemassa haju-
lähde ja maastossa hajujälkiä. Etsijäkoiraliiton koirakot 
ovat auttaneet mm. kissojen, kilpikonnien, hevosten, 
käärmeiden ja ihmisten etsinnässä.

etsijÄkoirA ilmAisee Alueen, jollA 
kArkulAinen liikkuu
Etsijäkoirat koulutetaan siten, että ne ilmaisevat karkulai-
sen kohteliaan välimatkan päästä. Jos etsijäkoira menisi 
suoraan karkulaisen luokse, karkulainen lähtisi vain 
kauemmaksi pakoon. Kadonneet eläimet eräällä tapaa 
villiintyvät, eivätkä päästä vierasta etsijäkoiraa tai usein 
omaa ihmistäänkään ihan lähelle. On siis parempi, että 
etsijäkoira vie vain karkulaisen lähelle ja sen jälkeen kar-
kulainen houkutellaan luokse, loukutetaan tai otetaan 
kiinni muilla keinoilla. Koira saa ilmaista karkulaisen 
itselleen luonnollisella tavalla, usein nostamalla ryhtiä 
tai häntää. 

Kun etsijäkoira on näyttänyt alueen, jolla karkulainen 
on, on koira tehnyt työnsä. Tämän jälkeen vastuu siirtyy 
ihmisille. Kohtaan, jossa koira on ilmaissut karkulaisen, jä-
tetään ruokaa ja jotain tuttua hajua, esim. omistajan paita. 
Koiran ja kissan houkutteluun käytetään myös grillaamis-
ta, jos se vain on mahdollista. Grillatessa ruoan herkulliset 
tuoksut leviävät kauas. Alueesta riippuen voidaan tehdä 

hajujälkiä, joiden avulla kadonnut eläin ohjataan ruokin-
tapaikalle tai kotiin. Ideana on saada karkulainen jäämään 
alueelle. Usein se jää odottelemaan omistajiaan ruokinta-
paikalle tai kävelee hajujälkiä pitkin kotiin. Jos näin ei käy, 
eläintä ruokitaan säännöllisesti samaan paikkaan ja kun se 
on oppinut ruokintapaikan, se voidaan yrittää loukuttaa tai 
ottaa kiinni muilla keinoilla.

etsijÄkoirAn koulutus
Koiran koulutus etsintävalmiiksi kestää ahkeralla har-
joittelulla noin kaksi - kolme vuotta. Koulutus sisältää 
Tutustuminen hajutunnistukseen -kurssin, alkeiskurssin, 
jatkokurssin sekä etsintöihin valmistavat erikoiskurssit. 
Kurssin suorittamiseksi koirakon on läpäistävä kurssin 
loppukoe, jolla testataan kurssilla opetettujen asioiden 
osaamista. Kurssien välillä harjoitellaan treeniringissä, 
jossa kerrataan aikaisemmilla kursseilla opittuja asioita 
ja kerätään kokemusta seuraavia, vaativampia kursseja 
varten. Koko koulutuksen ajan harjoitellaan myös perus-
tottelevaisuutta etsintätokoryhmässä.

Koiran kanssa harjoittelun lisäksi ohjaaja opiskelee 
erilaisia muita etsinnöissä tarvittavia taitoja. Maasto ja 
sääolosuhteet vaikuttavat huomattavasti etsintöihin, joten 
ohjaajan on perehdyttävä niihin liittyviin erityispiirteisiin. 
Ohjaajan tulee oppia, miten tuulet, ilmavirrat ja maan-
pinnalla tapahtuvat olosuhteiden muutokset vaikuttavat 
hajujen liikkumiseen. Samoin hajujen käyttäytyminen 
erilaisissa maastoissa on oleellista. Suunnistuksesta tulee 
osata ainakin alkeet, sillä harjoituksissa ja etsinnöissä jou-
tuu jatkuvasti lukemaan karttaa. Lisäksi koiran ohjaajan 
kursseihin kuuluvat koiran, kissan ja ihmisen ensiapu.

tAsotestit VArmistAVAt osAAmistAson
Kun kaikki kurssit on suoritettu, koirakko voi osallistua 
tasotestiin. Hyväksytyn tasotestin suorituksen jälkeen 
koirakko pääsee Etsijäkoiraliiton etsijäkoiralistalle ja 
tositoimiin auttamaan karkulaisia. Aloitteleville etsi-
jöille ohjataan helpompia etsintöjä ja kokeneemmille 
vaikeampia. Kun etsintäkokemus on karttunut, etsijäkoi-
rakko voi suorittaa ns. kakkostason testin, jonka jälkeen 
koirakko voidaan lähettää myös vaativampiin etsintöihin. 
Vaativiin etsintöihin luetaan yli 3 päivää kateissa olleet, 
vilkkailla alueilla kadonneet (esim. kaupunkien keskus-
tat, messuhallit) ja sellaiset etsinnät, joissa ei ole selkeätä 
hajua karkulaisesta tai etsittävä on muu kuin koira. Kaik-
ki Etsijäkoiraliiton koirakot ovat siis tasotestattuja, millä 
varmistetaan koirakon riittävä osaamistaso karkulaisen ja 
kadonneen eläimen omistajan auttamiseen. Tasotestatut 
koirakot suorittavat säännöllisesti tasontarkistuskokeen.
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AdAn eteneminen
Syksyllä 2012 ilmoittauduin mukaan 
Etsijäkoiraliittoon ja Ada suoritti ilman 
vaikeuksia alkeiskurssin loppukokeen 
saman vuoden marraskuussa. Tämän 
jälkeen harjoittelu jatkui treeniringissä. 
Tehtävänä oli ennen seuraavaa tasoa (jat-
kokurssia) suorittaa kaikkiaan 10 erilaista 
ns. listajälkeä kahteen kertaan mutta väliin 
piti myös ripotella palauttavia helppoja 
jälkiä. Pääpiirteittään alkeiskurssin jäljet 
ovat lyhyestä näkölähdöstä puoleen km 
pitkiä, tuoreesta 30 min vanhaan, helpolla 
metsä tai nurmikko alustalla. Listajäljissä 
vaikeusastetta kiristetään hieman; matkat 
pitenevät 500 m kilometriin, tuoreesta 
jäljestä 4–6 tuntiin vanhennettuun. Har-
joitellaan myös maastonvaihdoksia (esim 
soratieltä metsään), enemmän häiriöitä 

(jäljestystä taajamissa), jäljen alun etsin-
tää, häiriökoirien läsnäoloa (Y-jälkeä tai 
viuhkaa), kulmia jne. Koska jäljestystä on 
vain kerran viikossa kestää tämä koulutus-
vaihe välijälkineen siis n. 30–40 viikkoa. 
Tarpeeksi hitaalla etenemisellä taataan 
koiran motivaation ja oppimiskyvyn ylläpi-
to, liitossa harjoittelee hyvin laaja rotukirjo 
ja taustan omaavia koiria. Adan kanssa 
eteneminen oli koko matkaa hyvin varmaa 
ja vakuuttavaa, palveluskoiran vankkumat-
tomalla työmoraalilla. Jo pääsiäisenä 2013 
teki Ada vaikutuksen niin minuun kuin 
kouluttajiinkin suorittamalla 5 h vanhan 
jäljen Porvoon vanhassa kaupungissa 
vaikka matkalle osui niin turistilaumaa 
kuin peräkärryn päälle pressua lennättänyt 
muuttomies… Tämän ”lista”-vaiheen lop-
pua kohti on Adan jälkiä tehty tahallisesti 

häiriöisiin paikkoihin; Espoon keskustaan, 
Sellon ympäristöön, juna-asemille jne. 
Olemme myös erinäisistä syistä pitäneet 
pidempiäkin taukoja harjoittelusta, mikä 
varmaan loppupelissä ollut hyvä asia.

Toukokuussa 2014 Ada suoritti viimeisen 
listajälkensä ja liiton kouluttajien mieles-
tä olimme valmiit etenemään jatkokurs-
sille. Nyt jäljet taas vaikeutuivat; harjoi-
teltiin mm 12–24 h vanhaa, 2–2,5km 
pitkää jne. Koska koira on osoittanut 
kestävänsä rankkaakin häiriötä jäljillään, 
esitin toiveen että menisimme Helsingin 
keskustaan suorittamaan kurssilla vaadit-
tua kaupunkijälkeä.

ÄÄriolosuhteet,  
muttA bokseri toimii.
Jäljestys järjestetään yleensä siten, että har-
joituskerran laatija suunnittelee jäljen ja 
jäljestävä koirakko ei ennalta tiedä minne 
kulkea. On luotettava koiraan ja osattava 
lukea sen antamia pieniä eleitä ja aiko-
muksia. Tilanne pyritään siis rakentamaan 
siten, että se mahdollisimman paljon 
muistuttaisi tositilannetta. Jäljillä on myös 
mukana seuraaja, kouluttaja, joka kulkee 
koirakon takana ja antaa neuvoa ja ohjeita. 
Näin nytkin, liiton koulutusvastaava oli 
suunnitellut jäljen, itse en tiennyt minne 
kulkua tulisi suunnata.

24.8.2014 klo 15:30 annoin Adalle alku-
hajun puolisen tuntia aiemmin ”karan-
neen” jack russel terrierin kaulapannasta 
Arkadian kadulla Luonnontieteen museon 
edustalla. Ada joka arkena asuu keskellä 
metsää, naapureina vain hongat ja hiljai-
suus, lenkitys pääosin vapaita metsäretkiä, 
oli lähtemässä jäljelle josta ei haasteita 
tulisi puuttumaan. Tämän ääremmäksi 
koiraa kotiloistansa ei juurikaan pääse!

Alku tarkistuksien jäljen kulkusuunnas-
ta lähti koira matkaan, ylitti Pohjoisen 
Rautatiekadun Arkadiankadulle ja matkasi 
mäkeä alas kohti Mannerheimin patsas-
ta. Toistaiseksi vielä pystyin antamaan 
muutaman metrin verran jäljestysliinaa 
ja työskentelyrauhaa. Mannerheimin tien 
risteyksessä kävi tuulenvire etelästä päin, 
mikä ilmeisemmin kuljetti hajut kohti 
eduskuntataloa. Sinne myös Ada suuntasi 
askeleensa mutta hetken pyöriskelyn jäl-
keen päätyi takaisin Manskulle ja seurasi 
hengähdys- ja mietintätauko. Jäljellä koira 
saa harhailla ja istahtaa miettimäänkin, 
pääasiahan on että tavalla tai toisella 
lopulta löytää maaliin. Ada hienosti 
palautti itsensä jäljen päälle ja seurasi 
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pysähtyminen ja valojen vaihtumisen 
odottelu kadunylitystä varten. Lasipalatsin 
edustalla Ada halusi ylittää Mannerheimin-
tietä Sokoksen puollelle, mutta oli pakko 
voimakkaasti jarruttaa menoa ja pyytää 
koiraa odottamaan valojen vaihtumista. 
Ylitys sujui hyvin vaikka kohta tietöiden 
takia kapea ja vastaamme vyöryi tiheä ih-
mismuuri. Jouduin siis lyhentämään liinaa 
minimiin ja vain varoa ettei kukaan talloisi 
meitä varpaille. Sokoksen kulmalla Ada 
loi minuun katseen vilauksia kuin apua 
pyytäen, muutenkin koiran olemus hyvin 
epävarma eli tulkitsin koirasta että emme 
olleet jäljen päällä. Hän kuitenkin päätti 
edetä kohti etelää mutta myös ylittää Man-
nerheimintie takaisin Forumin puolelle. 
Jälleen oli siis kahdet peräkkäiset valot 
jolloin jouduin pidättää koiran etenemästä 
ja odottamaan vihreää valoa ennen kuin 
pääsimme Forumin edustalle. Lisänsä 
liikenteen ja ihmisten vilskeeseen ja me-
luun loi kiskoillaan kirskuvat raitiovaunut, 
jotain mitä Ada ei ollut eläessään aiemmin 
kohdannut, mutta koira teki töitä suupielet 
vaahdossa, tippukoon vaikka taivaankansi 
niskaan! Koska oli lämmin ja aurinkoinen 
iltapäivä, pitivät kaikki katutasossakin olevat 
liikkeet ovensa avoimina. Jokainen avoin 
ovi vaikuttaa koiran näkökulmasta jonkin 
sortin risteykseltä. Ada teki jokaisen oven-
suun kohdalla tehokkaasti työtä, tarkistaen 
ettei ”karkuri” ollut livahtanut juuri siitä 
kohtaa… Valitettavasti en voinut päästää 
koiraa liikkeisiin, baareihin, Mäkkäriin 
jne., vaan Ada sai tyytyä pois sulkemaan 
mahdollisen kulmauksen kurkkimalla 
ovensuusta. Bokserimaisen vikkelästi rouva 
eteni siksakkia koko matkan, mikä tietenkin 
ihmismassojen joukossa asetti minulle val-
tavat haasteet liinankäytössä. Piti mahdol-
lisuuksien mukaan antaa koiralle mahdol-
lisimman paljon työskentelyrauhaa mutta 
samalla välttää ettei poukkoilevan rivakasti 
etenevä koira sotke ohikulkijoita liinaansa. 
Piti myös visusti varo etten tahattomasti 
ohjaa koiraa omalla kehonkielelläni, mikä 

tietenkin todella vaikeaa kun koira jäljes-
tää lyhimmillään puoli metriä minusta. 
Koira päätti ylittää Lönnrotinkadun 
mutta tämän jälkeen pyrki enemmän 
vasemmalle ja loi kaihoisia katseita 
Ruotsalaisen teatterin suuntaan. Bule-
vardin kulmalla Ada otti mietintätauon 
ja oli hyvin hämmentyneen oloinen. 
Syy oli siinä, että oikea jälki kulki jo 
Stockan kohdalta kohti Espan puistoa 
ja olimme siis tulleet jäljeltä pois. Siksi 
oli siis Ada viimeisen korttelin matkan 
”merkannut” vasemmalle; sinne 
minne jälki oikeasti oli kääntynyt. 
Koira kuitenkin päätti olla palaamatta 

takaisin Stockan kulmalle, vaan jatkoi 
matkaa Bulevardin ja Mannerheimin tien 
yli ja edelleen Etelä Espan yli. Päästyämme 
Espan puistoon koiran olemus muuttui ren-

nommaksi ja askel varmemmaksi. Ada on 
ruvennut tekemään maalin lähestyessä ns 
”oheistoimintaa”, ”chillaa” eli kaikenlaisia 
rauhoittavia eleitä ja niin tälläkin kertaa. 
Se että rauhoittaako koira näin itseään 
vaiko maalissa olevaa koiraa, on hämärän 
peitossa. Minulle ohjaajana se vain on 
hyvä merkki siitä, että ollaan lähellä 
jäljen loppupistettä. Nytkin hän poikkesi 
nuuskuttamaan kaikkea epäoleellista 
sekä tekemään tarpeensa. Ja siellähän 
se meidän maalikin löytyi, Runebergin 
patsaan vierestä, turistien lomassa aurinkoa 
palvomassa. Ilmaisu oli vaisuhko mutta 
lopuksi Ada sai hyvin ansaitsemansa ruoka-
palkan ja valtavat kehut mykistävän upeasta 
suorituksestaan.

VielÄ on AdAllA mAtkAA 
omAAn mAAliinsA
Adalla suoritti jatkokurssin loppukokeen 
30.8.2014. Aina ei mene kaikki kuin 
strömsössä ja minun virheistäni johtuen 

Ada kierteli sillä kertaa helpohkolla, alun 
perin 1 km ja 30 min vanhalla rauhalliselle 
taajama-alueelle tehdyllä Y-jäljellä kaikki-
aan 7,8 km ja 2,5 h verran… Koira osoitti 
taistelutahtoaan, löysi pääosin ilmavainulla 
maaliin ja sai hyväksytyn suorituksen (ja 
minä arvokkaan opetuksen…)! Seuraavaksi 
siirrymme taas harjoittelemaan treenirin-
kiin sekä suorittamaan uusia vielä vaikeam-
pia jälkiä ennen seuraavia tosietsintöihin 
valmistavia kolmeen osioon jaettuja erikois-
kursseja. Tuolloin ovat teemoina vanhat 
(1–8 vrk vanhoja jälkiä), pitkät (3 km–8 km 
jäljet) sekä kaupunkijäljet jolloin kaikki 
harjoittelu tapahtuu vilkkailla paikoilla. 
Tämän lisäksi harjoitellaan myös ns. tyhjiä 
(koiralle annetaan alkuhaju paikassa jossa 
etsittävä kohde ei ole liikkunut), reviiriä 
(jäljestystä alueella missä runsaasti jäljestet-
tävän eri-ikäisiä jälkiä ja koira on valittava 
näistä se tuorein) sekä sekahajua (annettava 
alkuhajuun on sekoitettu myös jonkun 
muun koiran tai eläimen hajua).

Adan haastava kaupunkijälki oli siis 
vain alkusoittoa kaikelle sille mitä vielä 
tuleman pitää. Olemme reilussa puolessa 
toista vuodessa rakentaneet sen vankan 
kivijalustan jolle haasteiden talopalikoita 
kootaan. Sokerina pohjalla odottaa se päi-
vä, jolloin toivon mukaan saamme antaa 
takaisin siitä pyyteettömästä avusta jonka 
Etsijäkoiraliitolta oman hätäni hetkellä 
sain. Olen myös nöyrän kiitollinen siitä, 
että saan tehdä töitä näin lahjakkaan ja 
upean koiran kanssa.

tietenkin todella vaikeaa kun koira jäljes-
tää lyhimmillään puoli metriä minusta. 
Koira päätti ylittää Lönnrotinkadun 
mutta tämän jälkeen pyrki enemmän 
vasemmalle ja loi kaihoisia katseita 
Ruotsalaisen teatterin suuntaan. Bule-
vardin kulmalla Ada otti mietintätauon 
ja oli hyvin hämmentyneen oloinen. 
Syy oli siinä, että oikea jälki kulki jo 
Stockan kohdalta kohti Espan puistoa 
ja olimme siis tulleet jäljeltä pois. Siksi 
oli siis Ada viimeisen korttelin matkan 
”merkannut” vasemmalle; sinne 
minne jälki oikeasti oli kääntynyt. 
Koira kuitenkin päätti olla palaamatta 

nommaksi ja askel varmemmaksi. Ada on 
ruvennut tekemään maalin lähestyessä ns 
”oheistoimintaa”, ”chillaa” eli kaikenlaisia 

vaiko maalissa olevaa koiraa, on hämärän 

jäljen loppupistettä. Nytkin hän poikkesi 

patsaan vierestä, turistien lomassa aurinkoa 

Lisätietoa Etsijäkoiraliiton toiminnasta: 
www.etsijakoiraliitto.fi

Ensiapuohjeet, miten toimia kun lemmikki 
karkaa sekä ilmoituksia karkulaisista: 
www.karkurit.fi
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Kuka olet?

Olen Anni Räsänen Vantaalta.

Mistä bokseriharrastuksesi alkoi? Ja montako  
bokseria sinulla on ollut?
Pitkään olin jo haaveillut toisesta koirasta, sekarotuisen sohva-
peruna koirani kaveriksi. Paljon katselin eri rotuja ja siskoltani 
sain vinkkiä että kennel Vivi´s Duracellilla olisi vapaita bokse-
rin pentuja. Rotuun perehdyttyä ja pentuja käytyä katsomassa, 
sain ensimmäisen bokserini Ellin vuonna 2011.

Mikä on suhteesi alaosastoosi ja SBY:een?
Uutena harrastajana olen ollut tyytyväinen alaosaston ja SBY:n 
tarjoamiin tapahtumiin. Alaosaston alkeis- ja jatko tottikset 
olivat meidän kimmoke alkaa harrastaa.  

Mitä bokseri merkitsee sinulle?
Ilosta, energistä ja ystävällistä perheenjäsentä sekä, harrastus-
kaveria. 

Mitä olet harrastanut?
Kun Ellin sain, niin ajattelin jospa sitä vaan jotain pientä sil-
loin tällöin touhuilisi  Mutta harrastaminen vei mukanaan ja 
kokeilimme eri lajeja ja hurahdimme molemmat hakuun. Ha-
kua harrastamme UMA:n hakuporukassa sekä KKH:n PEKO 
porukassa. Keväällä pääsimme mukaan raunioryhmään ja sen 
myöden jonkin verran olemme tutustuneet rakennusetsintään 
ja ketteryys osioon.

Miten saataisiin lisää boksereita koekentille ja sitä 
kautta arvokisoihin?
Itse pidän tärkeänä rentoa ja kannustavaa ilmapiiriä jossa voi-
daan myös yhdessä miettiä ratkaisuja ongelmiin ja antaa vink-
kejä sekä uusia ideoita huomioiden jokainen yksilönä. Myös 
aloittelevia tulisi kannustaa mukaan ryhmiin ja tutustumaan 
lajeihin. Harrastamisen tulisi olla kivaa ja mikäs sen parempaa 
kuin harrastaminen hyvässä seurassa!

Edellisen kirjoittajan kysymys: 
Raunioharrastus ja siinä esiin tulleet haasteet
Raunioita emme vielä kovin kauaa ole harrastaneet mutta 
olen kyllä tykännyt ja mielestäni se on mielenkiintoinen laji. 
Raunioilla koiran tulee pystyä liikkumaan erilaisilla alustoilla 
ja pinnoilla rohkeasti löytääkseen uhrin. Alue voi olla vaikea-
kulkuinenkin esim. sisältää irtonaisia lohkareita, johtoja, puuta 
yms. esteitä. Raunioilla koira työskentelee itsenäisesti mutta tu-
lee olla hyvin ohjattavissa.  Radalla olemme myös harjoitelleet 
häiriötä kuten savuja, meteliä, alueella liikkuvia ihmisiä joista 
huolimatta koiran tulee pystyä työskentelemään.  Näitä häiri-
öitähän olisi tositoimissa. Suurimpina haasteina Ellin kanssa 
raunioilla on sen rämäpäisyys, pelottomasti loikkii kasoille ja 
hyppää alas niin että välillä hirvittää. Raunioilla olen oppinut 
paljon koiran lukutaidosta ja hajutyöskentelystä.   

Seuraavaksi haastan Henna Aholan kertomaan pelastuskoiratoi-
minnasta ja kuinka päätyi pelastuskoira puolelle.

Harrastajaesittelyssä  
Anni Räsänen
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Ensimmäinen bokseri tuli kotiini vuonna 1991, FI CH 
Eckbran Romeo. Uros oli tuontikoirien jälkeläinen ja 
erittäin vaativa luonne. Olin saanut vakuutella kasvatta-

jalle kovasti pärjääväni bokseriuroksen kanssa. Olinhan koulutta-
nut saksanpaimenkoira narttuni hyvinkin yhteiskuntakelpoiseksi. 
Noh, tämä poika vaatikin sitten huomattavasti enemmän kuin 
paimen, varmasti moni vieläkin koiran muistaa. Pärjäsin kuiten-
kin koiran kanssa kohtuullisesti. 

Vuonna 1993 tuli taloon sijoitusnarttu Taimi Ekhardtilta, kennel 
Eckbran. Tämä narttu, Fi CH Eckbran Frisco, on ensimmäisen 
Playbox’s-pentueen emä 1996. Yhteistyö Taimin ja Monican 
kanssa kesti vuosia, heiltä sain tietoni ja tietämykseni peruskallion 
kasvatustyöhön. Heidän opeilla ja neuvoilla mennään vielä pit-
källe tänäpäivänäkin.Tätä tietoutta jaan kasvattieni omistajille ja 
aloitteleville kasvattajille. Tietoa ja kokemuksia karttuu, sekä rotu 
muuttuu, mutta perusasiat eivät. Suuri kiitos Taimille kaikista 
niistä pitkistä keskusteluista ja hienoista koirista. 

Vuonna 1995 muutti perheeseen paljon mainetta näyttelykehissä 
saavuttanut Eckbran Robin Hood, josta ei valitettavati odotusten 

vastaisesti ollut jalostuskoiraksi. Sekä samana vuonna Eckbran 
Omenankukka. Omenankukka teki neljä pentuetta ja näitä 
linjoja yhä löytyy koirieni takaa.

uusi Alku 
Kasvatustyö oli pitkään hyvin pienimuotoista ja suppeaa. Pentue 
syntyi vuosittain, eikä edes joka vuosi. Lasten ollessa pieniä, oli 
ajanjakso kun talossa ei ollut yhtään bokseria. Silloin tuntui että 
jotain puuttui!

Olen tehnyt yhteistyötä vuosia Natalia Selivonekin kanssa, 
kennel Liberum Avis Pietarissa. Vuonna 2003 kirjoitin Natali-
alle viestin;- eikö häneltä nyt liikenisi edes yksi bokseri tänne 
meillekin, vaikka ei olisikaan enää pentu??

Näin taloon saapui Liberum Avis iz Oblasti Fantstiki, tämä 
koira oli uuden ajanjakson alku. Koira oli noin 6kk kun tuli 
taloon ja oli aivan kauhuissaan lapsista, joita ei elämässään ollut 
nähnyt. Ensimmäisten päivien jälkeen Osjasta tuli lasten paras 
kaveri ja suojelija. Jatkossa myös yhden narttulinjani alku, joka 
vahvasti vaikuttaa vielä tänä päivänäkin.

Vuonna 2004 tuli taloon C.I.B Ru&Ee&Fi CH ipo-1Liberum 
Avis Zenit. Koiran oli tarkoitus tulla vain näyttelyitä kiertämään 
ja ehkä hetkeksi siitoslainaan. Kuitenkaan se ei koskaan palan-
nut takaisin Pietariin, vaan asui kotonani loppuun asti. Zenit 
oli niitä "kerran elämässä koiria". Zenitin jälkeläisnäyttö on 
kiistatonta, vaikkin sitä käytettiin aika vähän Suomessa. Zenitin 
poika, Liberum Avis Aut Caesar on jatkanut isänsä jalanjäljissä. 
Näiden urosten jälkeläisten terveystilastot on kaunista katsotta-
vaa. Tämän hetkiset jalostusnarttuni ovat lähes poikkeuksetta 
Zenit linjaisia. Kuten kotona asuva uros Playbox´s Warlock.(i. 
Warrior dei Centurioni)

tÄmÄ PÄiVÄ
Lasten ollessa jo teini-ikäisiä, jää itselle enemmän aikaa ja 
resursseja kasvatustyöhön. 

Tänä päivänä lennätän narttujani eurooppaan astutettavaksi 
lähes vuosittain. Tästä mahdollisuudesta saan kiittää aviomies-
täni. Hänen panostuksensa tähän kasvatustyöhön, on lennellä 
ympäri eurooppa narttujeni kanssa, Italia-Espanja-Saksa-Italia 
akselilla. Niistä kommelluksista saisi ihan oman tarinan... 
Muutoin ei häntä paljon koirani kiinnosta, mutta tehtävänsä 
kullakin. Keinosiemennystä en ole vielä rohjennut käyttää, 
mutta senkin aika lienee tulevaisuudessa.

Seuraan tiiviisti keskieuroopan boksereita ja kenneleitä, sekä 
heidän kasvatustyötä. Käyn aina tilaisuuden tullen Atiboxissa 
seuraamassa mihin rotu on kehittynyt ja kehittymässä. Kun ta-
pahtumaan kokoontuu 600–800 euroopan tasokkainta bokseria, 
katsottavaa ja pohdittavaa riittää. Haluaisin vielä enemmän käy-
dä seuraamassa eri maiden erikoisnäyttelyitä, jahressiegereitä 
ym tapahtumia. Korkeimmalle arvostan kasvattajatuomareiden 
arvostelemia näyttelyitä, ja niissä menestymisiä. 

Valitsen nartuilleni uroksia jotka ovat selkeästi jättäneet sellaisia 
jälkeläisiä ja ominaisuuksia joita itse haluaisin omiin bokse-
reihini. Tietysti tämän kaiken tavoitteena on saada uutta verta 
linjoihini, sekä kunnioittaa rotumääritelmää. Ennenkaikkea 
teen nämä jalostusvalinnat ajatellen itseäni, jokaisesta pentuees-
ta jää narttu kotiin tai sijoitukseen. Bokserissa kun pitää olla sitä 

Kasvattajaesittelyssä  
kennel Playbox’s ja

Krista Puhakka

1.
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1. C.I.E. V´07 RKFV´10 HeVV´13 PmVV´13 VV´13 Playbox´s Mystery     2. Tulevaisuuden lupaus By Jch Ee Jch By Ch Playbox´s Flaming Diamond   
3. EE&LV&BY&BY GR CH  Playbox´s Warlock     4. INT & FIN & EST & MLDV & RUS CH ESTW´07 IP-1 SBY 2009 & 2010 jalostusuros Liberum  
Avis Zenit

2. 3.

oikeaa luonnetta, sekä sen ulkoasun tulee ilmentää rotumääritel-
män mukaista rohkeaa ja tyylikästä koiraa.

Viime vuosien ulkomaiset jalostusvalinnat olivat; Warrior dei cen-
turioni, josta jäi kotiin Playbox´s Warlock, hienoilla terveystulok-
silla.Jolla alkaa olla jo omaakin jalostusnäyttöä. Hashish v Jessbox, 
josta narttu P.Gossip Girl meni sijoitukseen ja uros By ch By 
JV´14 jäi osaomistukseen. Fausto de Val de Cayone, josta syntyi 
kasvattajan painajainen, kuusi urosta. Toivottavasti pojat lunasta-
vat sitten odotuksia. Sekä Rus La Fler Kashnikov, josta on kaksi 
narttua kotona kasvamassa. Tulevaisuus näyttää...uutta sukupolvea 
on kasvamassa niin ulkolaisista uroksista kuin kotimaassakin asu-
vista. Tulevaisuudessa toivon pääseväni käyttämään myös suurella 
työllä kasvattamia nuoria uroksiani.

Jalostusvalintoihin vaikuttaa hyvin paljon muukin kuin vain se 
yksi yksilö ja sen paperilla näkyvä terveys. Pääsääntöisestihän ne 
ovat vain viralliset lausunnot luuston osalta, sekä sydänlausunto. 
Kasvattaja joutuu aina tekemään kompromisseja ja valintoja. Ei 
sitä täydellista bokseria ole olemassakaan. Vaikka vanhempien 
tiedot tässä sukupolvessa näyttää paperilla hyviltä, on myös hyvin 
tärkeää tietää, mitä edellisissä sukupolvissa on takana, niin hyvässä 
kun pahassa. On niin paljon muitakin asioita jotka vaikuttavat 
jalostuspäätöksiin. Näitä tietoja ei pelkästään netistä ja tilastoista 
löydy.Täytyy tunteä ihmisiä, kasvattajia ja seurata rotua, muutoin-
kin kun kotimaassa. Suomalaisten koirien ja linjojen seuraammis-
ta helpottaa kovasti jalostusnetti ja valmiit indeksit. Itse olen saa-

nut hyvin tietoja ulkolaistenkin urosten omistajilta. Röntgenkuvia 
ja doppler lausuntoja, niiden virallisten tietojen lisäksi. He ovat 
olleet yllättävän yhteistyöhaluisia. Tietoa saa, kun osaa pyytää.

Jonkin verran olen tuonut myös koiria ulkomailta.Viimeisin 
hankintani maailmalta on narttu By JV´14 Palma del Colle del 
Infinito, josta toivon saavani myöhemmin uuden narttulinjan 
kasvatustyöhöni. Aika näyttää kuinka Palma odotukset lunastaa.

Alunperin bokseri on käyttökoira, sotakoira, tänäpäivänä kuiten-
kin ennenaikkea perheenjäsen. Mielestäni bokseri on monikäyt-
töinen rotu, erinomainen käyttökoira, toisaalta aivan loistava 
lapsiperheen koira. Tästä loistava esimerkki oli Zenit,joka tuli 
suojelutreenistä suoraan nurmelle painimaan 5v pojan kanssa, 
eikä tarvinnut miettiä käykö koira vielä liian kuumana. Zenit ei 
olisi milloinkaan,missään tilanteessa olisi vahingoittanut lasta. 
Kasvattien omistajille anna nohjeen että ;- Ihan sama vaikka 
sitten harrastatte koriatanssia, pääasia että aivojumppaa on.  
Tavoitteet jokainen asettaa omalle kohdalle sopiviksi. 

Viime vuosien kasvatustyön on palkinnut lukuisat klubsieger- ja 
voittajatittelit sekä valioarvot ja kansainväliset valioarvot. Näistä 
on kiitosta annettava ihanille kasvattien omistajille. He ovat 
tehneet hienoa työtä koiriensa kanssa. Koiria sen enempiää lis-
taamatta, listahan olisi hyvinkin pitkä. Ylpeä olen siitä että niitä 
menestyviä koiria on useampia, eikä vain yksi tai kaksi tähteä.
Kiitos team Playbox’s !

4.
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Viimeksi PAlstAA kirjoittAessAni oli toukokuu. Sen jälkeen 
onkin kerennyt tapahtua paljon. Se pieni suloinen pennun pöt-
kylä on jo venynyt melkein aikuisen korkuiseksi. Kasvutahti on 
ollut uskomaton, kilo viikossa. Uni-Muorikin on saanut eloonsa 
uutta virtaa ja vahingossa jopa innostuu kirmaamaan ja leikki-
mään Speden kanssa. Spedekään ei enää rääkkää Unia niin pal-
jon, mummeli on saanut pitää häntänsä ja korvansa. Ja kyllä ne 
pionitkin kukkivat upeasti pennun terrorisoinnista huolimatta.

Parhaimpana päivänä Spede tiputti kerralla kuusi hammasta, 
kaikki kulmahampaat mukaan lukien. Siinä meni tottistreenit 
hetkeksi tauolle, kun toinen ei saanut edes nakkia purtua, tree-
nipatukasta puhumattakaan. Kesän aikana harrastettiin hakua ja 
tottista, laiska emäntä ei tehnyt kuin muutaman peltojäljen. 

erÄÄllÄ AlkukesÄn lenkillÄ suoritimme tyylipuhtaat kevät-
kynnöt. Spede juoksenteli vapaana pellolla. Uni-Muori oli juok-
suvyössä kiinni, kun olin vielä yksikätinen leikkauksen jälkeen. 
Päätinpä fiksuna likkana mennä kyykkyyn ja huudella Spedeä 
tulemaan luokseni. Uni näki selkeästi kostonsa paikan tulleen, ja 

hups vain - hihna oli sen suussa. Siinä sitä emäntä kynti peltoa 
persaus edellä useamman metrin (tuulipuvunhousut meinaan 
luistaa märällä nurmikolla todella hyvin) ja pentu juoksi pellolla 
kuuroin korvin harakan perässä. Se on näitä koiranomistajan 
ylpeyden hetkiä. 

Heinäkuun helteiden myötä mekin vetäydyimme isännän ja 
koirien kanssa mökille. Spede rupesi käymään uimakoulua, tyyli 
on vielä tassupohjaa ja kovaa pärskyttämistä. Ehkäpä sitten ensi 
kesänä tuleva vesipeto saa uimamaisterin paperinsa. Harjoituksia 
jatketaan sitten talven aikana koirauimalassa. Ja jos nyt loppuisi 
se vesilammikoidenkin kiertäminen...

PAikAllinen ötökkÄPoPulAAtio on kärsinyt - Speden 
lempitouhua on jahdata perhosia ja muita lenteleviä ötököitä. 
Myös terassilautojen välissä vilistelevät muurahaiset kohtaavat 
limaisen lopun. Onneksi  se ei ole kerennyt napsia ampiaisia 
suuhunsa. Ruokahalu on kasvavalla nuorella hirmuinen. Varsin-
kin helteillä suurinta herkkua olivat vesimeloni ja kurkku.

Pussipiru on hieman rauhoittunut, suurempia terroritekoja ei 
ole vielä tapahtunut. Hikisukat ovat pojan suurinta herkkua, ne 
varastetaan heti ja imeskellään litimäriksi -ällöttävää. Kerran 
tosin nuoriherra haki pyykkitelineeltä emännän alushousut, 
joita sitten tampattiin takapihalle kaivettuun puoli metriä syvään 
kuoppaan suurella antaumuksella...

Ensimmäisiä uhmailun merkkejä on havaittavissa, onhan sitä 
ikääkin jo yli puoli vuotta. Välillä Spede laittaa saparot (siis tei-
patut korvat) tötterölle, eikä kuuntele sanaakaan mitä puhutaan. 
Ei kuule, niin ei tarvii totellakaan.

suurtA iloA jA onnistumisentunnettA olen tuntenut 
Speden oppiessa uutta sekä nähdessäni, kuinka se on nauttinut 
treenaamisesta. Spede on osoittautunut rohkeaksi ja tasapainoi-
seksi pennuksi, joka oppii nopeasti asioita - niin hyvässä kuin 
pahassakin...

Ainut murheenkryyni on ollut toinen laskeutumaton kives. Tätä 
pientä palleroista on hierottu ja yritelty venytellä illat pitkät 
(moni mies olisi varmasti kateellinen ko.alueen saamasta huo-
miosta), mutta kaikesta huolimatta "nyytti" pakeni takaisin sinne 
jonnekkin. Mutta toivosta ei olla vielä luovuttu,ehkä se vielä 
sieltä takaisin tulee...

Säiden vihdoinkin viilentyessä ja koirien sekä omistajien puhku-
essa uutta virtaa toivotamme kaikille antoisaa syksyn jatkoa.

Haku-ja sienimetsälle suunnistaen;
Henna,Spede & Uni

Speden Spalsta



16  |  Bokseri 3 • 2014

Palveluskoiraliiton  
maalimiesleiri  

Lapualla 21.–27.7.2014

kuvassa on myös muut tänä kesänä pätevöidyt kilpailuavustajat ja harjoitusmaalimiehet. ihan takimmaisena vasemmalta harri hatu-
nen ja miska jähi. keskellä vasemmalla kimmo kaartinen ja harri sonninen sekä edessä  vasemmalta kari laukka, markku roivainen, 
harri latikka ja matias Auramaa.

Teksti Harri Sonninen, kuvat Anu Hatunpää.

Palveluskoiraliiton  
maalimiesleiri  

Lapualla 21.–27.7.2014
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Suomen Palveluskoiraliitto järjesti perinteisen maali-
miesten koulutusleirin Lapuan Wanha Karhumäen 
leirikeskuksessa heinäkuun lopulla. Paikalla oli koulutta-
jien ja maalimiesoppilaiden lisäksi ilahduttavan paljon 

koiranohjaajia ja kuunteluoppilaita.

Kaikkiaan leirille oli kokoontunut noin 30 maalimiesoppilasta 
näyttämään kouluttajille vuoden aikana oppimiaan taitoja. Oppi-
laiden joukossa mukana olivat myös kaikki kuusi bokseriyhdistyk-
sen maalimiesoppilasta. Aikaisempien näyttöjen perusteella toi-
selle vuosikurssille osallistuivat Kimmo Kaartinen, Harri Latikka, 
Kari Laukka ja Harri Sonninen sekä ensimmäiselle vuosikurssille 
Toni Mäki-Latikka ja loppiaisleirillä uutena oppilaana aloittanut 
Antti Myllyperkiö. 

Viikko aloitettiin maanantaina oppilaiden aamulenkillä, jonka 
myötä oppilaiden hyvää yhteishenkeä saatiin nostettua heti leirin 
aluksi. Viikon aikana oppilaat laitettiin jälleen kovaan testiin niin 
teorian hallinnan kuin käytännön harjoitusten osalta. Teoriatie-
toutta testattiin kirjallisella kokeella ja ylempien vuosikurssien 
oppilaat saivat pitää teorialuennon kouluttajien antamasta 
aiheesta koko leirikansan edessä. Harjoituksissa päästiin suunnit-
telemaan ja toteuttamaan treenejä erityyppisille koirille. Oman 
mausteensa leirille toi koko viikon kestänyt helteinen ilma, joka 
varmasti sai oppilailta hien virtaamaan treeneissä. Ilta-aikaan 
leirillä rentouduttiin rentojen iltaohjelmien myötä.

Oppilaita pidettiin leirillä jännityksessä harjoitusmaalimiesten 
korttikokeisiin pääsystä aina perjantai-päivään saakka. Tuolloin 

kakkosvuosikurssin oppilaat saivat kouluttajilta palautetta omasta 
tasostaan ja leirin aikana tehdyistä treeneistä. Viikon aikana 
hyvin menneiden harjoitusten siivittämänä kaikki bokseriyhdis-
tyksen toisen vuosikurssin oppilasta pääsivät seuraavan päivän 
korttikokeeseen. 

Korttikoe aloitettiin suorittamalla ensin suojelukokeen alokas-
luokan kisaliikkeet. Kaikki yhdistyksemme oppilaat suoriutuivat 
niistä riittävällä tasolla ja pääsivät jatkamaan kokeen toiseen 
osaan.  Toisessa osassa oppilaille annettiin tehtäväksi suunnitella 
ja toteuttaa suojeluharjoitus vieraalle koiralle. Harjoitukselle 
annettiin myös aihe, jota siinä tuli treenata.  Oppilaat saivat kes-
kustella koiran ohjaajan kanssa ennen treeniä ja kysellä treenin 
kannalta olennaisia tietoja. Tämän jälkeen oppilaan piti toteut-
taa suunnittelemansa harjoitus ja purkaa treeni koiran ohjaajalle 
ja kouluttajille leiriyleisön edessä. Tämän osion suorittamisen 
jälkeen kouluttajien raati kokoontui päättämään oppilaiden koh-
talosta. Yhdeksästä kokeeseen osallistuneesta oppilaasta kokeen 
läpäisi yhteensä kuusi oppilasta, näiden kuuden joukossa olivat 
kaikki neljä kokeeseen päässyttä bokseriyhdistyksen oppilasta.  
Läpäisemällä harjoitusmaalimieskorttikokeen oppilaat saivat 
siirron Palveluskoiraliiton maalimieskoulutuksen kolmannelle 
vuosikurssille, jossa seuraavana tavoitteena on päästä virallisen 
kilpailuavustajan korttikokeeseen tulevana kesänä. Ensimmäi-
selle vuosikurssille osallistuneista Toni Mäki-Latikka siirrettiin 
toiselle vuosikurssille. Antti jatkaa maalimiesopintojaan hyvin 
menneen leirin jälkeen vielä ensimmäisellä vuosikurssilla.

kuvassa on myös muut tänä kesänä pätevöidyt kilpailuavustajat ja harjoitusmaalimiehet. ihan takimmaisena vasemmalta harri hatu-
nen ja miska jähi. keskellä vasemmalla kimmo kaartinen ja harri sonninen sekä edessä  vasemmalta kari laukka, markku roivainen, 
harri latikka ja matias Auramaa.
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rotumestArit 2014:

hAku
Zealbeat's Zot Zot Too Hot,ohj. Minna Tuusa, 70/183=253, HK3, RM voittajaluokka

metsÄjÄlki
Moonraker Intedra, ohj. Helena Suortti, 87/160=247, JK3, RM voittajaluokka
Apfels Claara, ohj. Tarja Lamminen, 74/195=269, JK2, RM avoinluokka

suojelu
Apfels Calevi, ohj. Susa Rantamäki, 95/78/90=263, VIK e, IP2, RM avoinluokka
Ma Baker's Ziggy Stardust, ohj. Laura Leisti 86/79/84=249, VIK e, IP1, RM alokasluokka
 

 
SBY: PK-rotumestaruuskokeet

Harjavallassa 13.7.2014
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muut koulutustunnuksen tehneet:

suojelu
Apfels Caisla, ohj. Tiina-Leena Salo, 87/76/73=236, VIK e, IP2

bh
Moonraker Just For Fun, ohj. Janne Pietikäinen

 
muut PAlkinnot:

umbron mAljA (PArAs totteleVAisuus)
Moonraker Intedra, ohj. Helena Suortti

Fitdogin PAlkinto kisojen VAnhin koirA
Ma Baker's Ziggy Stardust, 9 v 3 kk

joukkuekilPAilu:
1.  Apfels Cacciaiset (Apfels Calevi ja Susa Rantamäki, Apfels Claara ja Tarja Lamminen,  
 Apfels Caisla ja Tiina-Leena Salo) 768 pistettä
2.  Virenojan Valitut (Vivi's Duracell Daredevil ja Laura Latikka, Ma Baker's Ziggy Stardust  
 ja Laura Leisti, Zealbeat's Zot Zot Too Hot ja Minna Tuusa) 539 pistettä
3.  Vätti (Moonraker Hurrjanhyvä ja Pirkko Heikinheimo, Moonraker Intedra ja Helena Suortti,  
 Aristocrat zur Alten Bückeburg ja Laura Mäiseli) 462 pistettä
4.  Tamperelaiset (Sulohuulen Eri Nomainen ja Piia Heinilä, Pearl Seeker's Etienne ja  
 Anne Aurén-Elonen) 249 pistettä

muut tulokset:

hAku:
AlokAsluokkA
Aristocrat Zur Alten Bückeburg, ohj. Laura Mäiseli, 64/- = 64
MaBaker's Not So Perfect, ohj. Anna Hulkkonen, 57/164 =221
Pearl Seeker's Etienne, ohj. Anne Aurén-Elonen,  50/96 =146

metsÄjÄlki:
AlokAsluokkA
Bossico's Amber, ohj. Henri Paasikivi, 76/118 =194
Momo`s Trax, ohj. Hanna Nikkola, 71/124 =195

AVoinluokkA
Sulohuulen Eri Nomainen, ohj. Piia Heinilä, -/102 =102

VoittAjAluokkA
Moonraker Fina Fia, ohj. Tuula Nolvi, -/51 =51
Moonraker Hurrjanhyvä, ohj. Pirkko Heikinheimo, 58/93 = 151

suojelu:
AlokAsluokkA
Vivi´s Duracell Daredevil, ohj. Laura Latikka, 37/-/- =37
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suomen kennelliiton jalostustieteellisen 
toimikunnan päätös 19.8.2014 (8/2014):

Toimikunta hyväksyy bokserille seuraavan rotukohtaisen 
PEVISA-ohjelman:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen asutusta annettu
lonkkakuvauslausunto, selkälausunto ja astutushetkellä 
voimassa oleva sydämen kuuntelutulos. Rekisteröinnin raja-
arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Selkäkuvaus voidaan 
tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon 
raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan 
parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 
0 tai aste 1. Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos 
on voimassa 12 kk ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuunte-
lun tulos on voimassa 24 kk.

Ohjelma on voimassa 1.1.2015–31.5.2015.
Ohjelman ehdot 1.6.2015–31.12.2016 (JTO-kauden lop-
puun) tarkistetaan kun on tieto siitä milloin uusi Sydänohje 
tulee voimaan.

Toimikunta siis päättää missä vaiheessa rodun ohjelmaan 
voidaan liittää seuraava sydäntutkimuksia koskeva ehto: 
"Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koi-
ran sydän tutkittava doppler-tutkimuksella (aikaisintaan 
12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Mikäli doppler-
tutkimuksessa sydämestä löytyy jokin sairaus, ei koiraa saa 
käyttää jalostukseen. Doppler-tulokset normaali ja avoin 
ovat hyväksyttäviä.”
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Terveisiä kesäleiriltä
SBY:n kesäleiri Kokemäellä 13–17.7.2014, leirikeskuksena Pitkäjärven vapaa-ajankeskus

KOULUTTAJAT:
Haku: Jarno Sirrola ja Susa Rantamäki
Metsäjälki: Antero Muurikainen
Peltojälki: Satu Ehrlund ja Riikka BycklingSuojelu: Timo Karjalainen 
Maalimiesoppilaat: Jouni Jyrkkä
Koulutusohjaajaoppilaat: Hanna Räsänen

Pääsin itse ensimmäistä kertaa laittamaan näppini kesäleirin järjestelyihin. Onneksi sain paljon apuja käytännön järjestelyihin monelta taholta, ilman teitä tuskin olisi leiriä saatu näin kivuttomasti järjestettyä, Suuri Kiitos teille: Hanna Räsänen, Laura Latikka, Tiina Lempiälä, Taina Saarinen ja muut. Unohtamatta tietenkään hienoja kouluttajia sekä leiriläisiä. 

Leirirakenne oli tänä vuonna hieman aiemmista vuosista poikkeava ja leiriläisillä oli enemmän yhteistä ohjelmaa ja valinnaisuutta. Pääasiallisesti päivät treenattiin omissa laji-ryhmissä ja illat yhteisissä vapaavalintaisissa treeneissä. Käytännössä samanaikaisesti pyöri muutama tottelevaisuuskoulutusryhmä (joita vetivät koulutusohjaajaoppilaat yhdessä vaihtuvien kouluttajien kanssa) sekä maalimiesoppilaidenryhmä. 
Leiri alkoi sunnuntaina boksereiden PK-mestisten jälkeen majoittumisella. Maanantai-aamun avasi Jouni Jyrkän pitämä, kaikille leiriläisille yhteinen luento käytännön esimerkein koiran yleishallinnasta arjessa. Jounin luento innostikin leiriläisiä osallistumaan illan treenien valinnaiseen Jounin pitämään arkitottis koulutukseen, joka oli tarkoitus pitää vain ensimmäisenä iltana, mutta suuren suosion takia tulikin vakiokoulutukseksi muillekin illoille. Yhteisen aloituksen jälkeen lajiryhmät lähtivät omiin koulutuksiinsa Harjavallan perämetsiin, pelloille ja kentälle, kun taas koulutusohjaajaoppilaat jäivät purkamaan ennakkotehtäviään Pitkäjärvelle.

Kesäleirin muuta perustreenien ulkopuolista ohjelmaa olivat mm. maanantai-illan uusien leiriläisten ja kouluttajien leirikaste sekä keskiviikon koulutusohjaajaoppilaiden pätevöinti ja leiri-illanvietto. Tänä kesänä koulutusohjaajiksi pätevöitiin kaksi Turun alaosaston oppi-lasta: Tiina-Leena Salo sekä Jaana Repo. Torstaiaamun avasi Jouni Jyrkän luento, jota seu-rasi SPKL:n palveluskoirien SM-kisoihin meneville koirakoille järjestetty stadionharjoitus. SM-kisoissa hienosti boksereiden mainetta ylläpitäneet koirakot Susa ja Kiri sekä Eveliina ja Kurko sekä muut halukkaat, saivatkin treenit äänentoistolaitteiden ja yleisön suosion-osoitusten kera. Lisäksi Anni Räsänen piti iltaisin huolen koirien lihashuollosta hieromalla halukkaiden koiria.

Harjavallan ja Kokemäen upeat maastot, kentät sekä loistavat kelit loivat taas hienot puitteet kesäleirille. Palautteiden mukaan leiripaikkana Pitkäjärvi on aivan ”helmi” ja kou-luttajat olivat ”jäätävän hyviä”. Näillä kokemuksilla, pienillä viilauksilla, ja tiedolla että porukassa on paljon idearikkaita ja avuliaita apukäsiä, on hyvä lähteä suunnittelemaan ensi kesän leiriä. 

Iso Kiitos kaikille leirillä olleille!

”Kyläpiälikkö” Anu
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Uudet jäsenet

Boksereiden erikoisjäljen rotumestaruuskokeet järjestettiin 27.9.2014 Hämeenkyrössä. Tuomarina oli Outi Hermiö, 
koetoimitsijana Kaisa Korpela ja ratamestarina Kari Laukka. Valitettavasti tänä vuonna ei päästy kuitenkaan jakamaan 
rotumestaruuksia, koska kukaan yhdeksästä paikalla olleesta koirakosta ei tehnyt tulosta.

Tuloskadosta huolimatta, kisat olivat hienosti järjestetyt, jälkipellot upeat, jäljet tehty hyvin ja tuomari sekä ilmapiiri erit-
täin mukava ja kannustava. Vaikka päivä oli hieno ja aurinkoinen, sekä sinällään kaikki edellytykset tulosten tekemiseen 
oli olemassa, haittasi erittäin kova puuskittainen tuuli varmasti monen koiran suoritusta. Mutta tällä kertaa näin, ja katseet 
kohti tulevaa.

Kiitos Tampereen alaosastolle järjestelyistä!

VoittAjAluokkA (Fh2)
Aristocrat zur Alten Bückeburg, ohj. Laura Mäiseli, 63 p.
Apfels Ava, ohj. Marianna Leimola, 12 p.
Riikka Salo SkyBridge Quad Machine, 11 p.
SkyBridge J-Lo, ohj. Tarja Torvinen, 6 p.
Apfels Agabus, ohj. Anu Salpakoski, 4 p.

AVoinluokkA (Fh1)
GiveMeFive Betty Boop, ohj. Sirpa Annala, 23 p.
SkyBridge Me Myself and I, ohj. Satu Kajosmäki, 4 p.
Aprilmist Anai’i’s, ohj. Paula Suominen, 1 p.
Zicco Torques, ohj. Nina Suuronen, 1 p.

Bokserien FH-rotumestaruuskisat 
Tampereella 27.9.2014
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Uudet jäsenet

Päivi Heiskanen, Riihimäki
Päivi Lintala, Kauhajoki
Tia Vidgren, Vantaa
Anni Koponen, Tampere
Mirja Siiro, Talma
Heidi Jouttijärvi, Jyväskylä
Janna Hyttinen, Vaajakoski
Kirsi Liikanen, Mikkeli
Eveliina Rehnfors, Helsinki
Laura Sandberg, Helsinki
Leena Hölttä, Helsinki
Jaana-Kaarina Jukka, Vantaa
Jorma Tontti, Pori
Tiina Lajunen, Espoo
Marjo Niemi-Jokinen, Ylöjärvi
Arto Jokinen, Ylöjärvi
Jyri Mäki-Töyli, Seinäjoki
Henna Mettinen, Kotka

Bokserien FH-rotumestaruuskisat  
Tampereella 27.9.2014
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Terveyskyselyn yhteenveto vuodelta 2013 ja alkuvuodesta 2014. Vastauksia yhteensä 139kpl.

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. Tulokset perustuu KoiraNetti:iin ilmestyneisiin ja ilmoitettuihin tietoihin.

PK-tuloksia

erikoisjÄlki

Fh2 APFels AgAbus, ohj. Anu Salpakoski, 4.6.2014  
Laukaa (tuomari Pekka Väisänen)

Fh2 boxmAnn shAngri-lA, ohj. Piia Hietsalo, 
18.5.2014 Masku (tuomari: Mika Mattila)

Fh2 rAFtsmAn toPgirl to mA bAker’s, ohj. Suvi 
Mieskonen, 4.6.2014 Laukaa (tuomari Pekka Väisänen)

Fh2 sky bridge j-lo, ohj. Tarja Torvinen, 3.9.2014 
Laukaa (tuomari: Pekka Väisänen)

etsintÄkoe

ek3 Flirtin jucrA, ohj. Lea Kallio, 30.8.2014 Tuusula 
(tuomari: Anni Rytkönen)

ek2 Flirtin jucrA, ohj. Lea Kallio, 15.6.2014 Lapua  
(tuomari: Mikael Kallio)

ek1 APFels clAArA, ohj. Tarja Lamminen, 24.8.2014 
Uurainen (tuomari: Mikael Kallio)

ek1 Flirtin jucrA, ohj. Lea Kallio, 3.5.2014 Uurainen 
(tuomari: Mikael Kallio)

ek1 sulohuulen eri nomAinen, ohj. Pia Heinilä, 
28.6.2014 Hämeenkyrö (tuomari: Juha Kurtti)

hAku

hk3 Flirtin jucrA, ohj. Lea Kallio, 6.7.2014 Pori  
(tuomari: Mauri Laine)

hk3 Flirtin Qorttelin Qurko, ohj. Eveliina Kallio

4.5.2014 Tampere (tuomari: Mia Sandelin) 
7.6.2014 Ylöjärvi (tuomari Hannu Viertonen) 
1.8.2014 Tuusula, SM-koe (tuomari: Tero Oravasaari)

Apfels Acabus

Sulohuulen Eri Nomainen
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Sky Bridge J-Lo Momo's Adrina Kuva: Tiina-Leena Salo

Apfels ClaaraFlirtin Qorttelin Qurko



30  |  Bokseri 3 • 2014

hk3 momo’s AdrinA, ohj. Susa Rantamäki
1.5.2014 Turku (tuomari: Mika Laaksonen)
7.6.2014 Raisio (tuomari: Mika Laaksonen)
1.8.2014 Tuusula, SM-koe (tuomari: Tero Oravasaari)

hk3 ZeAlbeAt´s Zot Zot too hot, ohj. Minna 
Tuusa, 12.7.2014 Harjavalta, SBY PK-mestis 
(tuomari: Päivi Nietosvaara)

hk2 estA V.d. legedijk, ohj. Riitta Yrtti, 1.5.2014 Turku 
(tuomari: Mika Laaksonen)

hk2 Flirtin jucrA, ohj. Lea Kallio, 7.6.2014 Ylöjärvi 
(tuomari: Hannu Viertonen)

hk2 momo’s turms, ohj. Taina Saarinen, 1.5.2014 Turku 
(tuomari: Mika Laaksonen)

hk2 moonrAker hurrjAnhyVÄ, ohj. Pirkko Heikin-
heimo, 7.6.2014 (tuomari: Mika Laaksonen) 

hk2 moonrAker kAhlekuningAs, ohj. Jaana Repo, 
1.5.2014 Turku (tuomari: Mika Laaksonen)

hk2 ZeAlbeAt´s Zot Zot too hot, ohj. Minna 
Tuusa, 14.6.2014 Tuusula (tuomari Marja Hurme)

hk2 Flirtin Viuhti, ohj .Merja Ronkainen, 13.9.2014 
Somero (tuomari: Päivi Nietosvaara)

hk1 APFels cAislA, ohj. Tiina-Leena Salo, 1.5.2014 Turku 
(tuomari: Mika Laaksonen)

hk1 Flirtin jeccu, ohj. Anna-Mari Heino, 27.6.2014 
(tuomari: Mauri Laine)

hk1 Flirtin jucrA, ohj. Lea Kallio, 4.5.2014 (tuomari: 
Mia Sandelin)

hk1 Flirtin Viuhti, ohj. Merja Ronkainen, 14.6.2014 
(tuomari: Marja Hurme)

hk1 riVerFloWers cinderellA, ohj. Virpi Tuisku, 
24.5.2014 (tuomari: Jarno Rantanen)

metsÄjÄlki

jk3 moonrAker hurrjAnhyVÄ, ohj. Pirkko Heikin-
heimo, 10.5.2014 Salo (tuomari: Kalevi Levänen)

jk3 moonrAker intedrA, ohj. Helena Suortti, 
12.7.2014 Harjavalta, SBY PK-mestis 
(tuomari: Margaretha Enne)

jk2 APFels clAArA, ohj. Tarja Lamminen, 12.7.2014 
Harjavalta, SBY PK-mestis (tuomari: Margaretha Enne)

 Zealbeat´s Zot Zot Too Hot

   suojelu

iP3 APFels AVA, ohj. Marianna Leimola, 10.5.2014 
Somero (tuomari: Vesa-Pekka Hirvioja)

iP3 APFels bArAk, ohj. Hanne Leinonen, 10.5.2014 
Somero (tuomari: Vesa-Pekka Hirvioja)

iP2 APFels cAislA, ohj. Tiina-Leena Salo, 12.7.2014 
Harjavalta, SBY PK-mestis (tuomari: Mika Laaksonen)

iP2 APFels cAleVi, ohj. Susa Rantamäki, 12.7.2014 
Harjavalta, SBY PK-mestis (tuomari: Mika Laaksonen)

iP2 momo´s turms, ohj. Taina Saarinen, 10.5.2014 
Raisio (tuomari: Mika Laaksonen)

iP1 mA bAker’s Ziggy stArdust, ohj. Laura Leisti, 
12.7.2014 Harjavalta, SBY PK-mestis 
(tuomari: Mika Laaksonen)

iP1 ViVi´s durAcell erZA scArlet, ohj. Hanna 
Nikkola, 17.6.2014 (tuomari: Seppo Hursti)

iP1 ViVi’s durAcell dAredeVil, ohj. Laura Latikka, 
3.9.2014 Hauho (tuomari: Juha Kurtti)

iP1 skybridge rebell yell, ohj. Harri Latikka, 
21.9.2014 Orimattila (Mikael Laine)
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Ma Baker’s Ziggy Stardust

Apfels Ava

Flirtin Viuhti Apfels Barak
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Vivi’s Duracell Erza ScarletVivi's Duracell Daredevil

Apfels Calevi

Tenten Knight

SkyBridge Rebell Yell

Kuva Kati Korhonen Kuva Timo Kokko

Kuva Timo Kokko

ZTP
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Kuva Timo Kokko

ZTPKuvat Timo KokkoZTPKuvat Timo KokkoZTPKuvat Timo KokkoZTP
ZTP-testi järjestettiin Orimattilan 
Luhtikylässä 23.8.2014.
Testin tuomarina toimi 
Körmeister Beate Jodl, Saksa ja 
maalimiehenä Timo Karjalainen.
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SBY:n tämän vuoden  ZTP-kokeen tuomarina toi-
mi Beate Jodl  Saksasta. Beate Jodl kasvattaa 
boksereita kennelnimellä Enamorado. Hän ja 

hänen miehensä Helmut Jodl ovat kumpikin Saksan bokseriyhdis-
tyksen aktiivijäseniä: Beate Jodl on Baierin osavaltion jalostusvas-
taava ja Helmut Jodl  sekä virallinen maalimies että Baierin alueen 
koulutusvastaava. Koska kumpikaan ei aikaisemmin ollut käynyt 
Suomessa, antoi tämä meidän ZTP-testimme heille kimmokkeen 
viettää yhdessä pidennetty viikonloppu Suomessa ja niinpä meillä 
oli kaksi asiantuntijaa ZTP-viikonloppuna. On todella harmi ettei 
ZTP-testiin  ollut ilmoitettu kuin ne neljä koiraa. 

Seisoin suojeluosuuden ajan Helmut Jodlin vieressä kentän 
reunalla kuunnellen hänen kommenttejaan  koirien suorituk-

sista ja maalimiehen työskentelystä. Huomasi kyllä, että vaikka 
hän olikin mukana vain ”turistina” hän on henkeen ja vereen 
maalimies. Niinpä häntä ei ZTP-testin jälkeen tarvinnut montaa 
kertaa pyytää kokeilemaan meidän koiriamme: Helmut onnistui 
pukemaan päälleen – oliko ne nyt Latikan Harrin – maalimies-
kamppeet ja jokainen paikalla ollut halukas sai tulla kokeilemaan 
koirineen työskentelyä maalimiehen kanssa. Ja allekirjoittanut 
ihaili kehän laidalta niinkin kookkaan henkilön kuin Helmut 
Jodl motoriikkaa, nopeata reagointia ja ennen kaikkea koirienlu-
kutaitoa!! Nehän olivat hänelle kaikki täysin vieraita.

Pyysin heiltä sähköpostilla muutaman rivin kommentit meidän 
ZTP-testistä. Eli tässä:

esteradalla tiia ja uuno-bokseri

näyttelytreeniä

Toivomme että näistä kommenteistamme on teille jotain hyötyä. Seuraavaa tapaamista odottaen sydämellisin terveisin

Helmut ja Beate   

Beate Jodl: 

Koska meillä ei ollut testissä kuin muutama koira, 
emme tietenkään voi antaa mitään virallista arvi-
ota koiristanne. Voimme kuitenkin välittää oman 
henkilökohtaisen vaikutelmamme. Kuten testissä jo 
totesin, koirat olivat erittäin hyvin hallinnassa. Mitä 
koirien ulkomuotoon tulee, olisin toivonut minulle 
esitetyille koirille vähän täyteläisempiä kuonoja ja 
parempaa ilmettä.  Ja mitä runkoon tulee, niin jat-
kossa on syytä kuten kaikkialla muuallakin panostaa 
enemmän koirien kulmauksiin. (Beate tarkoittaa tällä 
lähinnä koirien etukulmauksia/OV) Koirien luonteet 
olivat lupaavia. Kaikkiaan suomalaiset kasvattajat ovat 
oikealla tiellä, jatkakaa samalla tavoin. 

’’ esteradalla tiia ja uuno-bokseri

Helmut Jodl: 

Ne bokserit, jotka näin, olivat hyvin tasapainoisia. 
Mitä tottelevaisuuteen tulee koiria oli koulutettu 
erittäin asiantuntevasti. Tämä kertoo ajanmukai-
sesta, erittäin hyvästä koulutuksesta, jossa on tietoa 
miten bokserille voidaan välittää oikeat yhteenliit-
tymät (toimimaan halutulla tavalla) ilman liiallisia 
pakkokeinoja. Vain siten on tuloksena iloisesti 
työskentelevä bokseri kuten myös kokeessa nähtiin. 
Mitä suojelutyöskentelyyn tulee niin minun mie-
lestän/kannaltani on hyvin vaikeaa antaa objektii-
vinen ja konkreettinen arvio. Koirien viettirakenne 
oli erinomainen! Mutta huomiota tulisi kiinnittää 
puruotteeseen. Myös puolustus- ja saalisviettikäyttäy-
tymistä tarkkailtava. Ne bokserit, joiden kanssa sain 
lyhyesti treenata ovat varmasti treenattu eri tavoin 
pääsemään haluttuun päämäärään.    

’’

’’
                                                                                                                                               

Viettiominaisuudet 
erinomaisia!

Suojelussa pitäisi  
kuitenkin kiinnittää 
enemmän huomiota 
koirien puruotteeseen.

bokseriuros Inyeti's Adonis Vernalis, 
ohjaaja:Sari Sanden, hylätty

bokseriuros Sky Bridge Quad Machine, 
ohjaaja: Riikka Salo, hyväksytty

bokserinarttu  Flirtin Viuhti, 
ohjaaja: Merja Ronkainen, hyväksytty

bokserinarttu Sky Bridge One In A Million, 
ohjaaja: Eveliina Rehnfors, hyväksytty

Tulokset:
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Helmikuun alussa puolisoni 
lähti illalla lenkittämään 
kahta koiraamme ja jonkin ajan 

päästä puhelin soi. Mieheni kertoi toisen 
koiramme, Uunon, käyttäytyvän oudosti. 
Se oli yhtäkkiä ruvennut raahaamaan ta-
kapuoltansa. Mieheni joutui kantamaan 
koiran metsästä kotiin. 

Uuno oli todella hermostunut, se läähätti, 
ja silmät pyörivät päässä. Takapää oli aivan 
veltto, mutta koiralla ei näyttänyt kuiten-
kaan olevan kovia kipuja. Kun Uuno yritti 
istua, takajalat jäivät aivan suoraksi ja koira 
kaatui selälleen. Nostin Uunon takapäätä 
käsi takajalkojen välissä ja näin kuinka ta-
kajalkojen varpaat jäivät kippuralle. Koko 
takapää oli halvaantunut. 

Koetin olla mahdollisimman rauhallinen 
ja soitin eläinsairaala Aistiin. Tiesin, että 

nyt oli hätä, ja lääkäriin oli päästävä heti. 
Onneksi asumme vain noin puolen tun-
nin ajomatkan päässä Aistista. Eläinlääkä-
ri puristeli pihdeillä Uunon molemmat 
takajalat. Syväkiputuntoa ei juurikaan 
ollut kummassakaan takajalassa, vain 
toisen jalan yhdestä varpaasta saatiin 
pieni kipuheijaste. Uuno sai rauhoittavaa 
ja jäi yöksi sairaalaan. Aamulla neurologi 
soitti magneettikuvien jälkeen. Selässä oli 
lannerangassa kolmen nikaman alueella 
näkyvä selkäydininfarkti.

Lähdimme kesken työpäivän ajamaan 
kohti Aistia. Halusimme keskustella 
vielä neurologin kanssa ennen lopullista 
päätöstä. Uunon kummassakaan takaja-
lassa ei ollut syväkiputuntoa. Mietimme, 
kannattaisiko jatkaa hoitoa. Olisimme 
saaneet Uunon jo illalla kotiin missä 
vointia olisi seurattu reilun viikon verran. 

Koska Uuno oli halvaantunut, tämä olisi 
käytännössä tarkoittanut sitä, että toisen 
meistä olisi pitänyt olla koko ajan kotona. 
Uunolle olisi pitänyt antaa jatkuvaa 
asentohoitoa painehaavojen ennalta eh-
käisemiseksi sekä nostaa koiraa jaloilleen 
noin tunnin välein. Koska halvaus oli 
lannerangassa myöskään koiran rakko 
eikä suoli toimisi normaalisti, vaan Uuno 
olisi pitänyt kantaa ulos ja rakkoa puriste-
lemalla auttaa koiraa virtsaamaan. Myös 
toisen koiramme olisi pitänyt muuttaa 
kuntoutumisen ajaksi pois.

Lääkäri ei pystynyt antamaan kovinkaan 
positiivista ennustetta sille, pystyisikö 
koira koskaan kävelemään saatikka sitten 
juoksemaan. Raskain mielin päätimme 
lopettaa Uunon. 

Selkäydininfarkti
Teksti: Henna Lappi-Tanskanen
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Selkäydininfarkti 

minnA tuusAn hAbA-bokseri sai 
selkäydininfarktin syksyllä 2012 koiran 
ollessa kolmevuotias. Haba oli leikkinyt 
pihalla hetkeä aiemmin perheen toi-
sen bokserin kanssa ja saanut ilmeisesti 
leikin tiimellyksessä tällin selkään, minkä 
seurauksena ilmeni halvausoireita molem-
missa takajaloissa. Viikin yliopistollisessa 
eläinsairaalassa magneettikuvauksessa 
todettiin rintarangan alaosassa (T11-12 
-alueella) infarkti, joka painottui enem-
män vasemmalle puolelle. Haban oikea 
jalka lähti palautumaan heti, mutta vasen 
oli lähes kokonaan halvaantunut. Haba oli 
tehohoidossa kolme päivää, minkä jälkeen 
se kotiutettiin.

mikÄ oli rAskAintA hAbAn kuntouttA-
misessA? 
"Raskainta oli epätietoisuus siitä, miten 
pitkään kuntoutus kestää ja kuinka hyvin 
koira tulee lopulta kuntoutumaan. Infark-
tin laajuudesta riippuu koiran tulevai-
suudenennuste. Me olimme sen verran 
onnekkaita, että infarkti ei ollut yhtä laaja 
kuin Uunon tapauksessa, ja Haballa säilyi 
syväkiputunto molemmissa takajaloissa. 
Haban kohdalla myös tarpeiden teke-
minen sujui oma-aloitteisesti heti alusta 
saakka, vaikkakin infarkti jätti häiriöitä 
tällekin saralle.

Raskasta kuntoutuksessa oli myös se, 
että perheen toista koiraa ei voinut pitää 
samassa tilassa, joten jouduimme hankki-
maan hoitopaikan muutamaksi viikoksi. 
Kaikki koiraa kiihdyttävä ja innostava oli 
kielletty, sekä luonnollisesti myös toisten 
koirien tapaaminen."

"Alun kuntoutusjakson jatkuva koiran 
tukeminen oli uuvuttavaa. Koiraa piti olla 
auttamassa kaikessa. Tätä kuvastaa varmas-
ti hyvin se, että nukuin koiran kanssa kaksi 
viikkoa patjalla olohuoneessa, joka oli 
vuorattu matoilla. Koiraa piti avustaa aina 
kun se halusi ylös, vaihtaa asentoa tai käy-
dä juomassa. Jos koira lähti itse liikkeelle, 

UUNO MRI2: kuvassa rintaranka missä terve selkäranka. keskellä kulkee selkäydin ja valkoiset pallerot sen kummallakin puolella ovat selkä-
nikamia.(5kpl)

UUNO MRI3 : kuvassa lanneranka missä näkyy tummana alueena infarkti kohta-(3 nikaman alueella-kuvassa 5 nikamaa)

Teksti: Henna Lappi-Tanskanen
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niin vasen takajalka laahasi vain perässä 
ja koira kaatui helposti. Jouduimme kul-
kemaan koiran perässä asettamassa jalkaa 
oikeaan asentoon joka askeleella. Oikea 
pelastuksemme olikin Viikin eläinsairaa-
lan fysioterapeutin meille lainaamat tuki-
valjaat, jotka kuminauhan avulla auttoivat 
vasenta jalkaa takaisin oikeaan asentoon 
eivätkä päästäneet jalkaa yliojentumaan 
taakse. Saimme myös fysioterapeutilta 
liikkeitä, joiden avulla kuntoutimme 
koiraa kotona.

Raskasta kuntoutuksessa oli myös koiran 
henkinen puoli. Aktiivinen koira, joka 
on tottunut treenaamaan intensiivises-
ti monia kertoja viikossa, joutui yhtäkkiä 
tyhjän pantiksi. Sopeutuminen kotikoiran 
rooliin oli haastavaa koiran elettyä aiem-
min elämää, jossa älyllisiä sekä fyysisiä 
haasteita sai päivittäin. Onneksi aika teki 
tehtävänsä, ja monen kuukauden toipu-
misjakson aikana alkoi Habakin unohtaa 
aktiivisen elämän."

mitÄ neuVojA, ohjeitA tAi kerrottA-
VAA sinullA minnA tuusA olisi sel-
lAiselle koirAn omistAjAlle jonkA 
koirA sAA selkÄydininFArktin?
"Kannattaa miettiä mikä on koiran kan-
nalta parhain ratkaisu, mitkä ovat parantu-
misen edellytykset ja kuinka hyvin koira 
tulisi mahdollisesti kuntoutumaan. Vaikka 
Haba parantui infarktista kohtalaisen 
hyvin ja elää suhteellisen normaalia ko-
tikoiran elämää, niin jos nyt saisin tehdä 
päätöksen uudelleen, en välttämättä tekisi 

samaa ratkaisua. Kuntoutumisjakso on 
koiralle erittäin haastava niin henkisesti 
kuin fyysisesti ja vaatii koko perheeltä 
paljon."

Kannattaa myös miettiä kuinka paljon 
on valmis panostamaan ja sitoutumaan 
koiran kuntoutukseen. Meillä kuntoutus 
vei huomattavasti aikaa ja rahaa. Koiraa 
tuettiin kaikessa liikkumisessa, tehtiin 
fysioterapiaharjoitteita monia kertoja 
päivässä ja sitä käytettiin ulkona lähes 
yhtä usein kuin pentua. Veimme koiraa 
kontrollikäynneille, fysioterapeutille, 
vesijuoksuun ja osteopatiaan. Pyrimme 
varmistamaan, että koira saa tilastaan 
huolimatta mahdollisimman hyvää ja 
laadukasta liikuntaa, jotta sen lihakset 
eivät surkastuisi. 

Meidän kohdallamme aktiivinen kuntou-
tuminen kesti noin kaksi kuukautta, jonka 
jälkeen paraneminen hidastui, ja puolen 
vuoden jälkeen ei Haban vointiin tullut 
enää muutosta. Ensimmäisen vuoden 
ajan kävimme 2-3 viikon välein vesijuok-
sussa, minkä jälkeen vähensimme kertoja. 
Fysioterapiaa ja osteopatiaa jatkoimme 
noin 1,5 vuotta.”

mitÄ inFArkti on jÄttÄnyt jÄlkeensÄ?
"Haballa on virtsaamisongelmia ja sen 
pidätyskyky on noin vuoden ikäisen 
pennun luokkaa. Se on myös muutaman 
kerran laskenut alleen unissaan. Virtsaa-
misongelmat ovat jatkuneet infarktista asti 
ja niiden epäillään liittyvän hermoston 
toimintaan. Tosin Haba myös kastroitiin 

vuosi infarktin jälkeen, mikä omalta osal-
taan on saattanut lietsoa ongelmaa. 
Infarkti on jättänyt vahvan jälkensä 
Haban luonteeseen. Kuntoutus oli pitkä 
ja hidas prosessi, joka muutti koiran 
luonnetta varautuneemmaksi ja epävar-
memmaksi. Koira ei tunne takapäätänsä 
täysin, eikä aina tiedosta kaikkia liikkeitä, 
joten se kokee itsensä epävarmaksi. Var-
sinkin muiden koirien kanssa epävarmuus 
tulee vahvasti esille; ennen niin viriilille 
urokselle oli kova isku itsetuntoon, kun 
ei pystynyt enää nostamaan jalkaansa 
muiden uroksien perässä.

Haban liikkeistä näkee parhaiten infarktin 
jäljet. Liukkaalla pinnalla vasen takajalka 
liukuu alta, portaiden kiipeäminen on 
haastavaa, juostessa takajalat pomppivat 
yhdessä ja koko takakroppa vain tulee 
hervottomasti perässä. Kaikki liikkeet 
tapahtuvat etuvartalon avulla, joten 
luonnollisesti myös etukroppa kuormittuu 
ja rasittuu enemmän. Fysioterapeutilta 
saamamme tukivaljaat auttoivat saamaan 
jalan liikkeen takaisin, mutta jättivät 
jälkeensä sen, että vasen takajalka nousee 
käynnissä ylikorostetusti. Mutta tämä on 
huomattavasti parempi kuin se, että jalka 
laahaisi.
Kaikesta huolimatta Haballa riittää vielä 
vauhtia ja se voi elää normaalia kotikoiran 
elämää vapaana leikkien ja pitkiä lenkkejä 
tehden."
 
Aisti on Vantaalla sijaitseva eläinsairaala, 
joka on erikoistunut eläinten neurologi-
aan, fysioterapiaan sekä akupunktioon. 
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Selkäydininfarkti eli fi brokartilaginoosi embolismi (fce) 
ell. decvn. Sigitas Cizinaukas eläinsairaala aistista: 

tuleeko teille VuosittAin kuinkA PAljon koiriA 
selkÄydininFArktin tAkiA?
"Koiria, joilla on selkäydininfarkti, ei tule klinikallemme 
erityisen säännönmukaisesti. Tästä sairaudesta kärsivän 
koiran näemme noin kerran kuussa."

onko selkÄydininFArktejA diAgnosoitu jo kAuAn? 
onko se sAirAutenA uusi? 
"Fibrokartilaginoosi embolismi (selkäydininfarkti) ra-
portoitiin ihmisellä ensimmäisen kerran vuonna 1961 ja 
koiralla 1973. Tämän kuvauksen jälkeen useita tapauksia 
koirilla on julkaistu eläinlääketieteellisessä kirjallisuudes-
sa. Muilla lajeilla, kuten kissoilla, hevosilla ja sioilla on 
sairautta havaittu paljon harvemmin."

mikÄ on selkÄydininFArktissA sAirAuden syntyme-
kAnismi? mitÄ tAPAhtuu selkÄytimelle?
"Koirilla esiintyy sairaudesta kaksi muotoa. Toista tava-
taan nuorilla koirilla pentuiässä, ja eniten siitä kärsivät 
irlanninsusikoirat. Tässä rodussa kasvattajat kutsuvat 
sairautta nimellä ”pentuhalvaus”. Toista sairauden muo-
toa tavataan aikuisilla koirilla ja eläinlääketieteellisessä 
kirjallisuudessa sitä kutsutaan nimellä fi brokartilaginoosi 
embolismi. Molemmissa sairauden muodoissa palanen 
välilevymateriaalia liikkuu pois normaalilta paikaltaan 
nikamien välistä selkäydinkanavassa sijaitseviin valtimoi-
hin, joka aiheuttaa valtimossa tukoksen. Tästä seuraa 
verenvirtauksen estyminen ja selkäytimen toiminnan 
häiriö. Selkäytimen vaurion aste (epänormaalista 
verenvirtauksesta johtuen) vastaa koiran kliinisiä oireita 
(halvauksen vakavuusaste) ja toipumismahdollisuutta."

minkÄ rotuisiA koirAt oVAt? onko joillAkin ro-
dullA hAVAittu muitA enemmÄn selkÄydininFArk-
tejA?
"FCE:tä raportoidaan eniten suurilla roduilla ja jätti-
roduilla. Vuoteen 1992 saakka lasketuista eläinlääke-
tieteellisen kirjallisuuden tapausselostuksista, joissa 
diagnoosiksi oli varmistettu fi brokartilaginoosi embolis-
mi, oli suurikokoisten koirien osuus 71,8 % (Neer, 1992).  
Fibrokartilaginoosi embolismin esiintyminen aikuisilla ja 
vanhemmilla potilailla tukee sitä ajatusta, että suuriko-
koisilla roduilla välilevyn keskiosa pysyy usein pehmeänä 
ja välilevyn rengas (joka pitää välilevyn sisällä) vanhenee 
asteittain aiheuttaen heikkoutta renkaassa ja sen halkei-
lua. Kun välilevyn renkaan halkeamat ovat muodostu-
neet, tapahtuu materiaalin tyräytyminen verisuoneen nyt 
helpommin. Samalla tavalla arvellaan selkäydininfarktin 
tapahtuvan nuorille irlanninsusikoirille: koska tämän 
rodun pennut ovat hyvin suuria, rengas, joka pitää väli-

levyn sisällään on pehmeä ja heikko. Kun pentu hyppää, 
kaatuu tai tekee jotain muuta fyysisesti rasittavaa liikun-
taa, välilevymateriaali pääsee pehmeän renkaan läpi 
selkäytimen valtimoon ja aiheuttaa selkäydininfarktin."
minkÄ ikÄisiÄ koirAt yleensÄ oVAt? onko PitkÄAi-
kAinen koVA rAsitus mAhdollisesti VAikuttAnut 
AsiAAn? 
"Infarkti tapahtuu yleensä aikuisille tai vanhemmille 
koirille. Noin puolessa tapauksista koiran suuri fyysinen 
rasitus on edeltänyt infarktia. Tätä on selitetty siten, 
että koiran liikkuessa mekaaninen voima auttaa väli-
levymateriaalia saavuttamaan selkäytimen verisuonet. 
Tämä tapahtuma ei ole kestoltaan pitkä, vaan äkillinen 
ja äärimmäinen liike saa yhden välilevyn kovemmalle 
koetukselle ja aiheuttaa infarktin. Bokserit ovat tun-
nettuja vauhdikkuudestaan ja aktiivisuudestaan, joten 
ikäryhmän 3-4-vuotiaat koirat saattavat olla riskiryhmässä. 
Tämä on myöskin se ikä, jolloin välilevyn rappeutumi-
nen renkaassa alkaa."

onko boksereillA esiintyVÄ sPondyloosi mAhdol-
lisesti yhteydessÄ selkÄydininFArktiin?
”Päinvastoin, mielestäni spondyloosi boksereilla on 
ennemminkin selkäydininfarktia ehkäisevä, koska spon-
dyloosi jäykistää selkärankaa ja siten estää selkärankaan 
kohdistuvia äkillisiä liikkeitä. Tällöin riski selkäydinin-
farktin syntymiseen on todennäköisimmin alempi.”

onko teillÄ mitÄÄn tilAstoA kuinkA moni koirA 
kuntoutuu jA kuinkA moni loPetetAAn? olen 
ymmÄrtÄnyt, ettÄ yleensÄ hAlVAusoireet oVAt 
enemmÄn toisPuoleisiA, hArVemmin koko tAkA-
PÄÄn hAlVAAnnuttAViA?
”Aiemmissa raporteissa on dokumentoitu toipumi-
sen tapahtuneen noin 70% potilaista. Lisäksi meidän 
kokemuksemme mukaan huomattava osuus koirista 
toipuu melko nopeasti, kahden viikon sisällä. Suurin osa 
koirista, joilla vain yksi jalka on halvaantunut, toipuu 
hyvin. Tämä viittaa siihen, että selkäytimen vaurio vain 
yhdellä puolella on yhteydessä parempaan toipumiseen. 
Toisaalta vammat, jotka vaikuttavat selkäytimen molem-
milla puolilla ja oireet ovat symmetriset, saattavat viitata 
selkäytimen vakavampaan ongelmaan, ja ennuste on 
tällöin huonompi.”

minkÄ �kokoisiA� selkÄydininFArktit yleensÄ oVAt 
jA mihin kohtAAn selkÄÄ ne yleensÄ tuleVAt? 
onko tÄssÄ eroA koirAroduillA?
”Selkäydininfarkti vaikuttaa yleensä yhteen valtimon 
haaraan, jolloin selkäydininfarkti on yleensä paikallinen 
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vamma. Selkäytimen valtimoiden haarat tuovat verta 
selkäytimelle yleensä noin 2–3 nikaman pituudelta. 
Tämän vuoksi infarkti voi muodostua pienestä vam-
masta usean nikaman pituiseksi vammaksi. Ylipäätään 
selkäydininfarkti voi tapahtua missä tahansa selkäyti-
men osassa, mutta useimmiten paikkana on lanne-
ranka tai kaularanka, koska nämä ovat nikamarangan 
liikkuvimmat osat.

Useat tutkijat ovat havainneet, että selkäydininfark-
tin sijainti on merkittävä ennustetta määriteltäessä. 
Alempiin motoneuroneihin viittaavat oireet (sijainti 
syvän kaulan alueella ja selän alaosassa) ovat yhteydessä 
huonoon ennusteeseen. Tästä huolimatta toipumista 
tapahtuu koirilla sekä ala- että ylämotoneuronioireiden 
ollessa kyseessä. Vamman laajuus vaikuttaa olevan 
ennusteen kannalta tärkeämpi tekijä kuin sen paikka. 
Syväkiputunnon puuttumista oli merkittävästi enem-
män koirilla jotka lopetettiin, ja se todennäköisimmin 
liittyi vakavaan ja molemminpuoliseen sekä harmaan 
että valkean aineen vaurioon selkäytimessä.”

VArsinAinen syy, mikÄ AiheuttAA selkÄydinin-
FArktin, on VÄlileVyn ytimestÄ irtoAVA rusto-
mAssA, jokA tukkii selkÄydintÄ rAVitseVAn VAlti-
mon. tÄhÄn ei siis ole mitÄÄn muutA hoitoA kuin 
FysioterAPiA?
”Kyllä, tällä hetkellä ei ole mitään lääkehoitoa ja leik-
kaushoidolla ei pystytä auttamaan, koska verisuoniki-
rurgiaa ei näissä tapauksissa yleensä pystytä tekemään. 
Intensiivinen fysioterapia tulisi aloittaa mahdolli-
simman pian aina, kun epäillään fi brokartilaginoosi 
embolismia. SIGITAS Cizinauskas  on vakuuttunut 
fysioterapian tärkeästä roolista potilaan kävelyn palaut-
tamisesta normaaliksi tai lähes normaaliksi, kun koira 
on sairastunut fi brokartilaginoosi embolismiin.”
 
olen ymmÄrtÄnyt niin, ettÄ jos koirA sAirAstuu 
inFArktiin jA kuntoutetAAn, niin hArVoin kun-
toutuminen on tÄydellistÄ?
”Jos kliiniset oireet ovat lievät (ei täydellistä halvaantu-
mista, vain yksi jalka on halvaantunut), koiralla on hy-
vät mahdollisuudet toipua täysin tai siten, että vain lie-
viä puutoksia jää. Jos koira on kokonaan halvaantunut 
ja syväkiputunto puuttuu, on ennuste huono. Kaikki 
liittyy siihen miten kauan selkäydin on kärsinyt hapen, 
glukoosin ja muiden elintärkeiden aineiden puutteesta, 
joita se tarvitsee normaalin toiminnan ylläpitämiseen. 
Aivoissa ja selkäytimessä sijaitsevat hermosolut ovat 
hyvin herkkiä mille tahansa vauriolle ja jos ne kuolevat, 
on toipuminen usein mahdotonta.”

kuinkA koirAnomistAjA Voi ePÄillÄ selkÄydinin-
FArktiA jA kuinkA tArkkA diAgnoosi tehdÄÄn?
”Fibrokartilaginoosi embolismin ollessa kyseessä, 
ovat erittäin äkillisesti alkaneet halvausoireet tärkeä 
johtolanka eläinlääkärille. Fyysinen liikunta ennen 
halvausoireiden alkamista näyttää olevan tärkeässä 
roolissa selkäydininfarktin kehittymisessä, ja tätä on 
raportoitu lähes puolella koirista. Suurin osa koirista 
ei näyttänyt epämukavuutta tai kipua halvausoireiden 
alkaessa. Kliinisten oireiden etenemistä ei yleensä 
tarkkailtu. Fibrokartilaginoosi embolismi varmistetaan 
selän magneettikuvauksella, jolloin suurimmassa osassa 
tapauksista selkäytimen sisällä on näkyvissä muutoksia. 
Tietokonetomografi alla tai röntgenkuvauksella näitä ei 
pystytä näkemään.”

ennuste inFArktin jÄlkeen... 
Suurin osa koirista kuntoutuu ja paranemisennuste 
käveleväksi on melko hyvä. Monelle koiralle saattaa 
kuitenkin jäädä jonkinasteisia neurologisia puutoksia. 
Ennustetta huonontavia tekijöitä on se, ettei koiran 
neurologinen tila parane kahden viikon aikana tai koi-
ralla ei ole syväkiputuntoa tallella vaurion takapuolella.

Fysioterapian avulla opetetaan jäljelle jääneitä hermo-
ratoja ottamaan kuolioituneiden ratojen tehtävät.  Jos 
infarkti on ollut laaja, koiralla ei ole näitä ratoja, jotka 
voisivat hoitaa menetettyjen ratojen tehtävät. Vaurioi-
tuneen alueen laajuudesta riippuu myös, minkälaisia 
neurologisia puutoksia koiralle jää. Omistajan tulee 
olla sitoutunut vaativaan ja pitkäkestoiseen fysioterapi-
aan.
 

Lämmin kiitos Eläinsairaala Aistille. ELL.DECVN 
Sigitas Cizinaukas, 
Minna Tuusalle ja muille kyselyyn osallistuneille.
 
Uunon muistolle 16.11.2009- 21.2.2014
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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.

17.5 rAumA, Svante Frisk, alle 10 yli 1000
ROP Bestbox Bonita De Luna
VSP Cocoon’s Royal Choice
PU2 Bestbox Gran Hermano
PN2 Bestbox Hola Cara Mia, SERT
PN3 Bestbox Esmerada Mas Cara
Bestbox BIS1 kasv

17.5 oulu, Kozlowska Magdalena, alle 10 alle 1000
ROP Degas Dorax, SERT

17.5 joensuu, Kimmo Mustonen, alle 10 yli 2000
ROP Wanitas Nevada
VSP Wanitas Tiffany
ROP-pentu GivemyFive Sweet Cinderella

17.5 helsinki,Hilkka Salohalla, alle 10 alle 1000
ROP Rivelflowers Caprise, SERT
ROP-pentu Woodoo Girl Von Fegetic

18.5 riihimÄki, Krol Piotr
ROP Cocoon’s Royal Choice
VSP Barabara Alicia
ROP-pentu GivemyFive Piece sharmig
PU2 Caruso Vom Mittlkeren Ebrachqrond, SERT
PU3 Givemefive Christopher Robin, vara-SERT

18.5 oulu, Rajic Branislav, alle 10 yli 2000
ROP Bestbox El Ministro Defenca, SERT, CACIB
VSP Marabou Angel of Love, SERT
PU2 Stengårds Bruce Almighty, Vara-SERT
PN2 Degas Dora, vara-SERT, CACIB
 
18.5 joensuu, Markku Kipinä, alle 10 yli 1000
ROP Wanitas Nevada
ROP-pentu GivemyFive Sweet Cinderella

24.5 oulAinen, Kirsi Tevalin
ROP Vuorman Di Mabakers, SERT

24.5 AlAVus,Tuula Seppälä, yli 10 yli 2000
ROP Liberum Avis Aut Caesar
VSP Tenten Marimba
PU2 Playbox’s Troublemaker
PN2 Marabou Angel Of Love, SERT
PN3 Playbox’s Flaming Diamond, vara-SERT

7.6 mÄnttÄ,Soile Bister, alle 10 alle 1000
ROP Marabou American Gigolo, SERT

14.6 PöytyÄ,Tuire Okkola, alle 10 yli 1000
ROP Playbox’s Arctic, SERT
PU2 Cocoon’s Royal Choice
PU3 Wanitas Kardinal, Vara-SERT

14.6 kotkA, Kelly Anttony, yli 10 yli 2000
ROP Liberum Avis Aut Caesar, CACIB
VSP Playbox’s Gossip Girl, SERT
PU2 Cocoon’s Royal Choice, VACA
PU3 Liberum Avis Chardash, SERT
PU4 Marabou Duty Officer, vara-SERT
PN2 Playbox’s Diamond Diamond, vara-SERT

21.6 roVAniemi, Beatta Petkevica, alle 10 yli 2000
ROP Kosmo Optima Grata, SERT, CACIB, RYP4
PU2 Cocoon’s Royal Choice, Vaca

27.6 Pori, Kirsti Luohi, alle 10 yli 2000
ROP Cocoon’s Royal Choice, CACIB
VSP Playbox’s Flaming Diamond, SERT,CACIB
PU2 Liberum Avis Aut Caesar, VACA
PU3 Playbox’s Golden Gient, SERT

28.6 ForssA,Tarjan Annamaria, yli 10 yli 2000
ROP Playbox’s Flaming Diamond, SERT
VSP Playbox’s Trabelmaker
PU2 Playbox’s Golden Giant, SERT
PU3 Liberum Avis Aut Caesar
PN2 Moonraker Lounatuuli, vara-SERT
PN3 Bestbox Hola Cara Mia
ROP-kasv Playbox’s KP

5.7 juVA, Hannele Jokisilta, alle 10 alle 1000
ROP Zealbeats Örouse The House,SERT
VSP Zealbeats Åverspeed Indeed,SERT
PN2 Marabou Angel Of Love,vara-SERT

6.7 rAAsePori, Helin Tenson, alle 10 yli 1000
ROP Leeway’s Ideal For Cocoons,SERT
VSP Cocoon’s Only one Choice
ROP-pentu Archa Von Sanblebens Amadeus
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Sarabox Hello Hello

Cocoon’s Royal Choice

Playbox’s Flaming Diamond

Tenten Knight

Liberum Avis Aut Caesar

Riverflower CapriceBestbox Bonita de Luna
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5.7 juVA, Hannele Jokisilta, alle 10 alle 1000
ROP Zealbeats Örouse The House,SERT
VSP Zealbeats Åverspeed Indeed,SERT
PN2 Marabou Angel Of Love,vara-SERT

6.7 rAAsePori, Helin Tenson, alle 10 yli 1000
ROP Leeway’s Ideal For Cocoons,SERT
VSP Cocoon’s Only one Choice
ROP-pentu Archa Von Sanblebens Amadeus

11.7 oulu, Juha Putkonen, alle 10 yli 2000
ROP Liberum Avis Aut Caesar, CACIB
VSP Playbox’s Flaming Diamond, SERT, CACIB
PU2 Playbox’s Golden Giant, SERT
PN2 Playbox’s Unique, Vaca
PN3 Marabou Angel Of Love, vara-SERT
PN4 Veronique Moravia Box
ROP-pentu Right Where I Belong Got Real
Playbox’s ROP-kasv KP

12.7 kokkolA, Markku Mähönen, yli 10 yli 2000
ROP Playbox's Flaming Diamond, SERT, CACIB
VSP Liberum Avis Aut Caesar, CACIB
PU2 Bestbox Gran Talento,Vaca
PU3 Playbox’s Golden Giant, SERT
PN2 Bestbox Bonita De Luna, Vaca
PN3 Playbox’s Eternity, vara-SERT
PN4 Bestbox Angel Face
Bestbox ROP-kasv KP
ROP-vet Bestbox Angel Face
VSP-vet Kaivolaakson Emir
ROP-pentu Hocus-Pocus Selma

19.7 kemi, Inese Pablaka, alle 10 yli 2000
ROP Lellibox Harley Deuce, SERT
VSP One Line Cherish, SERT
PU2 Stengårds Bruce Almighty, vara-SERT
PN2 Lellibox Harley Evolution, vara-SERT
PN3 Twinbox Vis Mercury

26.7 helsinki, Sanna Vakkilainen, yli 10 yli 2000
ROP Bestbox Bonita De Luna
VSP Liberum Avis Aut Caesar
PU2 Playbox’s Golden Giant,SERT
PU3 Borokko’s King of Dream
PN2 Playbox’s True Illusion
PN3 Playbox’s Flaming Diamond, SERT
PN4 Bestbox Esmeralda Mas Cara
ROP-kasvattaja Playbox’s KP

1.8 kuoPio, Irina Poletaeva, alle 10 yli 2000
ROP Cocoon’s Royal Choice, CACIB
VSP Hotbox Jelly Bean, CACIB, SERT
PU2 Hotbox Nice Mr Robin, SERT,Vaca
ROP- juniori Rus la Fler Irma

2.8 kuoPio Valerie Hulton, alle 10, ??
ROP Hotbox Nice Mr Robin CACIB, SERT
VSP Vuorman Capri CACIB, SERT
PU2 Cocoon’s Royal Choice, VARACA
PU3 Vardomen Dominic, VASERT
PN2 Hotbox Jelly Bean, VARACA
PN3 Rus La Fler Irma
PN4 Zealbeat’s Cake is Never Fake

3.8 kuoPio, Ann-Christine Johansson Ruotsi, alle 10 yli 3000
ROP Cocoon’s Royal Choice, CACIB
VSP Vuorman Capri, CACIB
PU2 Hotbox Nice Mr Robin, SERT VARACA
PN2 Hotbox Jelly Bean, VARACA

16.8 VAlkeAkoski, Leos Jancik Tsekki, alle 10 yli 2000
ROP Cocoon’s Royal Choice
VSP Lellibox Sata Salamaa, SERT
PN2 Marabou Angel of Love, VARASERT

17.8 rAisio, Gunther Ehrenreich Itävalta, alle 10 yli 2000
ROP Cocoon’s Royal Choice
VSP U’nikatin Naxos, SERT
PU2 Zealbeat’s Zeal fir Hard Beat, SERT
PU3 William Wallace The Fifth Element, VARASERT
PU4 Clea's Light This Fire
PN2 Wandoris Qvittra, VARASERT
PN3 Moonraker Lounatuuli
PN4 Playbox’s Viva la Diva

23.8 kouVolA, Petr Rehanek Tsekki (kasvattajatuomari),  
yli 10 alle 2000
ROP Cocoon’s Roayl Choice
VSP Bestbox Bonita de Luna
PU2 Bestbox Gran Talento, SERT
PU3 Playbox’s Warlock
PU4 Bestbox Gran Hermano
PN2 Leeway’s Ideal For Cocoon’s, SERT
PN3 Daytona Nostrum
PN4 Marabou Angel of Love, VARASERT
ROP-kasv Bestbox, BIS-4

24.8 heinolA, kirsti louhi, alle 10 yli 2000
ROP Cocoon’s Royal Choice, RYP-4
VSP Daytona Nostrum
PU2 Playbox’s Golden Giant, SERT
PN2 Uralya di Casa Vernice, SERT
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Lellibox Harley Deuce

Tenten Knight

Playbox’s Arctic Kosmo Optima Grata

Lellibox Harley DeuceLeeway’s Ideal Choice for Cocoon’s

ulkomAisiA tuloksiA:

23.5 liettuA, Lilian De Ridder
Bestbox Bonita De Luna, VSP, SERT
Bestbox Esmeralda Mas Cara, SERT
Bestbox Gran Hermano, SERT

24.5 liettuA,bAlttiAn VoittAjA -14, 
Satu Ylä-Mononen
Bestbox Bonita De Luna, ROP, SERT, CACIB, BALT V-14
Bestbox Hola Cara Mia, jun-SERT, ROP-jun, BALTJV-14
Bestbox Gran Hermano, SERT
Bestbox Esmeralda Mas Cara, SERT
Bestbox BIS2 kasvattaja

25.5 liettuA, Svend Lovenkjaer
Bestbox Bonita De Luna, VSP, SERT, CACIB,LT MV, BALT MV
Bestbox Hola Cara Mia, jun-SERT, ROP-jun, LT JMV
Bestbox Esmeralda Mas Cara, SERT, VACA, LT MV

21.6 tAnskA, Benny Blid
Leeway’s ideal for Cocoons PN2, Sert

Viron VoittAjA
Leeway's ideal for Cocoons VSP, jun-Sert, EeJW-14, EEW-14

11.7 lAtViA, Inese Pablaka Latvia
Cocoon’s Royal Choice, SERT -> Latvian valio

12.7 lAtViA, Svetlana Postarnakova Latvia
Cocoon’s Royal Choice, ROP
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UUDENMAAN
ALAOSASTO

SBY UMA:n syksyn tapahtumia:
 
SYKSYN TOTTELEVAISUUSKOULUTUKSET:
UMA järjestää jäsenilleen tottelevaisuuskoulutusta syksyllä 
11.10., 12.10. ja 2.11.! Kouluttajana Laura Latikka. Voit 
osallistua jokaisena päivänä tai vaikka vain yhtenä (max. 10 
osallistujaa/pvä). Koulutuksen hinta on 25 €/1 pvä ja lisäpäivät 
15€. Koulutukset pidetään SRY Uusimaan kentällä Vantaan 
Petikossa joka päivä klo 10 alkaen. Kenttä on nurmipohjainen 
ja sieltä löytyy pk-esteet. Ilmoittautumiset 22.–28.9. välisenä 
aikana: nina.huolman@gmail.com

PELTOJÄLKI -VIIKONLOPPU 18.–19.10.2014
UMA järjestää peltojälki-viikonlopun Vihdissä! Tervetuloa 
uudet ja vanhat lajin harrastajat! Kouluttajina Kimmo Kaar-
tinen ja Hanna Nikkola. Koulutukset alkavat kumpanakin 
päivänä klo 10. Hinta UMA:n jäsenille 20€/ 1pvä ja 35€/ 2pvä 
(Ei-jäsenille hintoihin +5€). Koulutuksen tuotot menevät 
Atibox IPO-joukkueelle. Ilmoittautumiset Nina Huolmanille 
1.9.–11.10.: nina.huolman@gmail.com. Ilmoittautumisen 
yhteydessä voit mainita myös kumman kouluttajan ryhmään 
toivoisit pääseväsi.

TUTUSTUMINEN rAUNIOETSINTÄÄN
Suunniteltu järjestettävän syksyllä, mikäli kouluttaja saadaan. 
Lisätietoja tulossa myöhemmin!

2014–2015 TALVIKAUDEN HALLIVUOrOT
UMA on varannut jäsenilleen hallivuoron ensi talvikaudelle: 
Keskiviikkoisin klo 18-19 Agimestassa Espoossa  
(www.agimesta.fi/) ajalle 3.9.2014–29.4.2015 (35krt)
Hinta: 140 € koko kausi
Halliin on mahdollista ostaa myös irtovuoroja 7 €/krt ja 5 krt-
kortti hintaan 25 € (voimassa 8viikkoa)
Varaukset sähköpostitse: tyttireinikainen@hotmail.com

TAMPEREEN
ALAOSASTO

• Tottispäivä 19.10.2014 Tampereella, kouluttajana 
 Hannu Liljegren
• Vapaamuotoinen bokseritapaaminen 25.10.2014 klo 10  
 alkaen

Lisätietoja alaosaston nettisivuilla www.sbytampere.net sekä 
alaosaston Facebook-ryhmässä "SBY Tampereen alaosasto"

Maalimiespäivä tulossa lauantaina 1.11. Seuraa nettisivuja 
tarkemmista tiedoista.

Talvikaudeksi pyritään varaamaan vuoro tottistreeneihin 
lämmitetystä hallista. Kunhan tilanne varmistuun, asiasta 
tiedotetaan tarkemmin nettisivuilla sekä Facebookissa.

Paikka viikkotreeneille on haussa. Ehdotuksia otetaan vastaan. 
Jos sinulla on tiedossa jokin sopiva paikka, laita viestiä esim. 
alaosaston koulutusvastaavalle.

KESKI-SUOMEN
ALAOSASTO

LAHDEN  
ALAOSASTO

SBY Lahden treenivuorot jatkuvat Syyskuun alusta alkaen Jousi-
kadun kentällä. Uudet koulutusohjaajaoppilaat Maija ja Perttu 
toimivat kouluttajina.

SBY Lahden pikkujoulut on alustavasti suunniteltu pidettäväksi 
la 29.11. Paikka on vielä avoinna.

Lisätietoja treenipäivistä ja pikkujouluista tulee sekä nettisivuille 
että Facebookiin.

TURUN
ALAOSASTO

1.11 Salo, hakukoe yhteistyössä SPL Kuusjoen kanssa.
Lisätietoja KOPAsta www.kopa.fi/app/trial/event/view/-/
event_id/1711

Alaosastot
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POHJANMAAN
ALAOSASTO

MH luonnekuvaus 6.–7.9.2014 Lapualla• 
Tottelevaisuuskurssi boksereille (5 krt) Seinäjoella• 
Möllivepet 3.9. Seinäjoella• 
BH-koe 11.09. klo 18 Alavudella • 
AD-koe syksyllä 2015 (Johtokunta päätti, että järjestetään • 
AD-koe joka toinen vuosi.)
Haluaisitko tietää, miten koirasi käyttäytyy maalimiehen • 
kanssa? SBY:n maalimiesoppilaat Toni Mäki-Latikka ja 
Antti Myllyperkiö leikittävät koiria sunnuntaina 7.9.2014 
alkaen klo 12 Vaasassa, VSPH:n kentällä. Osallistumismak-
su 20 €/koira. Kuunteluoppilaat: SBY:n jäsenille ilmainen, 
muut 5 €. Tapahtuman tuotto tilitetään SBY:n Atibox 
MM-joukkueiden hyväksi. Päivän aikana maalimiehet 
leikittävät koiria ja antavat ohjaajille vinkkejä mm. miten 
voi itse hyödyntää leikittämistä tottiksessa. Päivään otetaan 
20 koiraa. Ilmoittautumiset Riikka Salolle, p. 040 825 1439 
tai riikkahsalo@gmail.com

Pohjanmaan alueen bokseriyhteyshenkilöt:• 
 – Kokkolan alue: Janne Friis 040 551 0097
 – Seinäjoen alue: Anne Kuivinen 045 133 7837
    – Vaasan alue: Birgitta Strömman 050 026 9963
    – Kauhajoen alue: Janika Hautaviita 040 542 8230
   – Alavuden alue: Arja Jauhiainen 040 777 7797

Kerhokaupassa on paljon uusia tuotteita SBY Pohjanmaan • 
logolla: pipoja, takkeja, collegehuppareita yms.  
Tiedustelut: tuija@haukkala.net tai p. 050 066 5155
Pohjanmaan alaosasto vuokraa näyttelytelttaa jäsenille.  • 
Tiedustelut: Tuija Haukkala.
Pikkujoulut ja vuosikokous tammi/helmikuussa 2015!• 

Alaosastot

Alaosastot
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Maailman Juniori Voittaja 2014 
Leeway’s Ideal Choice for Cocoon’s
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 www.royalcanin.fi 

Räätälöityä ravintoa: 
Boxer

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

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