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Kanteen kelpaavista kuvista on pulaa, oma arkistoni ei ole pohja-
ton : (. Kuvan tulisi olla puhutteleva ja vaikka vuodenaika kuvassa 
olisi väärä, täyttäisin arkistoja tulevia kausia varten. Kanteen 
kaivataan nimenomaan pystykuvia! Ensi vuonna aletaan julkaista 
lehdessä sekä internet-sivuilla lukijoiden kuvia, joten rohkeasti 
vain omia arkistojasi kaivelemaan.

Lopuksi vielä näinkin oleellista:

Tämä aforismi olisi viisi sanaa pitkä, jos se olisi seitsemän sanaa 
lyhyempi.

Timppa

Kannen kuva: Timo Koko

Bokserilehteen tulee hiukan muutoksia tulevana vuonna. Muu-
tos koskee ”alaosastot ilmoittavat” -osiota ja lehden ulkoasua. 
Koska lehden ilmestyessä osion tapahtumat ovat monesti jo 
eilisen uutisia, olemme päättäneet siirtää informatiivisen tiedon 
alaosastojen omille internet-sivuille. Lehteen painetaan vain 
alaosastojen yhteystiedot. Vastuuta jaetaan täten enenevissä mää-
rin alajaostojen tiedotusvastaaville. Ulkoasu tulee muuttumaan 
lehden fyysisen koon myötä. Lehti saa uuden koon A-standardin 
ulkopuolelta. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Sitä, että lehden 
korkeudesta lähtee muutama sentti, leveyttä tulee taas saman 
verran lisää - näin saamme hyödynnettyä taitossa leveämpää 
palstaa. Kulurakenne pysyy entisellään, joten emme supista, 
vaan laajennamme: ).

Jälleen kiitokset kaikille niille, jotka lähettivät juttuja ja kuvia 
lehteen, olette korvaamaton apu! Vuoden alussa julkaisemme 
yhdistyksen internet -sivustoille palautekyselyn, toivottavasti mah-
dollisimman moni jaksaa nähdä vaivan vastatakseen siihen. 
Julkaisutoimikunta etsii lisää kirjoittajia, kuvaajia ja tekstin 
oikolukijaa tiimiinsä. Siis, jos tunnet suurta paloa kirjoittamiseen 
tai tapahtumien kuvaamiseen tai kuvaamiseen ylipäätään, olet 
etsimämme henkilö.

Päätoimittajalta

Muutoksia, ainainen aikominen jättää asiat puolitiehen
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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

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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Illat pimenevät ja joulu lähestyy. 
Kai se on uskottava: SBY:n 70-vuo-
tisjuhlavuosi on lopuillaan. Miten 
yksi vuosi voikin vilahtaa ohi näin 

nopeasti.

Tätä kirjoittaessa on enää jäljellä ainoas-
taan Messuhallin jokavuotinen Vuoden 
Voittaja ja Helsinki Winner-viikonloppu 
ja sitten ollaankin taas jo suunnittelemassa 
ensi vuotta!

Kuluneeseen vuoteen on mahtunut 
mieluisia uutisia : bokserit edustivat rotua 
palveluskoirien Suomen Mestaruuskisojen 
hakukokeessa sijoittuen upeasti.  Ja joku-
nen viikko sitten kaksi koirakkoa osallistui 
ATIBOXin erikoisjäljen maailmanmesta-
ruuskisoihin. Kisat pidettiin tänä vuonna 
7.–9. 11. Merklinissä Tsekeissä ja meiltä 
sinne osallistuneet koirat olivat  Boxmann 
Shangri La ohjaajanaan Piia Hietsalo ja 
Sky Bridge I-Lo ohjaajajanaan Tarja Torvi-
nen. Sijoitukset olivat  Sky Bridge I-Lo  ja 
Tarja Torvinen 88 p. ja 9. sija  ja Boxmann 
Shangri-La 86 p. ja 12.sija. mahtavaa! 
Onnea molemmille!!!

SBY:llä on myös kaksi uutta ulkomuoto-
tuomaria , Marjatta Pylvänäinen- Suor-
sa ja Anneli Pukkila, joista Anneli on 
entinen bokseriharrastaja – kunnes 1990 
–luvulla tuli tunnetuksi yhtenä basenjien 
huippukasvattajana maassamme. Terve-
tuloa Anneli takaisin bokserien pariin ja 
kummallekin isot onnittelut ! Kirsi Tevalin 
on muuten kirjoittanut tähän Bokserileh-
den numeroon tuomarikoulutuksesta ja 
tuomarikolleegiosta jutun , jossa asioita 
valotetaan kouluttavan ulkomuototuoma-
rin näkökannalta.

Tänä vuonna yhdistyksen juhlavuoden 
takia yhdistyksemme päätapahtumat 
kuten erikoisnäyttely, Klubsieger jne. 
pidettiin poikkeuksellisesti kaikki täällä 
Uudenmaan alaosaston alueella, joka tiesi 
ylimääräistä työmäärää UMA:n talkoo-

porukalle. Eli vielä kerran suurkiitokset 
panoksestanne ja siitä että kaikki – kuten  
näyttelyviikonloppu – saatiin vietyä läpi. 
Ensi vuonna palataan sitten taas normaa-
liin aikatauluun, mikä tarkoittaa mm. sitä 
että Klubsieger pidetään taas ZTP:n yhtey-
dessä kuten aina ennenkin. Erikoisnäyttely 
on ensi vuonna muuten Tampereella ja 
tuomareiksi ovat lupautuneet Nigel ja Liz 
Rallings Englannista, jotka kasvattavat 
boksereita kennelnimellä Zenmaxkay. 

Vuosi on kohta vaihtumassa ja vuosikoko-
us tulossa taas maaliskuussa. Muistakaa-
han tulla vuosikokoukseen valitsemaan 
erovuorossa olevien tilalle henkilöitä, 
joiden voimin yhdistystämme ensi vuonna 
viedään eteenpäin. 

Haluan  kiittää kaikkia, sekä luottamus-
toimensa päättäviä, että ensi vuonna luot-
tamustoimissa jatkavia henkilöitä uhraa-
mastanne ajasta yhdistyksen ja rotumme 
hyväksi!

Joulumieltä kaikille  toivoo

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: 830 kpl

OSOITTEENMUUTOKSET
Jäsensihteerille sähköpostilla: jasensihteeri@bokseriyhditys.fi
tai osoitteeseen: Mira Jaakkola, Jokiveräjäntie 6, 37910, Akaa
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SykSy onkin mennyt mukavaSti SienimetSäSSä. Ollaanhan 
me myös käyty tottiskentällä ja hakumetsälläkin. Sienimetsästä 
on kyllä tullut lihavemmat saaliit kuin kentältä. Meinaan emän-
nästä on taas löydetty harvinaisen paljon korjattavaa. Korkki-
ruuvikiero selkä, liian hitaat askeleet ja se vasen käsi elää yhä 
omaa elämäänsä. Ja miten voikin olla vaikeaa se oikea-aikainen 
palkkaus, taitaa emännässä olla hieman "pidemmät piuhat". 
Eikä niissä käskyissäkään aina tunnu olevan päätä tai häntää, 
huoh. Ellen olisi itse nähnyt treenikavereiden suorittavan näitä 
aerobic-liikkeitä varsin mallikkaasti, väittäisin olevan mahdotonta 
kulkea polvet koukussa reippain askelin, selkä suorana, vasen 
käsi oikeassa asennossa ja puhuakin vielä. Ehkä se harjoitus tekee 
mestarin, joskus.

Spede on kyllä oikein aktiivinen oppilas, hieman liiankin 
suurella virralla on välillä ladattu. Talven aikana keskitymmekin 
hieman enemmän siihen maltin saamiseen ja yhteiskuntakel-
poisen" elon harjoitteluun. Treenin alla on se, kuinka suhtautua 
vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Bokserille tyypilliseen tapaan kaikki 
ihmiset pitäisi käydä vähintään pussaamassa ja sylissä istumassa 
(ja ehkä vähän ilopissaamassakin). Aivojumppaa on tehty kaupan 
oven edessä istuen ja ohitusharjoituksia tehden. Nätisti istumises-
ta ja ohittamisesta Spede on saanut herkkuja suun täydeltä.

maalimieS on leikittänyt Spedeä pariin otteeseen syksyn 
aikana, ja kyllähän pojasta lähtee nykyään komea haukku. Saa-
tankin saada haukkuvan hakukoiran! Tästä saikin mökkireissulla 
kuulla koko Puula-järven seutu, kun Spede haukkua kailotti 
Uni-Muorin korvaan. Nyt kun se ääni on jässikästä löytynyt, niin 
sitä myös käytetään. 

Uni-raukka ei saanut välillä hetken rauhaa mökillä, kun penska 
haukkumalla komensi sitä leikkimään ja pakotti juoksemaan 
koko ajan. Jos ei Uni lähtenyt leikkimään niin sitten nipsittiin 
korvista, lyötiin tassulla päähän, vaanittiin puskassa ja pompittiin 
kimppuun. Täytyy ihailla ikä-impin pinnan kestoa, varsinaiset 
lehmän hermot sillä on... Halkoliiteri osoittautui aivan iha-
naksi keppivarastoksi ja mökkitontti on viljelty täyteen halkoja. 
Kävihän nuo yhteistuumin nyysimässä kiukaan pesään jääneet 
hiiltyneet halonjämät. Niitä sitten mussutettiin kilpaa turparutut 
ja tassut mustana.

Sainpas Speden lopulta oikein "kunnon" pahanteosta kiinni. 
Spedeä ei ollut hetkeen näkynyt pallonsa kanssa. Jonkun aikaa 
etsiskelin kakaraa, kunnes kuulin ääntä mökin alta. Siellä se 
reipas poika tamppasi palloa metrin syvyiseen kuoppaan. No ei 
siinä mitään, mutta kuoppahan oli kaivettu peruspilarin viereen 

Sp
ed

en
 s

pa
ls

ta

Sihisevän huoneen mysteeri ja äänen avausta
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Lotta Laineenkare, Turku
Inka Salminen, Orimattila
Sirpa Suvanto, Kantvik
Jouni Rämö, Ypäjä
Eva Närhi, Vesilahti

Henna Eklund, Ylihärmä
Sini Siikava, Helsinki
Veli-Matti Heikkinen, Helsinki
Marjut Blomström, Veikkaala
Tapio Paukkeri, Oulu

Noora Hannula, Vantaa
Senja Huurre, Vantaa
Suvi Lahtinen, Oravasaari

Tervetuloa uudet jäsenet

ja siitä sitten tuhottu styroksit metrin syvyydeltä, jotka estävät 
maan routimisen... 

olemme harjoitelleet nyt SykSyn aikana Speden kanssa 
pyöräilyä. Sain ystäväni Jopon lainaksi ja sillä läksimme ensim-
mäiselle hurjastelukierrokselle. Itseäni jännitti, kun en ole pyö-
rällä ajanut varmaan vuosikymmeneen, mutta Spede hokasi heti 
mistä oli kyse, se ravasi todella nätisti pyörän vieressä. Sitä eivät 
kiinnostaneet laisinkaan muut koirat tahi lentävät lehdet, joita se 
normaalisti jahtaa hihnalenkillä. Lenkit ovat tietty olleet hyvin 
lyhyitä, mikä Spedeä on selkeästi harmittanut, tuohan nyt ravaisi 
omasta mielestään varmaan puolimaratonin.

lentävät SykSynlehdet onkin olleet tosi kivoja jahdattavia, 
kun nyt ei ole enää ötököitäkään, minkä perään kirmailla. Tosin 
pimeänä syksyn iltana kävelytiellä olikin lehtien sijaan muutama 
iso sammakko, joiden päälle meinasimme kävellä. Kaikki me 
kolme säikähdimme aivan mahdottomasti ja pompimme kilpaa 
tieltä ojaan. Tämän jälkeen pari viikkoa Spedekin kävi tarkista-
massa, ettei ne isot tummat lehden näköiset möntit tiellä olleet 

niitä karmeita rupikonnia. Jos se ei ollut aivan varma näköhavain-
nostaan sitä lähestulkoon ryömittiin kohteen luokse ja puhisten 
koetettiin tassulla onko möntti elossa vai ei... 

Uni on kova tyttö saunomaan. Aina saunaan päästyään se kapuaa 
ylälauteelle ja laittautuu makuulle. Hetken päästä kuuluukin 
kuorsaus. Saunasta sen saa pois vain pakottamalla. Spede ei ole 
oikein ymmärtänyt saunan tarkoitusta. Myönnän, että olen ollut 
hieman pettynyt asiaan. Olen tottunut käymään saunassa kahden 
koiran kanssa. Kauhuissaan se on katsellut, miksi ihmeessä muu 
lauma pakkautuu hämärään kuumaan huoneeseen katonrajaan 
istumaan. Ja aina, kun kiuas sihahti, Spede juoksi karkuun 
lasioven takaa kurkkimasta. Vaarallista toimintaa, mahtoi tuumia. 
Puolen vuoden jälkeen Spede yllätti ja aivan varkain livahti Uni-
Mummelin perässä lauteille. Lauteilla ei tosin kauaa viihdytty, 
mutta eiköhän siitä saunakoira taida tulla.

Talvihankia odotellen ja saunatonttuihin tutustuen,
Henna, Spede ja Uni
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Boksereiden erikoisjäljen 
MM-kilpailut järjestettiin 
tänä vuonna Tšekin tasaval-
lassa, Stankovin kaupungissa. 

Suomen Bokseriyhdistystä lähti edusta-
maan kaksi koirakkoa: Piia Hietsalo / bn 
Boxmann Shangri-La ”Mona” ja Tarja 
Torvinen / bn Skybridge J-Lo ”Tirri”. 
Joukkueenjohtajan tehtävissä toimi Lau-
ra Mäiseli. Kaiken kaikkiaan kilpailuihin 
oli ilmoitettu 43 koiraa kahdeksasta eri 
maasta. (WM 24 kpl, FH1 11 kpl, FPr1  
8 kpl). Suomalaiset koirakot kilpailivat 
maailmanmestaruusluokassa. Tuomarei-
na toimivat Jaroslav Hodek Tšekeistä ja 
Dieter Strnad Saksasta. 

aloitimme matkanteon maanantaina 
3.11. Vuosaaren satamasta Helsingistä. 
Yhteistuumin olimme päättäneet, että 
karsimme ajokilometrejä ja menemme 
laivalla Saksaan ja ajamme siitä Tsekkei-
hin. Laivamatka kesti 29 tuntia suuntaan-
sa ja se sujui koirien kanssa varsin hyvin 
molempien ollessa varmoja matkustajia. 
Saksaan saavuimme siis tiistai-illalla 
4.11. Tästä alkoi noin 800 km ajomat-
ka päämääräämme, Roupovin kylässä 
sijaitsevaan hotelliin. Joukkueenjohtaja-
Laura ajoi urheasti koko matkan tuoden 
joukkueen turvallisesti perille keskiviikko-
aamuksi. Ei tarvinnut kauaa miettiä mitä 
tekisimme seuraavaksi: nopea tavaroiden 

purku autosta ja muutama tunti unta 
palloon ennen lähtöä harjoituspelloille. 

parin tunnin unien jälkeen suunnis-
timme tapaamispaikalle, josta olisi lähtö 
harjoituspelloille. Pellot sijaitsivat n.  
10 minuutin ajomatkan päässä hotellilta. 
Harjoitusalueita oli käytössä valtavasti! 
Ei tarvinnut miettiä ja laskea, että minkä 
mittaisia jälkiä pystyy tekemään, jotta 
peltoa riittäisi muillekin päiville. Alusta 
oli pehmeähköä multaa, jossa oli n.  
5–10 cm oras. Pelloilla oli runsaasti kau-
riiden ja peurojen jälkiä. Keskiviikkona 
Tirrille tehtiin kaksi harjoitusta. Tarjan 
kertoman mukaan koiran ongelmana oli 

ATIBOX FH WM 2014
 7.–9.11.2014 TSEKIN TASAVALTA
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ATIBOX FH WM 2014
 7.–9.11.2014 TSEKIN TASAVALTA

Teksti Piia Hietsalo
Kuvat Laura Mäiseli ja Markéta Karbanová

ollut epävarmuus lähdöissä, joka vaikutti 
sitten jäljestämiseen kaiken kaikkiaan. 
Teimme Tirrille yhden suoran aloituk-
sen ja yhden muutaman sadan askeleen 
jäljen parilla kulmalla. Molemmat jäljet 
menivät hyvin. Mona sai ladata akku-
jaan vielä keskiviikon (virhe!). Torstaina 
molemmat koirat pääsivät jäljestämään.  
Kummallekin koiralle tehtiin hiukan 
pidemmät jäljet, n. 1000–1300 askeliset. 
Molemmille muistutettiin myös harho-
jen olemassaolo. Treeneissä ei ilmennyt 
mitään tavanomaisesta poikkeavaa, pientä 
korjattavaa siellä sun täällä muttei mitään 
isompaa. Koirilla ei ollut ongelmia harho-
jen kanssa.

perjantaina oli Sama ohjelma kuin 
edellisinäkin päivinä eli aamupalan 
jälkeen lähdimme treenaamaan. Tirrille 
tehtiin lyhyt jälki, jossa pääpaino oli aloi-
tuksessa. Koiran lähdöt olivat parantuneet 
treeni treeniltä. Tirrille teki selvästi hyvää 
saada alle useampi vieras jälki peräkkäisi-
nä päivinä. Monan harjoituksen tarkoi-
tuksena oli ajaa lisää ”kilometrejä alle” ja 
tasoittaa sitä kautta sen virettä. Jälki oli 
FH2-kaavio, mutta hiukan lyhyempänä. 
Koira oli edelleen ylivireinen, mutta ei 
tehnyt virheitä. Nämä jäivät siis koirien 
viimeisiksi harjoituksiksi ennen kilpailua. 
Treenien jälkeen vuorossa oli rokotusten 
tarkistukset, liinojen mittaukset ja merk-

kaamiset sekä kilpailujen avajaiset. Nämä 
kaikki pidettiin paikallisen bokseriklubin 
harjoituskentällä. Avajaisten jälkeen 
oli vuorossa vielä kisajälkien arvonta. 
Arvonnat suoritettiin lähellä sijaitsevassa 
ravintolassa. WM-luokan jäljet oli jaettu 
kuuteen ryhmään ja kahdelle päivälle. 
Ryhmät 1–4 olivat lauantaina ja 5–6 
sunnuntaina. FPr1-luokan jäljet ajettiin 
lauantaina ja FH1-luokan jäljet lauan-
taina ja sunnuntaina. Tarja nosti ryhmän 
kaksi ja minä nostin ryhmän kolme. Eli 
molempien Suomen koirien kisajäljet 
olisivat lauantaina. Jälkien arpomisen jäl-
keen arvottiin, kumpi tuomari arvostelee 
WM-luokan ja kumpi alemmat luokat. 
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Tšekkien Hodek sai tehtäväkseen arvostella WM-luokan ja Saksan 
Strnad FH1- ja FPr1-luokat. Arvontojen jälkeen oli vuorossa vielä 
joukkueenjohtajien palaveri.

lauantaiaamu valkeni poutaiSena. Ajoimme klubille 
odottamaan jälkiryhmien lähtöä pelloille. Joukkueenjohtajien 
palaverissa oli sovittu, että kaikki lähtevät yhtä matkaa klo 9:15 
kokoontumispaikalta. Yhtäkkiä ennen sovittua aikaa suurin osa 
autoista kuitenkin lähti ”jonnekin” ilman mitään ennakkoilmoi-
tusta järjestäjän taholta. Paikalle jääneistä kukaan ei ollut tiennyt 
mihin autot lähtivät, pitikö meidänkin olla samassa porukassa jne. 
Ei siis auttanut kuin odottaa ja jatkaa ihmettelyä. Jossain vaihees-
sa saimme käsiimme kartan ja koordinaatit pelloille, joissa aina-
kin ryhmän 1 ja 2 jäljet olisivat. Lähdimme porukalla etsimään 
peltoja ja usean erehdyksen ja hudin kautta löysimme vihdoin 
ja viimein oikeaan paikkaan. Ehdimme katsoa pari ykkösryhmän 
koiraa ja sitten olikin vuorossa Tarjan ja Tirrin jälkinumeron 
arvonta. Tarja arpoi ryhmän ensimmäisen jäljen. Pellot olivat hiu-
kan erilaiset kuin harjoituspellot: pohja oli samanlaista pehmeää 
multaa, mutta heinän kasvu oli korkeaa (n. 25 cm).

Tarja sai valmisteltua Tirrin jäljelle normaaliin tapaan ja koira 
lähti jäljestämään itsevarmasti ja syvällä nenällä. Ensimmäinen 
suora sujui erittäin hyvin ja ensimmäisen esineen koira ilmai-
si varmasti. Toinen suora oli kaari ja siinä koiralla oli jonkin 
verran ongelmia ennen toista esinettä. Kolmannen ja neljännen 
suoran ja toisen ja kolmannen kulman Tirri jäljesti mallikkaasti 
ja ilmaisi tasaisen varmasti esineet. Neljännessä kulmassa, joka 
oli piikki, koira joutui hakemaan jonkin verran, mutta selvitti 

kulman itsenäisesti. Viidennellä suoralla koiralla oli melko suuria 
ongelmia johtuen alustanmuutoksesta. Koira teki kovasti töitä ja 
selvitti ongelman. Mahdollisesti tämä aiempi ongelma vaikutti 
koiraan ja sillä oli seuraavassa kulmassa, joka oli piikki, hieman 
ongelmia. Kuudennen ja seitsemännen suoran ja kuudennen 
kulman koira jäljesti taas tarkasti ja tiiviisti ja ilmaisi esineet. 
Viimeisessä kulmassa koiralla oli ongelmia ja se joutui tekemään 
töitä selvitäkseen viimeiselle suoralle. Viimeisen suoran koira 
ajoi erittäin hyvin ja kun seitsemäs esine oli ilmaistu ja näytetty 
tuomarille, saatoimme pellon laidalla taas hengittää. Tirri ja Tarja 
olivat selvittäneet jäljen loppuun asti, kaikki esineet nousivat ja 
tuomari antoi koirakolle suorituksesta 88 pistettä! Upea aloitus 
Suomen joukkueelle! Tirri sai palkaksi lempipallonsa ja purkilli-
sen ruokaa. Sen osalta työt oli tehty ja olimme kaikki tyytyväisiä 
suoritukseen. Tämä oli Tirrin toinen FH2-tulos.

Seuraavaksi oli vuorossa siirtyminen toisille pelloille, joissa oli 
kolmosryhmän jäljet. Nostin jälkinumeron yksi, joten kauaa ei 
tarvinnut odottaa jäljelle pääsyä. Sain valmisteltua Monan hyvin 
paalulle ja koira lähti ajamaan jälkeä itsevarmasti ja vahvasti, mut-
ta mielestäni turhan vauhdikkaasti ja ”liian” itsevarmasti. Pelkoni 
osuivat oikeaan ja ylivireisyys näkyi heti ensimmäiselle esineellä. 
Koira on opetettu ilmaisemaan esineet menemällä maahan, 
mutta nyt se tarjosi seisomista, jonka hyväksyin. Lähestyessäni 
koiraa se vaihtoi makuulle. Se oli esineellä levottoman oloinen 
ja halusi vain jatkaa jäljestämistä. Jälkityöskentely jatkui ensim-
mäisen esineen jälkeen vakuuttavana eikä koira tehnyt teknisesti 
juurikaan virheitä. Suurimman virheen jäljestyksessä koira teki 
neljännessä kulmassa (piikki). Koira joutui hakemaan kulmaa 
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eikä ollut itsevarma lähtiessään viidennelle suoralle. Kuiten-
kin suurin ongelma olivat tällä kertaa esineet. Esine toisensa 
perään ei-toivottava käytös jatkui (ilmaisuasennon vaihtaminen, 
levottomuus, ääntely). Kaiken kaikkiaan Mona ilmaisi viisi 
ensimmäistä esinettä ja jätti kaksi viimeistä esinettä ilmaisemat-
ta. En voinut kuin todeta, että valmistautuminen ei kuitenkaan 
sujunut niin kuin olin ajatellut. Tasapaino esineiden ja jäljen 
suhteen ei ollut kunnossa vaan jälki veti koiraa yli esineistä. 
Lopun viimein tuomarin ensin laskettua pisteet väärin, meidän 
lopputulos oli 86 pistettä! Monalle tämä oli viides FH2-tulos. 

Lauantai-iltana oli vielä vuorossa juhlaillallinen samassa 
ravintolassa, jossa arvonnatkin suoritettiin. Illallisen jälkeen 
siirryimme hotellille hiukan juhlistamaan Tirrin ja Monan 
hyvin menneitä jälkiä. Kovin myöhään emme juhlineet, koska 
halusimme seuraavana aamuna mennä katsomaan jälkisuori-
tuksia sekä tekemään omille koirille palauttavat jäljet. 

Sunnuntaiaamuna ajoimme ensin katsomaan muutaman 
jälkisuorituksen ja sen jälkeen ajoimme harjoituspelloille 
tekemään koirille palauttavat jäljet. Tirri jäljesti todella hyvin 
ja Tarja jätti koiran hyvillä mielin talvitauolle odottamaan ensi 
kevään jäljestyskelejä. Monalla jatkui sama meno kuin kisa-
jäljelläkin – ei olisi voinut uskoa, että se on edellisenä päivänä 
ajanut pitkän, tyhjän jäljen. Nyt pääsin kuitenkin puuttumaan 
esineilmaisuihin ja ne alkoivat sujua taas totuttuun tapaan. 
Treenipelloilta ajoimme sitten kisojen päättäjäisiin ja palkin-
tojenjakotilaisuuteen. WM-luokan voiton vei Itävallan Rudolf 
Einsiedl ja bu Carat Bosim 96 pisteellä. Toiseksi sijoittui 
Saksan Gernot Waltz ja bu Alonso vom Dronsberg (94 p) ja 
kolmanneksi Itävallan Ingebor Moser ja bu Celtic vom Rott-
land (93 p). Tarjan ja Tirrin lopullinen sijoitus oli 9. ja minun 
ja Monan 12.

Haluamme koko joukkueen voimin kiittää kaikkia 
meitä tukeneita ja kannustaneita henkilöitä ja 

tahoja. Kaikki apu ja tuki on korvaamatonta kun 
tällaisille kisamatkoille lähdetään. Kiitos myös 

kaikille treenikavereille neuvoista ja vinkeistä. Iso 
kiitos ja kumarrus peltojen omistajille, jotka antavat 

vuodesta toiseen peltojaan käyttöömme!

Toivotamme koko bokseriväelle iloista Joulua ja 
onnea ja menestystä vuodelle 2015!

”
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”Meille tulee tiikeri bokseri, narttu, jonka nimeksi laitetaan Feta.” 
Näillä sanoilla avopuolisoni laittoi alulle jotain, millä tiellä olem-
me edelleen !! Pidin kyllä koirista, mutta muuta kokemusta ei mi-
nulla niistä juuri ollut, tunsin toki ”Lassien” ja ”susikoira Rexin”!

Seuraavat viikot kuluivatkin rotuun tutustuessa; kirjoja, leh-
tiä, nettiä ja juttutuokioita eri kasvattajien kanssa ja muutama 
vierailu bokseri-kenneleihin. Kävimme myös useissa näyttelyissä, 
koti- ja ulkomailla, ja tutustuimme moniin  bokserinomistajiin ja 
kaiken tämän myötä myös minun uskoni vahvistui ja lujittui – se 
on BOKSERI!

Melkein vuosi siinä vierähti, ennenkuin saimme oman tiikeriraitai-
sen bokseritytön; Pearl Seekers Baroque (Feta) muutti meille tou-
kokuussa 2005. Feta ei ehkä ollut kaunein ja tervein yksilö, mutta 
meille kimpale kultaa, juuri sellainen kuin vain bokseri voi olla. 

Ennenpitkää huomasimme, että meillehän tarvitaan toinen 
bokseri. Yhteistyössä Zealbeats-kennelin kanssa perheeseemme 
muutti Aino (Nikink-Var-Hard Vensdeil) vuonna 2007. Ainon 
saapumisen myötä heräsi myös ajatus kasvatustyöstä.

Ensimmäinen pentueemme syntyi elokuussa 2010 yhdis-
telmästä Nikink-Var-Hard Vensdeil & Zealbeats Quake and 
Shake. Tuloksena ihanat pennut, joiden kasvua ja kehitystä 
saimme seurata ihmetellen ja ihastellen. Parin kuukauden ajan 
perheemme arki nivoutui melko tiiviisti pentulaatikon ympä-
rille, toki me työmme hoidettiin, mutta muu aika olikin sitten 
melkein varattu pennuille :)

Ainosta on myös kennelimme toinen pentue (2012), jossa isänä 
oli Zealbeats Tuft is Tuft. Tästä yhdistelmästä kotiimme jäi 
tiikerinarttu Tylli ( Kaiffarin Benfica ), kaunis ja säpäkkä tyttö, 
jonka kanssa ei aika käy pitkäksi. Juniorina Tylli ehti saavuttaa 
yhdistyksen erikoisnäyttelyn VSP-tittelin ja Junior Klubsieger 
tittelin – nämä vuonna 2013, Tylli on myös Eestin juniorivalio.

Kolmannen pentueen emänä olikin sitten A-pentueemme 
sijoitusnarttu Kaiffarin Almeria (Aava) vuonna 2013, isänä Jazz-
man Vom Venusberg. Tässä kohtaa kasvatustyötä tutustuimme 
pakastesperman käyttöön ja koko siihen ”savottaan”, joka siihen 
liittyy. Ei ehkä paras mahdollinen tilanne ensisynnyttäjän 
ollessa kyseessä, mutta kuten eläinlääkäri sanoi ” eihän näistä 
koskaan tiedä”. Aava synnytti neljä hienoa tiikeriurosta, valitet-

Kasvattajaesittelyssä Kaiffarin

Kaiffarin

•  2010–2014

•  4 pentuetta

•  13 pentua
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kuva 1:  Kaiffarin Benfica

kuva 2:  Jewel No Akacisa

kuva 3:  Kaiffarin Almeira

2.

1.

tavasti yhdellä sydänvika ja kolmella muulla pojalla häntämutkat. 
Tuore kasvattajapolkumme kiemurteli!!

Kesällä 2011 hankittiin perheeseemme uros Latviasta, Jewel No 
Akacisa (Messi)! Pentueen pienimmästä kasvoi bokserinmittai-
nen mies, joka on kotiutunut laumaamme hyvin. 

Neljännen, ja viimeisimmän, pentueen isänä onkin Messi ja 
emänä Tylli, erottamaton parivaljakko hyvässä ja pahassa :) Tä-
hän rakkauspentueeseen syntyi syyskuussa 2014 kolme urosta ja 
kaksi narttua, joista toinen valitettavasti jouduttiin lopettamaan 
kitalakihuulihalkion takia.

Tässä lyhykäisyydessään on siis Kaiffarin kennelin kasvatushisto-
ria, pentueita on maailmalla tällä hetkellä neljä. Toimintamme 
on pienimuotoista, ja sellaisena se tullaan pitämäänkin. Tär-
keinä asioina kasvatustoiminnassamme pidämme luonnollisesti 
bokserin terveyttä ja luonnetta sekä  rotumääritelmän mukaista 
ulkomuotoa! Kaikki koiramme ovat käyneet läpi terveystarkastuk-
set ja myös luonnetta mittaavat tulokset löytyvät kaikilta.

Koirat ovat vahvasti mukana arjessamme ja niillä on paikkansa 
myös sohvalla, kainalossa ja sylissä. Vaikka perhekoirina loistavia, 
vaativat ne kuitenkin  toimintaa . Yhdistyksen alaosaston järjestä-
miin tapahtumiin ja koulutuksiin olemme osallistuneet niin pal-
jon kuin mahdollista; peltojälkeä, tottista, hakua yms. Myös viestin 
alkeita olemme harjoitelleet. Mitään suuria tavoitteita meillä ei 
ole, mutta jos pienin askelin edetään niin BH-kokeet olisi Messin 
ja Tyllin ensimmäiset portaat. Ja ennenkaikkea meidän!!

Näyttelyissä olemme kierrelleet melko paljon, välillä myös ilman 
omia koiria; kesän kohokohta onkin jokavuotinen Atibox-näyt-
tely, joka järjestetään jossain päin Eurooppaa. Tässä kaksipäiväi-
sessä  näyttelyssä olemme olleet turisteina jo monena vuotena! 
Ja niin tulemme olemaan myös Saksassa toukokuussa! Voi veljet 
sitä boksereiden määrää … 

Yhdistyksen erikoisnäyttely ja Klubsieger ovat myös niitä kesän 
pakollisia, jonne osallistutaan aina. Näyttelyt eivät ole meille itse-
tarkoitus ja totinentosi, vaan ne ovat mm. peruste/syy matkustel-
la, tavata muita kasvattajia ja kasvattien omistajia, bokseri-ihmisiä 
kaiken kaikkiaan … ja pitää hauskaa!

Kasvatustyön antoisin puoli on kuitenkin se iso ystävien ja 
tuttavien määrä, jonka se on mukanaan tuonut! Paljon olemme 
kysyneet neuvoja kokeneemmilta kasvattajilta vuosien varrella
ja aina olemme apua saaneet.

Kaikkein hienointa on ollut kuitenkin se, että olemme saaneet 
kasvateillemme aivan mahtavat, huolehtivat ja ihanat ihmiset 
omikseen, sillä sekään ei aina ole itsestäänselvyys... Vaikka aina 
pentujen lähtiessä omiin koteihinsa, hetki on herkkä ja ilman 
itkuja siitä ei selvitä, niin ihana on ollut huomata, etteivät ne 
mihinkään katoa, vaan kaikki ovat edelleen mukana meidän 
elämässä jollain tapaa ..

Kaiffarin kennel toivottaa oikein hyvää ja menestyksekästä Uutta 
Vuotta koko bokseriväelle!!

3.
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Maalimies 
leikittää
Keski-Suomen alaosasto järjesti lauantaina 1.11. 
maalimiespäivän. Tapahtuma pidettiin Jyväskylässä 
Haukkuvaaran koirahallissa ja puitteet olivatkin mitä 
parhaimmat. Ulkona oli kaunis aurinkoinen pakkas-
sää, mutta kyllä oli mukava treenailla lämpimässä 
sisähallissa, harvinaista herkkua täällä meillä päin.

Osallistujia oli laidasta laitaan. Osa koirien ohjaajista 
oli osallistunut vastaavanlaisiin päiviin aiemminkin, 
osa ei koskaan, ja oli mukana muutama jotka käy 
harjoittelemassa maalimiehen kanssa säännöllisesti-
kin. Koiria oli yhteensä yksitoista ja iältään ne olivat 
luovutusikäisistä pennuista viiteen vuoteen.

Maalimiehenä toimi Suomen bokseriyhdistyksen 
entinen maalimiesoppilas, viime kesänä harjoitusmaa-
limieheksi pätevöity Harri Sonninen. On ollut suuri 
ilo saada Harri jo useamman kerran meille Keski-
Suomeen treenaamaan koiria.

Päivä aloitettiin kierroksella jossa jokainen leikki 
vuorollaan oman koiransa kanssa. Harri ohjasi, neuvoi 
ja antoi jokaiselle koirakolle vinkkejä leikittämiseen. 
Sen jälkeen maalimies leikitti koiria, jokaiselle koiralle 
tehtiin kolme harjoitusta. Jokaisen harjoituksen 
jälkeen oli Harrin kommenttien vuoro ja kaikilla oli 
mahdollisuus esittää kysymyksiä. Päivän päätteeksi osa 
vielä treenasi tottelevaisuutta ja osa piti pienet näyttely-
treenit. Melkoisen tehokas päivä siis.

Itselle päivästä jäi useita hyviä oppeja mieleen, mutta 
ehkä yksi parhaista, ja eniten itseä koskettavista, opeista 
oli, että ”ole vähän laiska leikittäessäsi koiraa, tee asia 
itsellesi helpoksi”. Sähäkkä ja nopea bokseri yhdistet-
tynä sähäkkään ja nopeaan ohjaajaan saa helposti  
aikamoisen sekamelskan aikaiseksi. Vaikka komment-
tia ei ollut osoitettu erityisesti kenellekään, kyllä minul-
la itsellä nousi kevyt hymy huulille kun näin sieluni 
silmin itseni säheltämässä koirani kanssa. :)

Oli ilo nähdä yksitoista innokasta bokseria ja monta 
tyytyväistä ohjaajaa päivän päätteeksi. Meille jäikin 
vain yksi kysymys epäselväksi: kuinka saisimme  
maalimiehen leikittämään koiriamme Keski- 
Suomeen useamminkin?

Teksti Riikka Valkonen
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toiminta
• edistää nuorten tokoharrastusta 

•  valmentaa kilpailevia ja kilpailemisesta kiinnostuneita koirakoita

•  järjestää koulutusleirejä valmennusryhmään päässeille 

Kennelliiton 
   Tokonuoret
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Tokonuoret on Kennelliiton 13–17-vuotiaille 
jäsenille tarkoitettu valmennusryhmä.

Olen 16-vuotias seinäjokinen bokseriharrastaja ja 
harrastuskaverinani on 4-vuotias bokseriuros FI 
MVA MH HK1 Tenten Knight ”Jedi ”, jonka 
kanssa olen päässyt Tokonuorten valmennusryh-

mään. Alun perin Jedi hankittiin vain kotikoiraksi edellisen 
bokserin kuoltua, mutta pennun tultua taloon siitä tuli minun 
koirani. Pentuaikana teimme vain arkitottelevaisuutta ja 
hassuja temppuja muiden viihdyttämiseksi. Jedin ollessa jo n. 
1-vuotias menimme SBY Pohjanmaan metsäjälkileirille, mistä 
innostus harrastamiseen lähti. 

PK-tottista treenasimme viikottain Kuortaneella ja BH-kokeen 
läpäisimme alle 2-vuotiaana, mutta omaa metsälajia ei vielä 
löytynyt. Hakua kokeiltuamme huomasin sen olevan meille 
hyvä, sopivan vauhdikas laji. Koirakin tuntuikin nauttivan 
päästessään treenaamaan säännöllisesti ja oma intoni vain 
kasvoi kasvamistaan. Haasteitakin riitti, koska alaikäisenä eivät 
edes kuljetukset treeneihin olleet mikään itsestäänselvyys, 
joten täydet kiitokset äidilleni niin kuljettamisesta kuin maali-
miehenä toimimisesta.
 
TOKO-koe tuli viime talvena mieleeni, kun halusin kartuttaa 
kilpailukokemustani ja jännityksen hallitsemista. Etsin netistä 
lähialueen kokeita ja maaliskuun alussa olikin Seinäjoella 
sopiva koe. Piti etsiä TOKO-säännöt ja katsoa, mitä kokeessa 
tulisi osata, ja ei kun harjoittelemaan. Netissä surffaillessani 
löysin Tokonuorten valmennusryhmän ja koska se tuntui heti 
sopivalta, laitoin hakemuksen saman tien. Talven aikana ope-
tin hypystä seisomaan jäämisen ja muutaman kerran kokei-
limme paikallamakuuta ryhmässä, sitten olikin jo aika mennä 
kokeeseen. Koe meni itsellenikin yllätyksenä erittäin hyvin, 
ykköstulos ja luokkavoitto. Tästä itsevarmuutta saaneena oli 
hienoa mennä Tokonuorten kevätleirille. Toki Klaukkalaa lä-
hestyessämme jännitys oli huima, kukaan ei ollut ennalta tut-
tu eikä porukasta ollut minkäänlaista ennakkokäsitystä. Perillä 
meidät otettiin lämpimästi vastaan ja yhteishenki oli heti hyvä. 
Leirillä itselleni tuli yllätyksenä, miten paljon ryhmäliikkeitä 
voi muutella ja tehdä niistä hauskoja. Mukaan tarttui hirveästi 
uusia ideoita ja innostusta. Viikonloppuna saimme kuulla 
Katri Syvärisen luennon mielenhallinnasta ja kouluttajina 
toimivat päävalmentaja Riikka Pulliainen, sekä Anna Liukko 
ja Pernilla Tallberg.
 
Leirin jälkeen on koemenestyksemme ollut hyvin vaihtelevaa, 
lähinnä alamäkeä ulko-olosuhteiden haitatessa pienen pojan 
keskittymiskykyä. Kesän piristyksenä oli Nuorten TOKO 
SM-kisojen pronssi avoimesta luokasta helteisestä säästä 

huolimatta. SM-kisojen jälkeen jätimme tokoilut tauolle ja 
keskityimme loppukesän ja syksyn PK-puoleen tähtäimenä 
koulutustunnus. Keuruun kokeessa onnistuin pitämään omat 
hermoni kurissa, mikä mahdollisti koiran onnistumisen. Nyt 
tätä kirjoittaessani on valmennusryhmän syysleirikin jo saatu 
päätökseen ja intoa hallikauteen riittää. Leirillä oli vieraileva-
na kouluttajana Katariina Kainulainen ja häneltä sain paljon 
vinkkejä erilaisiin treeneihin ehkäisemään tylsistymistä. 

Koen saaneeni valmennusryhmältä hirmuisesti tukea ja apua 
mieltä painaneisiin kysymyksiin. Ilman Tokonuoria en olisi 
hakenut Ylen Koiramestari-ohjelmaan ja olisi jäänyt monta 
huippua koiraihmistä sieltäkin tapaamatta. Hallikauden 
tavoitteena on TK2 ja saada voittajan liikkeet hyvälle alulle, 
kun keväällä lumien sultua haluaisin kokeilla metsäjälkeä ja 
luultavasti kisatakin sekä jäljellä, että haussa. Tulevaisuuden 
haaveenani on tottelevaisuusvalion arvo ja PK-kokeissa nousta 
niin pitkälle kuin rahkeet riittävät ja koira pysyy terveenä. 
Tokonuorissa saan olla vielä kaksi vuotta, mikä on aivan mah-
tavaa. Kannustan muitakin nuoria koiraharrastajia lähtemään 
Tokonuoriin tai muuhun vastaavaan toimintaan, sillä vaikka 
olen enemmän palveluskoiraihminen, on valmennusryhmä 
ollut korvaamaton apu.

-Tuulia-

Tekstit Eeva Kiramo ja Tuulia Ala-Nisula
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Olen 17-vuotias, kahden bokseritytön omistaja 
Muuramesta. Sain vanhemman bokserini 
joululahjaksi ollessani kahdeksanvuotias. Fanni 
(BH Sankarittaren Funny Fanny) on tätä nykyä 

kauniisti harmaantunut virkeä yhdeksänvuotias vanhus joka 
joutuu, kylläkin vastoin tahtoaan, tyytymään enimmäkseen 
kotikoiran kohtaloon. Aikoinaan Fannin kanssa lähdimme 
heti rokotukset saatuaan kahdestamme lähellä sijaitsevaan 
koirakouluun ja siellä me tunnollisesti kävimme viikottain. 
Lisäksi osallistuimme jokaiselle kurssille minkä kyseinen 
kennelkerho järjesti ja Fannin kanssa onkin kyllä kokeiltu 
melkein jokaista lajia ainakin vähän.

Fannin ollessa viisivuotias hänen seurakseen tuli bokseri-
tyttö MH KJSG´12 TK1 Kaiffarin Almeria ”Aava”, joka on 
nykyinen harrastuskaverini ja jonka kanssa olemme Toko-
nuorten valmennusryhmässä. Aava tuli meille sijoitusnart-
tuna ja alusta asti oli selvää, että jotakin tulisimme yhdessä 
harrastamaan. Fannin kanssa oli jo TOKO tullut vähän 
tutuksi, joten tuntui mukavalta lähteä sitä myös Aavan 
kanssa kokeilemaan. Olemme myös kierrelleet aikaisemmin 
aika paljon näyttelyissä ja kaksi kesää treenasimme myös 
VEPEä, lisäksi olemme nyt pari vuotta harrastaneet agilitya. 
Palveluskoirapuolelta lajiksemme on valikoitunut peltojälki, 
koska toistaiseksi vielä ajokortittomana treeneihin pääsy ei 
ole ikinä itsestäänselvyys ja tätä voimme harrastaa paljon 
myös kahdestamme.

Pari vuotta sitten huomasin netissä ilmoituksen missä haet-
tiin nuoria koiraharrastajia Kennelliiton tokovalmennusryh-
mään. Sen suurempia ajattelematta lähetin hakemuksen ja 
yllätyksekseni tuli ilmoitus, että meidät oli valittu ryhmään. 
Silloinen valmennusviikonloppu Klaukkalassa oli ensim-
mäinen laatuaan, sillä tällainen valmennusryhmä on ollut 
ennen vain aikuisille tokoharrastajille.

Olemme alusta asti treenanneet TOKOa suurimmaksi osak-
si omissa oloissamme ja siksi kaksi kertaa vuodessa järjestetyt 
valmennusviikonloput ovat olleet aivan suunnaton apu ja 
treeni-innostuksen lähde meille.  Leireillä on aina ollut 
asiansa osaavia kouluttajia ja luennoitsijoita ja tunnelma on 
aina mukavan rento. Viimeisimmällä syysleirilläkin tuli taas 
paljon uutta asiaa ja hämmästyin jälleen kuinka hirveän pal-
jon mielikuvitusta tokon treenaaminen vaatii, jotta homma 
ei muutu tylsäksi, koska sitähän sen ei kuulu olla! 

Tänä kesänä kun vihdoin saimme viimeisen ykkösen 
alokasluokasta, niin lomailimme vähän kunnes alkusyksystä 
kokeilimme onneamme ensimmäisessä AVO-luokan kisas-
samme; paljon oli hyvää, mutta paljon oli vielä parannetta-
vaa ja tuloksena oli AVO2. Tämän talven aikana olisi kovasti 
ainakin tarkoitus saada TK2 ja ruveta pikkuhiljaa treenaile-
maan enemmän myös seuraavan luokan liikkeitä, mutta saa 
nähdä mitä talvi tuo tullessaan. Mitään erityisen tarkkoja 
pitkän ajan tavoitteita meillä ei ole vaan me harrastamme ja 
kisaamme mikä tuntuu hyvältä ja katsomme mihin rahkeet 
riittävät tokon osalta. Onneksi nyt saamme ainakin olla vielä 
ensi vuoden tässä mahtavassa ryhmässä mukana!

Tänäkin vuonna valmennusryhmässä lopettaa muutama koi-
rakko iän tullessa täyteen, joten uusia ryhmäläisiä haetaan 
taas ennen seuraavaa kevätleiriä. Suosittelen lämpimästi 
kaikkia nuoria hakemaan tähän ryhmään, bokseri toimii 
myös TOKOssa! 

-Eeva-
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Kuka olet?

Olen Henna Ahola, Vantaalta juuri Tuusulaan muuttanut toisen 
sukupolven bokseriharrastaja. Koirani, joulukuussa 7 vuotta 
täyttävän Ellin, kanssa harrastan ennen kaikkea pelastuskoirala-
jeja. Päälajimme on rauniot mutta ohessa olemme harrastaneet 
pelastushakua. Valitettavasti Ellin polvesta hajosi eturistiside 
vuosi sitten ja loukkaantumisesta toipuminen ei sujunutkaan niin 
kuin olisin toivonut. Jouduimme jäämään jäähdyttelijöiksi juuri, 
kun sain koiran koekuntoon. 

Mistä bokseriharrastuksesi alkoi? Ja montako  
bokseria sinulla on ollut?
Äitini aloitti boksereiden parissa jo 1970-luvulla. Kun olin lapsi, 
meillä ei ollut omia koiria, mutta äitini koirat isovanhemmillani 
ja enollani tulivat tutuiksi. Kotoa perin asenteen, että mieluum-
min ilman koiraa kuin jokin muu rotu kuin bokseri – näin  
ollen en ole aikuisiälläkään osannut edes harkita muita rotuja.  
Minulla on ollut kolme bokseria, Eckbran Octopus eli Kasperi, 
Eckbran Vili Vilperi, Sulo, sekä nykyinen narttuni Cochise Xmas 
Joy, Elli. Kaksi urostani olivat äidin kouluttamia ja Sulo jäikin lap-
suudenkotiini, kun muutin kotoa. Elli on siis ensimmäinen täysin 
itse kouluttamani koira. Kasperi jätti ainutlaatuisuudellaan jäljen, 
joka ei varmasti koskaan katoa. Se oli äärimmäisen itsevarma ja 
lahjakas hälytystason koira, jonka kautta pääsin sivusta näkemään, 
millaista vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa toimiminen parhaim-
millaan ja pahimmillaan on. Sen kanssa harrastimme myös näytte-
lyitä, joista niistäkin se osoitti nauttivansa – olihan se luonteeltaan 
todellinen alfauros, joka nautti esiintymisestä eri tilanteissa. 

Mikä on suhteesi alaosastoosi ja SBY:een?
Minua harmittaa, miten vähän ehdin olla mukana yhdistystoi-
minnassa urheiluharrastuksen viedessä aikani. Olen harrasta-
nut Uudenmaan alaosaston hakuryhmässä hakua Ellin ollessa 
nuorempi, mutta ajan alettua käydä vähiin siirryin pk-puolelta 
kokonaan pelastuskoirapuolelle ja ohut siteeni yhdistykseen jäi 
siihen. Seuraan yhdistyksen kuulumisia eri viestimien kautta 
ja pyrin osallistumaan katsojan roolissa alaosaston järjestämiin 
tapahtumiin, mutta aktiivijäsen en ole.  

Mitä bokseri merkitsee sinulle?
Bokseri on ainutlaatuinen rotu: se on kaikessa mukana ja 
äärimmäisen rakastava perheenjäsen. Ilman koiriani olisin 
taloudellisesti säästänyt pitkän pennin mutta myös menettänyt 
kolme elämääni rikastuttanut persoonaa. Käyttökoirana bokseri 
on taistelutahtonsa ja vilkkautensa ansiosta erinomainen työpari: 
se jaksaa tehdä itsenäisesti työtä läpi pitkienkin hälytysetsintöjen 
mitä kurjimmissa keleissä. Toisaalta kokeissa ja kisoissa se on 
ainakin omasta mielestään humoristinen velmuilija. Treeni-
kentällä kaiken sujuminen ei takaa mitään: kun bokseri näkee 
kepin tottiskentällä seuraamisen aikana, se pitää päänsä ja hakee 
himoitsemansa kepin heti tilaisuuden koittaessa – vaikka sitten 
käyttöesineen noudon sijaan.
 
Mitä olet harrastanut?
Edellä mainitsemieni pk-haun ja pelastushaun sekä raunioiden 
lisäksi olen kokeillut myös agilityä. Se on toivottavasti uusi alue-
valtaukseni seuraavan koiran kohdalla.

Miten saataisiin lisää boksereita koekentille ja sitä 
kautta arvokisoihin?
Uma:n hakuryhmä ”Rullanaamat” on erinomainen esimerkki 
siitä, miten ryhmä voi kannustaa koirakoita kisaamaan. Porukassa 
järjestettiin ainakin silloin, kun siinä itse vielä olin mukana, har-
joituskokeita ja treenejä kaikista kokeen osa-alueista. Ryhmässä 
oli hyvä henki ja siinä otettiin esimerkillisesti huomioon bokserin 
tuottamat erityishaasteet. Tämänkaltaisia helposti uusille harras-
tajille avautuvia treeniryhmiä kaivataan varmasti lisää. Jatkuvan 
menestyksen korostamisen sijaan olisi varmasti hyvä tuoda aina 
vain enemmän esiin myös epäonnistumisia: kaikki ei aina suju 
niin kuin satukirjoissa. Mitä paremmin harrastaja ymmärtää sen, 
että jokaisella kisaajalla on takanaan lukuisia epäonnistumisia 
ja itsensä munaamisia, sitä helpompi kokeisiin on mennä myös 
testaamaan omaa osaamistaan ja kehittyä siten omista virheistään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edellisen kirjoittajan kysymys Raunioharrastus ja 
siinä esiin tulleet haasteet:
Raunioharrastamisen isoin haaste on ohjaaja. Koira löytää mitä 
uskomattomimmista paikoista maan alla olevista kaivoista ja lohka-
reiden alta, jos vain ohjaaja osaa oikein lukea tilannetta, sääoloja ja 
ennen kaikkea koiraansa. Pk-hakuun verrattuna raunioilla joutuukin 
enemmän työstämään strategioita ja sokeaa luottoa koiran itsenäisesti 
tekemiin ratkaisuihin. Valitsin rauniot ykköslajikseni myös siksi, että 
se lajina tarjoaa varsin monipuolisen miljöön. Minusta on hauska 
haastaa itseä fyysisesti hankalakulkuisella alustalla, savun ja metelin 
keskellä. Harjoittelemme säännöllisesti myös rakennusetsintää, joka 
on täysin oma lajinsa hajumaailmansa puolesta.   

Seuraavaksi haastan: Maria Käen Kouvolasta. Marialta haluaisin 
kuulla hälytystason koirakkona toimimisesta ja siinä esiin tulleista 
haasteista.

Harrastajaesittelyssä  
Henna Ahola
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Suomessa ulkomuototuomarikoulutus jakautuu kahteen 
osaan. Peruskoulutuksesta huolehtii Kennelliitto ja 
rotukohtaisesta erikoiskoulutuksesta rotujärjestöt. Bok-
seriyhdistyksessä rodun erikoiskoulutus kuuluu jalostus-

toimikunnan alaisuuteen, ja käytännössä siitä vastaavat rotumme 
omat ulkomuototuomarit, joista aktiivisina koulutusmateriaalien 
laadinnassa ja itse kouluttamisessa ovat viime vuosina olleet An-
neli Karttunen, Tuula Seppälä ja allekirjoittanut. Mutta ennen 
tuota vaihetta, käydään pikaisesti läpi se, millä tavalla Suomessa 
pätevöidytään ulkomuototuomariksi.

Kennelliitto järjestää yleensä noin neljän vuoden välein 
ulkomuototuomareiden peruskurssin. Viimeksi kurssi pidettiin 
syksyllä 2013. Haku on avoin kaikille Kennelliiton ja sen rotujär-
jestön jäsenille, jolle haluaa tuomariksi ensiksi pätevöityä. Muut 
vaatimukset hakuvaiheessa ovat seuraavanlaiset:

”lisäksi ulkomuototuomariksi aikovan tulee
•  omata luontaisia taipumuksia tähän tehtävään

•  olla iältään peruskurssille pyrkiessään vähintään 25 vuotta  
ja enintään 50 vuotta

•  olla koiranomistaja ja mikäli mahdollista, koirankasvattaja

•  olla toiminut vähintään 10 vuoden ajan aktiivisesti harrasta- 
mansa rodun/rotujen hyväksi ja osoittanut hallitsevansa  
riittävät perustiedot

•  olla ollut yhtäjaksoisesti oman rotuyhdistyksensä jäsenenä  
vähintään 10 vuotta

•  olla pätevöity kehätoimitsija ja toiminut vähintään 5 kertaa  
pätevöitynä kehätoimitsijana

•  täyttää kotimaisten rotujen osalta ao. rotujärjestön asettamat 
lisävaatimukset

•  eikä hänellä saa olla kurinpidollisia voimassa olevia  
rangaistuksia.”

Ulkomuototuomarikoulutus
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Ennen koulutukseen hakeutumista on oltava suoritettuna myös 
kasa kursseja, kuten kasvattajan perus- ja jatkokurssit sekä ulko-
muototuomarikoulutukseen liittyvät alkeiskurssit, joilla opiskel-
laan ja tentitään esimerkiksi koiran rakenne ja liikunta. Peruskurs-
sille hakijoista pyydetään rotujärjestön ja kennelpiirin lausunnot, 
koska halutaan varmistua paitsi aktiivisuusvuosista myös hakijan 
soveltuvuudesta. Tämä siksi, että ”ulkomuototuomarin tulee olla 
käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään 
sopiva henkilö, olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan 
tuomaritehtävään kykenevä ja olla Kennelliiton jäsen ja osoittaa 
jatkuvaa harrastusta kynologiseen toimintaan.”

Peruskurssin karsintakoe on ns. koirasilmätesti, jossa hakijat saavat 
osoittaa taitonsa kuvailla koirien mittasuhteita, muotoja, raken-
netta ja liikuntaa. Lisäksi järjestetään soveltuvuushaastattelu koi-
rasilmätestissä hyväksytyille, haastattelu voi vielä karsia hakijoita. 
Itse peruskurssi kestää yleensä 4–5 viikonloppua ja käsittää sekä 
teoriaa että käytäntöä. kurssin päätteeksi on tentti teoriaosuuksista 
ja käytännön arvostelukoe, jonka rodut ilmoitetaan etukäteen ko-

kelaille ja ne arvostellaan rotumääritelmään perustuen. Arvostelu-
kokeen rodut eivät koskaan ole yhdenkään kokelaan omia rotuja.

Nyt pääsemme rotujärjestön koulutukseen. Jokainen ulkomuoto-
tuomareiden peruskurssin hyväksytysti suorittanut tuomarikokelas 
on jo hakuvaiheessa ilmoittanut, mistä rodusta hän koulutukseen 
pyrkii. Nyt kokelaat palaavat omien rotujärjestöjensä huomaan, jotka 
järjestävät rodun erikoiskoulutuksen. ”Erikoiskoulutuksen tarkoitus 
on antaa kokelaalle rotutuntemus ja rodun käytännön arvostelutaito.

Erikoiskoulutustilaisuudesta vastaavan tulee olla Kennelliiton 
pätevöimä rodun ulkomuototuomari.

erikoiskoulutuksen ohjelmarunko on seuraava:
•  rodun alkuperän, rotumääritelmän, käytön ja erityspiirteiden yksi-

tyiskohtainen selvittäminen

•  tämän hetken kuva rodusta ja vertailu muihin rotuihin

•  rotukohtainen arvostelutekniikka ja -sanasto.

Ulkomuototuomarikoulutus
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Rotujärjestön on laadittava koulutusta varten rotumääritelmän 
tulkintaohje, jonka tulee olla tarpeeksi kattava, käsittäen mm. 
rodun erityispiirteet ja sen tulee olla riittävällä kuvamateriaalilla
varustettuna. Materiaali on oltava julkaistavissa myös sähköisessä 
muodossa.

Erikoiskoulutus voi pitää sisällään myös ennakko- ja kotitehtäviä.  
Erikoiskoulutukseen ovat oikeutetut osallistumaan peruskurssin 
hyväksytysti suorittaneet ja valmiit arvosteluoikeuksiaan laajen-
tavat ulkomuototuomarit. Koulutukseen voi osallistua ennen 
omaan rotuun pätevöitymistä tai myös ennen laajennusoikeuden 
saamista. Erikoiskoulutusta voivat järjestää rotujärjestöt yksin, 
rotujärjestöt ja Kennelliitto yhdessä tai Kennelliitto yksin.”

Vielä pätevöimättömän tuomarikokelaan on suoritettava 
vähintään neljä harjoitusarvostelua ensimmäisessä rodussaan, 
laajentavalta tuomarilta niitä vaaditaan vain yksi. Käytäntö 
on osoittanut boksereissa, että harjoiteltujen koirien määrä on 
koearvostelun onnistumisen kannalta merkittävä tekijä. Yleensä 
harjoittelut suoritetaan näyttelykehissä, mutta on myös mahdol-
lista harjoitusarvostella muussa tapahtumassa, jossa harjoittelua 
ohjaaja rodulle pätevöity riittävän kokenut tuomari.
Bokseriyhdistys järjesti yhdistetyn erikoiskoulutus- ja koear-
vostelutilaisuuden 27.11.2014. Erikoiskoulutukseen osallistui 
seitsemän arvosteluoikeuksiaan laajentavaa ulkomuototuoma-
ria. Olimme jakaneet koulutukseen teoriaosaan ja käytännön 
harjoitteluun, joissa kummassakin oli opiskelijoiden nähtävillä 

yhteensä viisi bokseria. Teoriaosuudessa esiteltiin myös kuvama-
teriaali bokserin päästä, joka on rotumme ulkomuotoarvostelun 
tärkeä painopistealue. Erikoiskoulutuksen jälkeen järjestettiin 
koearvostelutilaisuus kolmelle laajentavalle tuomarille ja näyttö-
koe yhdelle kokeneelle laajentajalle. 

Koearvostelu suoritetaan tuomarikollegiolle, joka koostuu 
kahdesta rodun kokeneesta tuomarista, kolmantena tuomarina 
on Kennelliiton valvoja, jolla täytyy myös olla koearvostelta-
van rodun oikeudet. Koearvosteltavana täytyy olla 5-15 koiraa, 
ja koearvostelu tehdään kuten näyttelyissä: kokelas kirjoittaa 
jokaisesta koirasta arvostelulausunnon ja antaa laatumaininnat. 
Myös vastaanottavat tuomarit käyvät koirat läpi ja antavat niille 
laatumaininnat sekä määrittelevät, mitkä asiat koirista olisi 
kokelaiden löydettävä ja kommentoitava. Vastaanottajat lukevat 
kokelaiden lausunnot läpi ja lopuksi päättävät, ovatko kokelaat 
osoittaneet riittävää osaamista saadakseen rodun arvosteluoikeu-
det. Hyvin kokeneilla tuomareilla on mahdollisuus kevennettyyn 
koemuotoon, he voivat suorittaa näyttökokeen koearvostelun 
sijaan. Näyttökokeessa on 2–4 koiraa ja näytön antaja arvioi 
koirat kirjallisesti tai suullisesti. Ennen näyttökoetta on osal-
listuttava erikoiskoulutukseen, mutta harjoitusarvostelut ovat 
vapaaehtoisia. Marraskuun lopun tilaisuudessa koearvostelussa 
oli materiaalina yhdeksän bokseria, neljä urosta ja viisi narttua. 
Yksi kolmesta kokelaasta, Anneli Pukkila, hyväksyttiin ja hänelle 
esitettiin bokserin arvosteluoikeudet. Pätevyyden vahvistaa aina 
Kennelliitto. Marjatta Pylvänäinen-Suorsa antoi hyväksytyn 
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näytön osaamisestaan, näyttökokeessa hän arvosteli kirjallisesti 
ja suullisesti kolme bokseria. Toivotaan, että he pääsevät pian 
arvostelemaan boksereita!

Tilaisuuteen oli saatu hieno määrä boksereita, mistä lämpimät 
kiitokset sekä koiria värvänneille että erityisesti niitä sinnikkäästi 
pitkän illan esittäneille harrastajille! Järjestelyistä vastasi jalostus-
toimikunnan vetäjä Jenni Kaukonen ja maukkaan kahvitarjoilun 
kaikille osallistujille järjesti totuttuun tapaan Helena Suortti. 
Koulutuksen vetäjänä toimi allekirjoittanut, mukana opettamassa, 
keskustelemassa ja kommentoimassa harjoituksia olivat Anneli 
Karttunen ja Tuula Seppälä. Kokeet vastaanottivat Tuula ja allekir-
joittanut, Kennelliiton valvojana toimi Kimmo Mustonen.

Seuraavan kerran bokserin erikoiskoulutusta laajentaville tuoma-
reille järjestetään todennäköisesti alkukesästä 2015 ja seuraavat 
kokeet ovat syksyllä. Entäpä ulkomuototuomareiden peruskurssi? 
Seuraava järjestettäneen joskus 2017 tienoilla. Asiasta kiinnostu-
neiden kannattaa nyt heti perehtyä vaatimuksiin ja alkaa suorit-
taa mahdollisesti puuttuvia pakollisia kursseja. Jos asia kiinnos-
taa, annan mielelläni tietoa ja tukea opintosuunnitelmiin.

Sitaatit: ULKOMUOTOTUOMAREIDEN KOULUTUS- JA 
PÄTEVÖIMISOHJEET, Kennelliiton hallitus 23.11.2012, 
voimassa 1.1.2013 lähtien.

Kirsi Tevalin, kirsi.tevalin@gmail.com

anneli pukkila

marjatta pylvänäinen-Suorsa
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Tokon rotumesturuus ratkottiin Keuruulla Keurusselän liikunta-
puistossa 12.10.2014. Tuomarina kokeessa oli Tommi Varis. Koe 
järjestettiin Keuruun seudun kennelkerho ry:n järjestämän kokeen 
yhteydessä. Kokeeseen osallistui yhteensä 4 bokseria, 1 alokasluok-
kaan, 2 avoimeen luokkaan ja 1 erikoisvoittajaluokkaan. Jokainen 
bokseri sai tuloksen kokeessa. 

Tänä vuonna joka luokasta ei tullut omaa toko-mestaria, vaan 
käytettiin kertoimia, joilla kerrottiin koirakon saama pistemäärä 
ja tämän perusteella saatiin mestari ratkottua. (Kertoimet ovat 
alokasluokka 1, avoinluokka 1,05, voittajaluokka 0,75 ja erikois-
voittajaluokka 0,725)

SBY:n tokon rotumestaruus 
12.10.2014

toko-mestaruus on ratkottu keuruulla.  
kaikki koirakot saivat tuloksen.

1.  Skybridge Twisted Sister ja Satu Kajosmäki  
VOI  272,5 p. I-tulos (kerrottu tulos 190,75)

2.  Skybridge Sandstorm ja Julia Jutila  
AVO 167 p. I-tulos (kerrottu tulos 175,35)

3.  Lellibox Sata Salamaa ja Birgitta Hartikainen  
ALO 166 p. I-tulos (kerrottu tulos 166)

4.  Rafrsman Topgirl to Mabaker’s ja Suvi Mieskonen 
AVO 152 p. II-tulos (kerrottu tulos 159,6)

SBY:n tokon rotumestaruus 
12.10.2014
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Puppy & Veteran  
Show 2014

Tuomari: Teija Salmi-Aalto

rop leeway's ideal For Cocoon's 

rop leeway's ideal For Cocoon's 
vSp Cocoon's new Choice

pu2 Sky Bridge Him
pu3 Playbox's Golden Giant
pu4 Playbox's Karelian Royal

pn2 Wandoris Qvittara
pn3 Ma Baker's Gimme Five
pn4 Sky Bridge Xiulet

rop-pentu Sky Bridge Xiulet
vSp-pentu Playbox's Karelian Royal

rop-veteraani Sky Bridge Him
vSp-veteraani Ma Baker’s Gimmy Five

rop-kasvattaja Playbox’s 
rop-turisti Cocoon's New Choice

Näyttelyn vanhin veteraani Sky Bridge Him

vSp Cocoon's new Choice
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Puppy & Veteran 
Show 2014

Tuomari: Teija Salmi-Aalto

rop leeway's ideal For Cocoon's 

  urokSet

Baby pennut
1. Playbox's Karelian Royal
2. Playbox's Karelian Express
3. Playbox's L'Aquila

junioriluokka
1. Playbox's Golden Giant Eri1
2. Panzain Kuusnolla H

nuortenluokka
1.Bullrunners  Easter Illusion H
2.Sulohuulen Jästi Hylätty

veteraaniluokka
1. Sky Bridge Him Eri1
2. Zealbeats Mate For Date Eri2
Turistiluokka
1. Cocoon's New Choice Eri1

   nartut

Babypennut
1. Playbox's Karelian Pearl
2. Playbox's Karelian Star
3. Pam Pam
4. Pikkuacca

pentuluokka
1. Sky Bridge Xiulet

junioriluokka
1. Leeway's Ideal For Cocoon's Eri1
2. Playbox's Golden Hope Eri2
3. Panzain Kyllä Äiti Eh3

nuortenluokka
Wandoris Qvittara Eri1

veteraaniluokkka
Ma Baker's Gimme Five Eri1

BOKSTAFF KENNEL & KOIRAHOITOLA
TOIVOTAMME TUNNELMALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

MARITTA & MATTI POMPPU
TERTTILÄNTIE 29, 31400 SOMERO

P.MARITTA 0500-611 183, MATTI 0400-611 183

www.pomppu.com

20 15
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Vuoden Näyttelybokseri -kilpailun pisteet lasketaan alla olevan 
taulukon mukaisesti vuoden aikana virallisiin näyttelyihin osallis-
tuneiden bokserien tuloksista. 

Kasvattajatuomarilla sijoittumisesta Suomen Bokseriyhdistyk-
sen erikoisnäyttelyssä ja KlubSieger näyttelyssä +10 pistettä. 
Puppy&Veteran Show, ryhmä-, kaikkien rotujen- ja kansainvä-
lisissä näyttelyissä +5 pistettä (koskee seuraavia kiertopalkinto-
sääntöjä: Vuoden Bokseri, - veteraani, - pentu, -siitosuros/narttu 
ja - kasvattaja). 

Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvattanut 
vähintään kolme (3) pentuetta. 

Poikkeuksena on yhdistyksen oma KlubSieger -näyttely, joka huo-
mioidaan erillisten pistelaskusääntöjen mukaan (kts. KlubSieger 
-näyttelyn pisteytys alla). 

Kokonaistulosta laskiessa huomioidaan viisi (5) tulosta/koira ja 
näiden tulosten on oltava viideltä (5) eri tuomarilta. 

Kilpailu on vain Suomessa rekisteröidyille ja Suomen Bokseriyh-
distyksen jäsenen/jäsenten omistamille boksereille. 

Jos koiralla on useampi, kuin yksi omistaja on kunkin omistajan 
oltava Suomen Bokseriyhdistyksen jäsen. 
BIS-1 = 30 pistettä BIS-2 = 26
BIS-3 = 24
BIS-4 = 22 
(BI-veteraanit) RYP-1 = 20 p. RYP-2 = 18 p. RYP-3 = 16 p. RYP-4 
= 14 p. ROP = 12 p. VSP = 10 p. PU/PN2 = 8 p. PU/PN3 = 6 p. 
PU/PN4 = 4 p. 

Näyttelyissä olleet koiramäärät huomioidaan seuraavasti: 
Rotukohtaisesti paikalla olleet, virallisiin luokkiin ilmoitetut • 
bokserit. 
Pentujen/veteraanien kohdalla paikalla olleet • 
bokseripennut/-veteraanit. 
Boksereiden jokainen alkava kymmenluku yli täyden kym-• 
menen = +1 piste. 

Näyttelyn koko koiramäärä huomioidaan seuraavasti: 
koko koiramäärä koostuu kaikista näyttelyyn ilmoitetuista • 
koirista, näyttelyluettelon viimeisen koiran numerosta saa 
näyttelyyn ilmoitettujen koirien määrän. HUOM! Näyttelyn 
kokonaiskoiramäärään EI lasketa mahdollisia agility/TOKO/
juniorhandler-osallistujia. 
Näyttelyn jokainen alkava tuhatluku yli täyden tuhannen = • 
+1 piste. 

Muut huomioitavat seikat: 
SBY:n erikoisnäyttelyssä PU/PN-luokissa sijoittuneet saavat • 
+10 lisäpistettä. 
SBY:n Klubsieger Show’ssa PU/PN-luokissa sijoittuneet • 
saavat +10 lisäpistettä. 
Ryhmä- ja erikoisnäyttelyssä vain RYP-pisteet huomioidaan. • 
Pisteiden mennessä tasan paras yksittäinen tulos ratkaisee. • 
Jos eroa ei synny, seuraava paras yksittäinen tulos ratkaisee • 
jne. 
Lisäpisteet erikoisnäyttelystä ja KlubSieger Show’sta huomi-• 
oidaan vain, mikäli koiran tulos näistä lisäpisteisiin oikeut-
tavista näyttelyistä lasketaan koiran viiden parhaan tuloksen 
joukkoon. 

vuoden SiitoSuroS/SiitoSnarttu kiertopalkinnon 
SäännÖt 

Tulosten perustana on Vuoden Näyttelybokseri -kiertopal-• 
kinnon pistetaulukko. 
Pisteiden laskennassa huomioidaan vain 1 tulos/jälkeläinen • 
ja korkeintaan viiden (5) jälkeläisen tulos/siitoskoira. 
Erikoisnäyttelyn ja Klubsieger Show’n jälkeläisluokasta • 
saadusta KP:sta lasketaan +10 lisäpistettä. 
Jälkeläisten tuloksissa lisäpisteet huomioidaan vain, jos jäl-• 
keläisen paras tulos on lisäpisteitä oikeuttavasta näyttelystä, 
jossa koira on sijoittunut lisäpisteisiin oikeutetusti. 
SBY:n erikoisnäyttelyssä PU/PN-luokissa sijoittuneet saavat • 
+10 lisäpistettä. 
SBY:n Klubsieger Show ssa PU/PN-luokissa sijoittuneet • 
saavat + 10 lisäpistettä. 
Kilpailuun osallistuvien koirien jälkeläisten tulee olla • 
Suomessa rekisteröity, jälkeläisten omistajien ei tarvitse olla 
yhdistyksen jäseniä. 

vuoden veteraani kiertopalkinnon SäännÖt 
Tuloslaskennan perustana on Vuoden Näyttelybokseri -kier-• 
topalkinnon pistetaulukko. 
Pisteet lasketaan vain ROP- ja VSP-veteraaneille. • 
Jokaisesta paikalla olleesta bokseriveteraanista tulee +1 piste. • 
Näyttelyn koko koiramäärän huomioidaan Vuoden Näyttely-• 
bokseri -kiertopalkinnon mukaisesti. 
Vuoden Veteraani -kiertopalkinnon tuloslaskennassa huomi-• 
oidaan viisi (5) tulosta/veteraani ja näiden tulosten on oltava 
viideltä (5) eri tuomarilta. 
Erikoisnäyttelystä, Klubsieger-nättelystä +10p • 
Puppy & Veteran Show’sta ROP- ja VSP-veteraani saavat + 5 • 
lisäpistettä. 
Kasvattajatuomarilla sijoittumisista ryhmä-, kaikkien rotujen- • 
ja kansainvälisissä näyttelyissä +5 lisäpistettä. 

Vuoden kiertopalkintosäännöt 
Huomioidaan ainoastaan kotimaiset tulokset!
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vuoden pentu kiertopalkinnon SäännÖt 
Kiertopalkinnon on lahjoittanut Kennel Bone Biter’s.• 
Tuloslaskennan perustana on Vuoden Näyttelybokseri • 
-kiertopalkinnon pistetaulukko ja virallisten näyttelyiden 
pentuluokat. 
Pisteet lasketaan vain kunniapalkinnon saaneille ROP- ja • 
VSP-pennuille, lukuun ottamatta yhdistyksen erikoisnäyt-
telyä ja Klubsiger -näyttelyä (kts. KlubSieger -näyttelyn 
pisteytys alla) ja Puppy & Veteran Show’ta. 
Näyttelyn koko koiramäärä lasketaan Vuoden Näyttely-• 
bokseri -kiertopalkinnon mukaisesti. 
Vuoden Pentu kiertopalkinnon tuloslaskennassa huomioi-• 
daan kolme (3) tulosta/pentu. 
Erikoisnäyttelyn, KlubSieger -näyttelyn ja Puppy & Vete-• 
ran Show’n pentuluokkiin osallistuminen 
huomioidaan kuten muidenkin näyttelyiden pentuluok-• 
kiin osallistuminen. Kuitenkin siten, että myös pikkupen-
tuluokan tulokset huomioidaan Vuoden Pentu -kiertopal-
kinto tuloksissa samanarvoisena varsinaisen pentuluokan 
rinnalla. 
Erikoisnäyttelyn, KlubSiger -näyttelyn ja Puppy & Vete-• 
ran Show’n pikkupentuluokan ja varsinaisen pentuluokan 
voittajille annetaan +6 pistettä ja jokaisesta luokkaan 
ilmoitetusta pennusta +1p. 
Molempien luokkien kaikista luokkavoittajista valitaan • 
ROP- ja VSP-pentu, joille vielä taulukon mukaisesti 
ROP- ja VSP-pisteet (12 p. ja 10p.). 
Erikoisnäyttelystä, KlubSieger -näyttelystä +10p ja Puppy • 
& Veteran Show’sta ROP-ja VSP-pentu saavat + 5 lisäpis-
tettä. 
Kasvattajatuomarilla sijoittumisista ryhmä-, kaikkien rotu-• 
jen- ja kansainvälisissä näyttelyissä +5 lisäpistettä. 

vuoden näyttelyBokSerikaSvattaja  
-kiertopalkinnon SäännÖt 
Tuloslasken OP kasvattaja
2. 4p
3. 3p 
4. 2p 

BIS-kasvattajaluokassa sijoittuminen +  
1. 8 p./BIS Kasvattaja
2. 6 p.
3. 4 p. 
4. 2 p. 

kluBSieGer-näyttelyn piSteytyS

vuoden näyttelyBokSerikiertopalkinnon ja  
kaSvattajamalja-kiertopalkinnon piStelaSku-
SäännÖiSSä 

Näyttelyssä sijoitetaan molemmissa väreissä (tiikerit ja kel-• 
taiset) 4 parasta urosta ja 4 parasta narttua. Näiden luokkien 
voittajat (keltaisten PU/PN1 ja tiikereiden PU/PN1) kilpaile-
vat ROP- ja VSP-sijoituksista. 
KlubSieger-näyttelyn pisteet lasketaan alla olevan taulukon • 
mukaisesti. 
ROP = 12 p. VSP = 10 p. 
Keltaisten ja tiikereiden Paras Uros - ja Paras Narttu -sijoi-
tukset: PU1 / PN1 = 10 p.
PU2 / PN2 = 8 p.
PU3 / PN3 = 6 p. 
PU4 / PN4 = 4 p. 

Näyttelyissä olleet koiramäärät huomioidaan seuraavasti: 
ROP- ja VSP-koirien kohdalla huomioidaan rotukohtaisesti • 
paikalla olleet, virallisiin luokkiin ilmoitetut bokserit (siis 
kokonaismäärä lukuun ottamatta pentuja ja turisteja). 
Boksereiden jokainen alkava kymmenluku yli täyden kym-• 
menen = +1 piste. 
Keltaisten ja tiikereiden PU/PN-sijoituksien kohdalla huomi-• 
oidaan vain kyseisen värin paikalla olleet, virallisiin luokkiin 
ilmoitetut bokserit (siis keltaisten/tiikereiden määrä lukuun 
ottamatta pentuja ja turisteja). 
Vuoden Näyttelybokseri -kiertopalkinnon pistelaskussa • 
keltaisten ja tiikereiden PU/PN-luokissa sijoittuneet saavat 
+10 lisäpistettä. 
Lisäpisteet huomioidaan vain, mikäli koiran tulos näistä • 
lisäpisteisiin oikeuttavista näyttelyistä lasketaan koiran viiden 
parhaan tuloksen joukkoon. 
HUOM! ROP- ja VSP-koirilla huomioidaan vain yksi tulos.• 

 
kluBSieGer-näyttelyn piSteytyS vuoden veteraani 
-kiertopalkinnon piStelaSkuSäännÖiSSä 

Klubsieger-näyttelyn pisteet lasketaan alla olevan taulukon • 
mukaisesti. 

       –  ROP-veteraani = 12 p.
       –  VSP-veteraani = 10 p. 

Pisteet lasketaan vain ROP- ja VSP-veteraaneille. • 
Jokaisesta paikalla olleesta bokseriveteraanista tulee +1 piste. • 

kluBSieGer-näyttelyn piSteytyS vuoden pentu 
-kiertopalkinnon piStelaSkuSäännÖiSSä 

ROP-pentu = 12 p. • 
VSP-pentu = 10 p. • 
Jokaisesta paikalla olleesta bokseripennusta tulee +1 piste. • 

Vuoden kiertopalkintosäännöt 



30  |  Bokseri 4 • 2014

Myös pikkupentuluokan tulokset huomioidaan Vuoden • 
Pentu -kilpailun tuloksissa samanarvoisena varsinaisen 
pentuluokan rinnalla. Siten, että Klubsiger-näyttelyn 
pikkupentuluokkien ja varsinaisen pentuluokkien voittajille 
annetaan 6 pistettä. 
Molempien luokkien kaikista luokkavoittajista valitaan • 
ROP- ja VSP-pentu, joille vielä taulukon mukaisesti ROP- 
ja VSP-pisteet (12 p. ja 10p.). 
ROP- ja VSP-pentu saavat + 10 lisäpistettä. • 

vuoden juniori -kiertopalkinto SäännÖt  
Kiertopalkinnon on lahjoittanut Kennel Bone Biter’s 

vuoden juniori 
Palkinto jaetaan vuosittain erikoisnäyttelyssä, Klubsiegerissä sekä 
Puppy & Veteran Show’ssa menestyneelle juniorille. Palkinto 
jaettiin ensimmäisen kerran vuoden 2005 tulosten perustella. 
HUOM! Klubsieger-näyttelyssä on neljä (4) junioriluokkaa; 
keltaisten ja tiikeriurosten junioriluokat sekä keltaisten ja tiikeri-
narttujen junioriluokat. 

Säännöt: 
Vuoden Juniori -kilpailun pisteet lasketaan alla olevan tau-• 
lukon mukaisesti vuoden aikana SBY:n erikois-, Klubsieger- 
ja Puppy & Veteran -näyttelyihin osallistuneiden bokserien 
tuloksista. 
Kilpailu on vain Suomessa rekisteröidyille ja Suomen • 
Bokseriyhdistyksen jäsenen/jäsenten omistamille 9–18 kk 
ikäisille boksereille. 
Luokat, joiden tulos huomioidaan: • 

 –  SBY:n erikoisnäyttelyn junioriluokka 
 –  KlubSieger –näyttelyn junioriluokka
 –  Puppy & Veteran Show’n junioriluokka 

Pisteet• 
 –  JUK1=5p. 
 –  JUK2=4p.
 –  JUK3=3p.
 –  JUK2=2p.
 –  Laatuarvostelun erinomainen + 2 lisäpistettä. 

Näyttelyissä olleet koiramäärät huomioidaan seuraavasti:• 
Paikalla olleet, junioriluokkaan ilmoitetut bokserit, jokai-
nen alkava kymmenluku yli täyden kymmenen = +1 piste. 

kaSvattajamalja-kiertopalkinnon SäännÖt 
Kasvattajamalja-kiertopalkinnon pisteet lasketaan Vuoden • 
Näyttelybokseri -kiertopalkinnon pistetaulukon mukaisesti. 
Kuitenkin siten, ettei RYP- ja BIS-tuloksia huomioida. • 
Koiramäärät huomioidaan seuraavasti; näyttelyissä paikalla • 
olleet virallisiin luokkiin osallistuneiden boksereiden koko-
naismäärän jokainen alkava 10-luku yli täyden kymmenen 
= +1 piste. 
Kokonaistulosta laskiessa huomioidaan viisi (5) tulosta / • 
koira. 
Pisteiden mennessä tasan paras yksittäinen tulos ratkaisee. • 
Jokaisessa viidessä (5) näyttelyssä tuomarin tulee olla rodun • 
kasvattajatuomari, joka on kasvattanut vähintään 3 bokseri-
pentuetta. 
Kilpailu on vain Suomessa rekisteröidyille ja Suomen Bok-• 
seriyhdistyksen jäsenen/jäsenten omistamille boksereille. 

deliGht memorieS -kaSvattajapalkinto 
Palkinnon on lahjoittanut kennel Ma Baker’s • 
Palkinnosta ovat oikeutettuja kilpailemaan Suomessa  • 
asuvat, Suomen Bokseriyhdistyksen jäseninä toimivat 
kasvattajat. 
Kilpailuun osallistuvien kasvattien tulee olla Suomessa • 
rekisteröity ja Suomen Bokseriyhdistyksen jäsenen/jäsenten 
omistamia boksereita. 
Palkinto käsittää neljä (4) eri osa-aluetta, joiden tulokset • 
huomioidaan pisteitä laskettaessa; näyttelyt, valionarvot, 
PK-tulokset, ZTP-testi ja AD-koe. Kaikista osa-alueista ei 
tarvitse olla tuloksia. 
Pisteytys:• 
1. Näyttelyt 
 – viiden (5) kasvatin tulos/kasvattaja, yksi (1) tulos/ 

 kasvatti Vuoden Näyttelybokseritaulukon mukaan  
 (RYP- ja BIS-tuloksia ei huomioida) 

 – lisäpisteet SBY:n erikoisnäyttelyn ja Klubsieger  
 Show’n luokkasijoitukset/kasvatti; kilpailuluokan  
 (KL) 1. = 5p., KL2= 4 p., KL3= 3 p., KL4 = 2p. 

 – SBY:n erikoisnäy elyn sekä Klubsieger Shown  
 kasvattajaryhmien KP:sta + 10p. 

2.Valionarvot
 – Suomen muotovalio = 5 pistettä 
 – Kansainvälinen muotovalio = 7 pistettä 
 – Käyttövalio = 10 pistettä 
3. PK-tulokset 
 – 1 tulos/kasvatti Paras Palveluskoira-taulukon  

 mukaisesti 
 – BH hyväksytty = 1 piste 
 – AD-koe hyväksytty +3 lisäpistettä 
 – vain yksi tulos kasvattia kohden, kasvattien määrällä  

 ei rajoitusta 
4. ZTP-testi 
 – jokainen ZTP-testin läpäissyt kasvatti = 5 pistettä 
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Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry:n 

VUOSIKOKOUS

              
Huom! Vuosikokoukseen saapuvan jäsenmaksu tulee olla maksettu 31.12.2014 mennessä.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.

5. Käsitellään yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä alaosastojen johtokunnille ja muille 
tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvaksi kaudeksi.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja alaosastojen edustajat sääntöjen 10§ mukaisesti.

 Erovuorossa: näyttelytoimikunnan vetäjä, jäsensihteeri sekä taloustoiminnasta vastaava.

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.

10. Käsitellään ehdotus sääntömuutokseksi Suomen Bokseriyhdistys ry:n sääntöihin kohtaan 9§:

 ”Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen 
kokouksen pöytäkirjaan. Mikäli jäsenen jäsenmaksu on suorittamatta 30.6. 
kuluvaa vuotta, hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Jäsenmak-
sun eräpäivän jälkeen liittyneet jäsenet hallitus katsoo eronneeksi sen kalen-
terivuoden päättyessä, jolta hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta. 
Jäseneksi voi päästä jälleen hakemalla jäsenyyttä hallitukselta. Tästä syystä 
erotetulla jäsenellä ei ole valitusoikeutta.“

11. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

12.  Päätetään kokous.

aika:  Sunnuntai 1.3.2015 klo 13.00
 Äänioikeuden tarkistus alkaa klo 12.00
paikka:  Ratinan Stadion, alakerran kahvio
 Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere
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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.

30.8 janakkala  
Tuomari: Lafay Christiane KT, yli 10, yli 2000
ROP Playbox’s Flaming Diamond, SERT, CACIB
VSP Cocoon’s Royal Choice, CACIB
PU2 Playboox’s Warlock, Vara-CACIB
PU3 Cocoon’s Religion Robert
PU4 Playbox’s Golden Giant, SERT
PN2 Leeway’s Ideal For Cocoon’s, Vara-SERT, Vara-CACIB
PN3 Bestbox Hola Cara Mia
PN4 Rus la Fler Irma
ROP-Kasv Cocoon’s

6.9 kihniÖ
Tuomari: Kimmo Mustonen, alle 10, alle 1000
ROP Marabou Angel of Love
PN2 Marabou Apple of Eye

7.9 raiSio 
Tuomari: Kirsi Tevalin KT, alle 10, alle 1000
ROP Bestbox Bonita De Luna, RYP3
PN2 Bullrunners Dushi, SERT
PN3 Bestbox Hola Cara Mia,vara SERT

13.9 porvoo 
Tuomari: Marina Kovalenko, yli 10, yli 2000
ROP Liberum Avis Aut Caesar
VSP Leeway's Ideal for Cocoon’s, SERT
PU2 Cocoon's Royal Choice
PU3 Lamouse de la Finca Sapho, SERT
PU4 Playbox's Golden Giant, Vara-SERT
PN2 Playbox's Flaming Diamond
PN3 Playbox's Unique, Vara-SERT
PN4 Playbox's Golden Hope

5.10 hämeenlinna 
Tuomari: Lilian Pajulaid KT, yli 30 yli 1000
ROP Leeway’s Ideal For Cocoon’s, SERT
VSP Cocoon’s Royal Choice
PU2 Borokko’s King of Tream, SERT
PU3 Playbox’s Warlock
PU4 Playbox’s Flash of the Shadow
PN2 Moonraker Lounatuuli ,Vara-SERT
PN3 Playbox’s Arabica
PN4 Bestbox Hola Cara Mia
Playbox's ROP-Kasvattaja

26.10 Seinäjoki
Tuomari: Elena Ruskovaara, yli 10, yli 3000
ROP Bestbox Bonita De Luna
VSP Cocoon's Royal Choice
PU2 Lellibox Harley Deyce , SERT
PU3 Marabou American Gigolo, Vara-SERT
PN2 Bestbox Hola Cara Mia, SERT
PN3 Najaf’s Jacaranda
ROP-Pentu Rudis Crazy For You
ROP-Vet Bestbox Angel Face
ROP-Kasv Bestbox, KP

8.11 jyväSkylä 
Tuomari: Paola Micara Watten KT, yli 30, yli 5000 
ROP Playbox’s Flash of the Shadow, SERT, CACIB
VSP Ferito’s Adeste, SERT, CACIB
PU2 Zealbeat’s Edge in Fetch, Vara-SERT
PU3 Jewel No Akacisa, Vara-CACIB
PU4 Cocoon’s Royal Choice
PN2 Leeway’s Ideal for Cocoon’s, Vara-SERT, Vara-CACIB
PN3 Zealbeat’s Bitch Like Witch
PN4 Playbox’s Flaming Diamond
ROP-vet Raftsman Topgirl to Mabakers
ROP-pentu Adorebox Caapo Casanova
ROP-kasv Playbox’s

Korjaus (lehdessä 3/2014)
14.6 Kotka, Kelly Anttony
PU4 Marbelton Duty Officer, Vara-SERT
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 Marabou Angel of Love

Leeway’s Ideal For Cocoon’s

Liberum Avis Aut Caesar

Tenten Knight

Playbox’s Flaming Diamond

Playbox’s Flash Of The Shadow

Bestbox Bonita de Luna
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ulkolaiSia tulokSia

viro erikoiSnäyttely 
Cocoon’s Royal Choice, VSP

tanSka,kÖÖpenhaminan voittaja -14
Bestbox Hola Cara Mia, PN3, SERT

11.10 valmiera ,latvia
ROP Playbox’s ZaharaSERT, LV MVA
VSP Bestbox Gran Hermano,SERT, LV MVA

12.10 valmiera
ROP Bestbox Hola Cara Mia, Jun SERT, LV JMVA
VSP Bestbox Gran Hermano

17.10 rakvere,viro
ROP Playbox’s Troublemaker, SERT, EE MVA
VSP Playbox’s Zahara, SERT, EE MVA
PU4 Playbox’s Golden Giant, Jun SERT, ROP-Jun,EE, JMVA
PN2 Bestbox Hola Cara Mia, Jun SERT, VSP-
Jun, EE  JMVA, BALT J MVA

18.10 rakvere,viro
ROP Playbox’s Troublemaker RYP3
VSP Balma Del Colle Del Infinito, Jun SERT
Pu2 Besco Del Colle Del Infinito

Fi mva tenten kniGht 
iSä: kreiSid admiraBle adoniS

emä: najaF’S Good For you

ohjaaja: tuulia ala-niSula
kaSvattaja: mari harju-Säntti

omiStajat: tuija ja jarkko haukkala

Suomen muotovalio
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Bokseri-lehdessä julkaistaan ne palveluskoirakoetulokset, jotka on ilmoitettu aineistopäivään mennessä toimituksen osoitteeseen 
bokserilehti@bokseriyhdistys.fi. Viestissä tulee ilmoittaa koe ja kokeen päivämäärä, koiran ja ohjaajan nimet, tuomari sekä pistemäärä. 
Koulutustunnuksen saaneen koiran kuva julkaistaan lehdessä ilmaiseksi tuloksen yhteydessä. Kuva toimitetaan osoitteeseen  
bokserilehti@bokseriyhdistys.fi

PK-tuloksia

24.8. leppävirta
Tuomari: Ilkka Halonen 
BH Calypso von der Kleinen Hexe, ohjaaja Eija Penttinen 
BH Vuorman Capri, ohjaaja Mari Sonninen

20.9 vahto
Tuomari: Harri Laajajärvi
FH1 GiveMeFive Betty Boop, ohjaaja Sirpa Annala

21.9 Säkylä
Tuomari: Lea Kallio
JK3 Flirtin Cundi , ohjaaja Tiina Lempiälä

5.10 keuruu
Tuomari: Mia Sandelin
HK1 Tenten Knight, ohjaaja Tuulia Ala-Nisula

5.10 imatra
Tuomari: Jaana Silvo
BH Vuorman Carlos, ohjaaja Riikka Mäkäräinen

5.10.2014 kajaani
Tuomari: Juha Puurunen
BH Vuorman Armani, ohjaaja Sanni Vuorinen 

12.10 uuSikaupunki
Tuomari:Teijo Hanhilampi
BH Vaa’as Näkymätön Elina, ohjaaja Riikka Heikkilä

12.10 pÖytyä
Tuomari: Harri Laajajärvi
FH Sky Bridge Rihanna, ohjaaja Tiina Lempiälä
 
12.10 kankaanpää
Tuomarit: Lea Kallio (tottelevaisuus ja esineet), 
Katja Kerokoski (henkilöetsintä)
HK3 Flirtin Qorttelin Qurko, ohjaaja Eveliina Kallio 

18.10 vaaSa
Tuomari: Juhani Petäjistö
FH1 . Rudis Bourbon Queen, ohjaaja Birgitta Strömman

GiveMeFive Betty Boop

Flirtin Cundi
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aGility-tulokSia:

Salo 2.8.2014
U'nikatin Black-Jack H3 -0,97 sij. 4., ohjaaja Jonna Hakala

Salo 3.8.2014
U’nikatin Black-Jack A3 -0,40 sij. 5., ohjaaja Jonna Hakala
U’nikatin Black-Jack A3 10,69 sij. 7., ohjaaja Jonna Hakala

rauma 23.8.2014
U’nikatin Black-Jack A3 7,93 sij. 11., ohjaaja Jonna Hakala
U’nikatin Black-Jack A3  -2,26 sij. 6., ohjaaja Jonna Hakala
U’nikatin Black-Jack H3 -9,22 sij. 6. , ohjaaja Jonna Hakala

lieto 20.9.2014
U’nikatin Black-Jack A3 5,55 sij. 7., ohjaaja Jonna Hakala
U’nikatin Black-Jack H3 -0,72 sij. 5., ohjaaja Jonna Hakala

lieto 5.10.2014
U’nikatin Black-Jack A3 18,31 sij. 10., ohjaaja Jonna Hakala
U’nikatin Black-Jack A3 -1,95 sij. 4., ohjaaja Jonna Hakala

lieto 18.10.2014
U’nikatin Black-Jack A3 2,48 sij. 4., ohjaaja Jonna Hakala
U’nikatin Black-Jack A3 13,02 sij. 11., ohjaaja Jonna Hakala
U’nikatin Black-Jack H3 3,00 sij. 17., ohjaaja Jonna Hakala

toko-tulokSia:
20.8 uuSikaupunki
Tuomari: Ilkka Sten
TOKO ALO1 Vaa’as Näkymätön Elina, ohjaaja Riikka Heikkilä

13.9. rauma 
Tuomari: Juha Kurtti
TOKO ALO1 Vaa’as Näkymätön Elina, ohjaaja Riikka Heikkilä

Skybridge Rihanna

Tenten Knight

U’nikatin Black-Jack 
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kuva S. Kailanto

Vuorman Armani

Rudis Bourbon QueenVaa’as Näkymätön Elina

Vuorman Carlos

Flirtin Qortelin Qurko
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Alaosaston vuosikokous 21.1.2015 kello 18:30. Paikkana Tieto-
talon ravintola,  osoitteessa: Kilpisenkatu 1, Jyväskylä.
Kaikki mukaan paikalle, kahvitarjoilu!

Talven treenjä varten alaosasto on varannut hallivuoron 
Haukkuvaarasta seuraaville päiville: 22.11.2014, 29.11.2014, 
13.12.2014, 24.1.2015, 31.1.2015, 7.2.2015, 21.2.2015, 
7.3.2015, 21.3.2015 sekä 18.4.2015. Treenit alkavat kello 
11:00 Jyskässä osoitteessa Valmetintie 11 ja aikaa on varattu 
kaksi tuntia. Kokoontuminen alueen porttien edessä kello 
10:55. Jos mahdollista, ilmoittautukaa treeneihin Facebookissa 
alaosaston ryhmän sivulla.

Myös muuta toimintaa tulossa. Seuratkaa alaosaston  
www-sivuja sekä Facebook ryhmää.

KESKI-SUOMEN
ALAOSASTOTURUN

ALAOSASTO

Alaosastot

2015 Turun alaosaston 50v-juhlavuosi!

Kutsu Turun alaosaston vuosikokoukseen keskiviikko-• 
na 28.1.2015 klo 18.30 Kennelpiirin majalle (Hiih-
tomajanpolku 20, ent. Ketunkatu 1). Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen 
jaetaan vuotuiset palkinnot. Paikalla on kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

8.1.–26.3. Doxx-areena Raisio, hallitottikset alkavat. • 
Koulutukset järjestetään tuttuun tapaan kahdessa 
vuorossa. Tänä vuonna vuorot ovat 18.00–19.40 ja 
20.20–22.00. Kouluttajat kouluttavat omat koiransa 
vuorojen välissä. Molempiin vuoroihin otetaan 8 
koirakkoa, joten nopeat syövät hitaat. Koirakon hinta 
koko hallikaudesta on 60 €/koira tai 30 €/kuukausi ja 
alaosasto sponsoroi loput (18 €/koirakko/koko kausi). 
Mikäli tilaa vielä jää, on mahdollista varata yksittäisiä 
vuoroja hintaan 5 €/vuoro (kysy Lauralta erikseen). 
Etusijalla ovat koko kauden treenaavat koirakot. 
Ilmoittautumiset Lauralle laura.maiseli@gmail.com 
viimeistään 8.12.14 mennessä. Maksu maksetaan  
vahvistusviestin jälkeen SBY Turun tilille FI65 5710 
9720 0505 42 ja viestikenttään koirakon nimi. 

Treenikauden avajaiset Naantalin kylpylän salakapa-• 
kassa 6.2.2015 klo 18.30. Ruokailu klo 19.00. Tarkem-
mat tiedot alaosaston sivuilta.     

 
Keväällä tulossa myös hammasröntgen ja sydän • 
doppler-tutkimukset. Lisätietoja myöhemmin. 

9.–10.5 Kaarina, luonnetesti. Tuomareina Tarja • 
Matsuoi ja Carita Koskinen. Luonnetestin hinta on 
40€ boksereille ja 55€ muille roduille. Ilmoittautu-
miset Pirkolle pirkko.heikinheimo@utu.fi . Etusija 
ilmoittautumisissa boksereilla 5.4.15 asti ja viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 26.4.15. Maksutiedot löytyvät 
SPKL:n sivuilta heti, kun virallinen ilmoittautuminen 
julkaistaan heidän nettisivuillaan ja palveluskoirat 
-lehdessä.

Järjestämme silloin tällöin bokseri lenkkejä. Seuraa • 
alaosaston sivuja. 

Alaosaston 50-vuotis juhlatilaisuus syksyllä. Lisätietoja • 
myöhemmin.

POHJANMAAN
ALAOSASTO

Tiedoksi jäsenille: 
Vuoden 2014 kiertopalkinnot anotaan 31.12.2014 mennessä 
sähköpostitse Mari Harju-Säntiltä, tentenbokserit@gmail.com 
Tarkemmat ohjeet kiertopalkintojen anomiseen löytyy SBY
Pohjanmaan alaosaston kotisivuilta: http://sbypohjanmaa.
weebly.com/

SUOMEN BOKSERIYHDISTYS SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
POHJANMAAN ALAOSASTO VUOSIKOKOUS
        
Aika:   31.01.2015   klo 15.00
Paikka:  Härmän kuntokeskus, Vaasantie 22 62375 Ylihärmä,  
  kokoushuone 21

ESITYSLISTA 
1 § Kokouksen avaus    
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2)  
 ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5 § Käsitellään SBY-FBF:n vuosikokouksessa hyväksyttä- 
 väksi seuraavat asiat:
 - vuosikertomus vuodelta 2014
 - tilinpäätös 2014
 - toiminnantarkastajien lausunto tilikaudelta 2014
6 § Hyväksytään alaosaston vuosisuunnitelma vuodelle 2015
 Hyväksytään talousarvio vuodelle 2015
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BY UMA:n VUOSIKOKOUSKUTSU

Tule tekemään Umasta juuri sellainen kuin Sinä haluat! Uman 
vuosikokous pidetään tammikuussa, jolloin sinulla on mahdol-
lisuus vaikuttaa tulevan vuoden toimintaan. Vuosikokouksessa 
jaetaan myös UMA:n 2014 kiertopalkinnot. Tervetuloa iloisin 
mielin mukaan! Vuosikokouksessa on kahvitarjoilu.

Aika:  ti 20.1.2015 klo 18.30, äänioikeuden tarkistaminen  
 alkaa klo 18.00
Paikka:  Helsingin Seudun kennelpiirin ry:n tila,  
 os. Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki

ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)  
 pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista
5 § Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus 2014
6 § Käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkistajien lausunto  
 sekä vahvistetaan tilinpäätös 2014
7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti 2015
8 § Toimitetaan erikseen johtokunnan puheenjohtajan ja  
 johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali

7 § Toimitetaan erikseen puheenjohtajan ja erovuoroisten  
 jäsenten vaali vuodelle 2015
8 § Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä  
 pääyhdistyksen hallitukseen vuodelle 2015 esitettäväksi  
 SBY-FBF ry:n vuosikokoukselle, joista ainakin pääedusta- 
 jan on kuuluttava alaosaston hallitukseen
9 § Valitaan kaksi (2) toiminnan- ja kaksi (2) varatoiminnan- 
 tarkastajaa vuodelle 2015.
 Edellä mainitut eivät saa kuulua alaosaston hallitukseen
10 § Muut esille tulevat asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen jälkeen jaetaan kiertopalkinnot.
Noin klo 17 nautimme lounaan runsaasta buffet-pöydästä! 
Tervetuloa! 

Huom. Mikäli jäät nauttimaan buffetin antimista, ilmoittaudu 
15.1.15 mennessä joko sähköpostitse anne.laine@lapua.fi tai 
tekstiviestillä puh. 050 541 7029

9 § Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä  
 pääyhdistyksen hallitukseen
10 § Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa ja heille kaksi (2)  
 varamiestä
11 § Käsitellään muut esille tulevat asiat
12 § Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

VUOSIKOKOUS 2015

Suomen Bokseriyhdistys ry:n Tampereen alaosaston vuosikoko-
us pidetään tiistaina 20.1.2015 klo 18.30 Tampereen stadionin 
kahvilassa. Osoite Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere.

ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)  
 pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokouksen esityslista 
5 § Käsitellään vuosikertomus, tilikertomus ja toiminnan- 
 tarkastajien lausunto sekä päätetään tili- ja vastuu- 
 vapauden myöntämisestä johtokunnalle
6 § Käsitellään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio  
 kuluvaksi vuodeksi
7 § Toimitetaan erikseen puheenjohtajan ja erovuoroisten  
 johtokunnan jäsenten vaali
8 § Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä  
 pääyhdistyksen hallitukseen. Näistä ainakin pääedustajan  
 on kuuluttava alaosaston johtokuntaan.
9 § Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) vara- 
 toiminnantarkastajaa. Edellä mainitut eivät saa kuulua  
 johtokuntaan 
10 § Käsitellään muut esille tulevat asiat
11 § Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksessa jaetaan vuoden 2014 palkinnot ja huomion-
osoitukset. Kahvitarjoilu! 

Tervetuloa!

UUDENMAAN
ALAOSASTO

TAMPEREEN
ALAOSASTO



40  |  Bokseri 4 • 2014

KUTSU SBY LAHDEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN  
VUOSIKOKOUKSEEN

Aika:  Maanantai 26.01.2015, klo 19
Paikka:  Kennelpiirin halli, Simolankatu 2, Lahti
 
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,   
 kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi (2)   
 ääntenlaskijaa
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista
5 § Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus   
 2014
6 § Käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkistajien  
 lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 2014
7 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti   
 2015
8 §  Toimitetaan erikseen johtokunnan puheenjohta- 
 jan ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali
9 § Valitaan alaosaston edustaja ja hänen vara- 
 miehensä pääyhdistyksen hallitukseen
10 § Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa ja heille kaksi  
 (2) varamiestä
11 § Käsitellään muut esille tulevat asiat
12 § Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

POHJOIS-KARJALAN
ALAOSASTO

Vuosikokous ma 19.1. klo 18 kahvila Hyve&Paheessa,  
Kauppakatu 27. Käsitellään sääntömääräiset asiat.  
Tervetuloa!

LAHDEN  
ALAOSASTO

Alaosastot

Maalimiesesittelyssä 

Kari Laukka
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Maalimiesesittelyssä 

Kari Laukka
Teksti Kari Laukan haastattelun perusteella:Timo Kokko
Kuvat: Timo Kokko

1. kuka olet?
Olen Kari Laukka, SPKL:n harjoitus-
maalimies, bokserikasvattaja/harrastaja 
Hämeenkyröstä.

2. historiasi koirien kanssa?
Ensimmäisen bokserini sain vuonna 
1995, tämä oli bokserinarttu ”Milla”, 
joka tuli minulle monen sattuman kaut-
ta. Palveluskoiraharrastuksen aloitin 
saadessani ”opintotukikoiran”, Paten 
(ronganojan Bani), tämä tapahtui 
vuonna 1996 opiskellessani insinöö-
riksi. Aivan oikein maksoin koiran 
osamaksulla opintotuistani. Tämä 
minuakin ”kouluttanut” bokseriuros on 
ollut elämäni koira. Kuljimme Paten 
kanssa pitkähkön ja vaiherikkaan tien 
suojeluun. Tein Paten kanssa vanhan 
suojelutuloksen aina SchH2 asti, sekä 
JK1 sen jälkeen, kun aloimme jäähdyt-
telemään. Näiden lisäksi Paten suoritti 
jalostustarkastuksen(ZTP).
 Seuraava bokserini  Simo (Momo’s 
Sturm) tuli taloon vuonna 2002 – tällä 

tein suojelutuloksen VPG1:n (rotumes-
tari 2007) ja suoritin ZTP-testin. Tällä 
hetkellä minulla on bokseriuros Ossi ( 
ZTP, AD, SkyBridge Ozzy Osbourne). 
Tätä nykyä Ossi on siirtynyt vaimoni 
Miisan ohjaukseen ja vaihtokaupassa 
sain Armin (BH, AD, Happiness From 
Ines No Akacisa), bokserinartun, joka 
on todella lahjakas jälkikoira, ja sen 
kanssa luonnollinen valinta on vaativa 
FH-jälki. Maalimiesoppilaana olen 
toiminut Heikki Saranpään – SPL:n 
pätevöimän maalimiehen – ohjauksessa 
vuodesta 1997 lähtien.

3.kauanko olet toiminut SBy:n maali-
miesoppilaana?
SBY:n maalimieskoulutus alkoi Han-
kasalmelta 2010, toiminta käynnistyi 
virallisesti 2011. Koko ajatus maalimies-
koulutuksesta lähti allekirjoittaneen 
ja Heikki Saranpään ajatuksesta ja 
kerroimme asiasta silloiselle SBY:n kou-
lutusvastaavalle Laura Koistiselle (Latik-
ka). Hän otti kopin asiasta ja aloitteem-

me sai tuulta purjeisiin. Hankasalmella 
oli siis ensimmäinen SBY:n maalimies 
leiri, jossa kouluttajina toimi Heikki Sa-
ranpää (SPL) ja Jukka Heinonen (SPL).
 Tästä lähtien olen ollut aktiivises-
ti mukana maalimieskoulutuksessa, 
josta sain vihdoin palkinnon viime 
kesänä,jolloin minut muutaman muun 
kanssa pätevöitiin SPKL:n harjoitus-
maalimieheksi. Kaiken osuessa koh-
dalleen saan kilpailuavustajan kortin 
vuoden kuluttua, jonka jälkeen voin 
toimia koemaalimiehenä.

4.miksi olet lähtenyt mukaan maali-
miestoimintaan?
”rakkaudesta rotuun” on jo klisee, mut-
ta toimii. Halusin omalta osaltani olla 
parantamassa bokserin statusta palvelus-
koirana. Olin toiminut pitkään alaosas-
ton kentällä, sekä erilaisilla leireillä 
kouluttajana ja katsoin, että minun oli 
mahdollisuus saada pätevyys rakastama-
ni lajin suojelun kouluttamiseen oman 
koirani koulutuksen ohella.
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5.mitä olet kokenut saaneesi koulu-
tuksesta?
Olen saanut etuoikeuden olla Suomen 
huippumaalimiesten koulutuksessa, siitä 
iso kiitos SBY:n koulutusvastaavalle, joka 
on mahdollistanut sen. Saimme itse 
esittää toivomuksia kouluttajien suhteen 
ja pitkälti saimme toivomamme. Teoria 
tällaiselle kantapään kautta itseoppineelle 
omantien kulkijalle on ollut kaikkine 
hienoine nimityksineen haastavaa. Itse 
olen tottunut kentällä treeneissä kautta 
aikain käyttämään ”slangisanastoa” liittyen 
koiranlukuun ja  erilaisiin harjoitteisiin. 
Oikeiden termien ja käytännön yhteen 
saattaminen on ollut haastavaa, sekä 
tietenkin aina uuden oppimisen, teorian 
vieminen treeneihin. Iso kiitos kuluu myös 
niille koiranomistajille, jotka ovat pyyteet-
tömästi ja ennakkoluulottomasti tuoneet 
koiriaan meille oppilaille treenattaviksi.

6. mitä koet pystyväsi antamaan tule-
vaisuudessa boksereille? Tietenkin 
oman 20 vuoden kokemukseni bokserei-
den koulutukseen, oman rodun viemisen 
aina jalostustarkastuksen (ZTP) kautta 
niin pitkälle suojeluharrastukseen kuin se 
kunkin bokserin ja ohjaajan kannalta on 
mahdollista. Uskon tunnistavani ajoissa 
kentällä ne ”helmet” kokemuksellani 
ja opastaa heitä, kuten tietysti kaikkia 
muitakin. 

Kaikki tämä kuulostaa aika suojelupainot-
teiselta, ja sitähän se kieltämättä onkin. 
Suojelu on laji,joka mittaa niin koirasta 
kuin ohjaajastakin kaiken. Sen vuoksi 
itse haluan olla rehellinen, kertoessani 
aloittelevalle ohjaajalle totuuden hänen 
koirastaan. Laji edellyttää tiettyjen koiran 
ominaisuuksien lisäksi valtavaa sitoutu-

mista ohjaajalta -  sen vuoksi itse näen, 
että on hyvissä ajoin kerrottava ”totuus” 
koirasta, jotta ohjaaja voi mahdollisesti 
suunnata kaiken energiansa johonkin 
kansalliseen lajiin, jossa hänen bokse-
rinsa on ominaisuuksiltaan parempi. 
Haluan korostaa eniten rodunomaisuutta 
koulutuksessa.

7. miten muut ovat suhtautuneet 
bokserimaalimiehiin, esim. Spkl:n 
leireillä ja muilla kentillä?
Jos puhutaan ns. ”marginaali” palvelus-
koiraroduista, johon itse lasken kuulu-
vaksi bokserit, dobermannit, rottweilerit, 
suursnautserit jne., olemme aikaamme 
edellä maalimieskoulutuksessa oman 
rotumme sisällä. Mahtavaa ”peukutusta” 
saamme osaksemme jatkuvasti kollegoil-
tamme – he arvostavat sitä työtä, jota 
nimenomaan haluamme tehdä oman 
rotumme parissa. Monelle rodulle se 
on iso haaste, niin myös meille. Tämä 
kaikki vaatii valtavasti rahaa, sitoutumis-
ta, monille isoja uhrauksia oman koiran 
koulutuksen suhteen, sekä ennen kaikkea 
halukkaita ja lahjakkaita maalimiesoppi-
laita.

8. mitä yllätyksiä on tullut matkan 
varrella, vai onko niitä tullut?
Olen niin kauan ollut mukana mitä erilai-
simmissa koulutuksissa, leireillä ja muissa 
vastaavissa tapahtumissa, että luulin ettei 
minua enää mikään pääse yllättämään tässä 
valmiissa maailmassa, mutta…
 Monien kymmenien arvostelevien, 
päättävien silmien edessä esiintymisestä 
yllätyin. Mykistyin, en meinannut saada 
sanaa suustani, ”jäädyin” tyystin. Onneksi 
sain kaivettua selkäytimestä kaiken oppi-
mani teoriatiedon. 

9. miten toivoisit että mahdollinen 
uusi harrastaja lähestyisi sinua, jos 
olisi kiinnostunut Ztp-testistä, tai 
haluaisi tutustua suojeluun lajina 
tarkemmin?
Toivoisin rohkeasti tulemaan treeniken-
tälle juttelemaan ja kyselemään asioista, 
sekä ennen kaikkea osoittamaan sitä 
omaa aktiivisuutta ja kiinnostusta lajiin. 

10. mottosi?
”Vittuilu on välittämistä”
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Vi gör bl.a. tryckalster från visitkort till böcker, 
storbildsprintningar, roll-upar m.m.



Parasta mahdollista suorituskykyä tukevat
ravitsemusratkaisut kaikille harrastus- ja työkoirille.

Sopiva pitoisuus rasvaa ja hiilihyd-
raatteja tuovat ruokaan ihanteellisen 
määrän energiaa. Energialähteet on 
mukautettu vastaamaan erilaisten suo-
ritusten asettamia tarpeita.
Ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä 
tukee ruoansulatuskanavan ja nivelten 
hyvinvointia. NOPEAA

ENERGIAA JATKUVAA
ENERGIAA

PITKÄKESTOISTA
ENERGIAA

Ne tarvitsevat fyysisiin suorituksiinsa erityyppistä energiaa.
Pyöräily koiran kanssa on kestävyyssuoritus, jossa ravinnosta on saatava tasaisesti 
energiaa pitkän ajan kuluessa. Agility puolestaan on vauhdikas, intensiivinen laji, jossa 
elimistö tarvitsee energiaa nopeasti käyttöönsä. Näitä lajeja harrastavien koirien ravitse-
mukselliset tarpeet poikkeavat merkittävästi toisistaan.
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