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Bokseri 1/2015

”Perhebokseri”, kaikki halukkaat voivat kirjoittaa perhebok-
serin elämästä. Kaiva siis sisäinen kirjailijasi esiin, ja kerro 
teidän tarinanne. Jutun kuvineen voi lähettää osoitteeseen: 
bokserilehti@bokseriyhdistys.fi, lisätietoja Timo Kokolta. 
Otamme yhden jutun kerrallaanlehteen, joten nopeat  
syövät hitaat.

Timppa

Etukannen kuva: Susanna Mahlanen

Tunnustan, olen nyt myös yhdistyksen internetsivujen web-
master, joten jäljet johtavat  suoraan sylttytehtaalle. Pyrimme 
keskittämään toimikuntien alle kaikki niille kuuluvat tehtävät. 
Toimikunnat edelleen vastaavat omien tietojensa saattamisesta 
sivustoille, joten mikään ei muutu, asioita vain yksinkertaiste-
taan, tiedonkulkua ja toimintaa tehostetaan. Suurimmat muu-
tokset näkyvät kuvagallerioiden karsimisena tilan säästämisek-
si, joten ei kannata ihmetellä, jos siellä ei ole enää yli kolme 
vuotta vanhoista tapahtumista kuvasatoa. Huhujen mukaan 
myös Pohjois-Karjalan alaosaston sivut ovat kuulemma tuloil-
laan, joten ”paikallisten” kannattaa aina silloin tällöin käydä 
kurkkaamassa.

Pahoittelen, että käsissäsi oleva Bokserilehti on hiukan myö-
hässä. Pääasia kai kuitenkin on, että vuoden ensimmäinen leh-
ti synnytysvaikeuksien jälkeen saatiin maailmaan. Siinä onkin 
sitä enemmän informaatiota tulevista kesän ja syksyn tapahtu-
mista – mm. erikoisnäyttelystä, PK-mestiksistä ja kesäleiristä, 
näin muutaman esille nostaakseni. Kaikista tapahtumista 
ei kuitenkaan vielä ole päivämäärän ja paikan lisäksi juuri 
muuta infoa, mikä johtuu lehden ilmestymisajasta. Infoa tulee 
kuitenkin lisää tapahtuman lähestyessä yhdistyksen sivustoille, 
joten olkaapa tarkkoina, ettette nuku onnenne ohi : )

Yritämme monipuolistaa juttuja, jotta kaikilla olisi jotain mie-
lenkiintoista luettavaa. Julistankin tässä alkaneeksi juttusarjan 

Päätoimittajalta Webmasterille kasvot

Huom! jäsenet
Jos olette tilanneet jäsenmaksun sähköpostitse, ilmoit-
takaa jäsensihteerille (jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi), 
mikäli sähköpostiosoitteenne muuttuu!

Jos lasku ei löydä perille, se pahimmassa tapauksessa 
aiheuttaa jäsenen erottamisen yhdistyksestä. Tehkää 
myös osoitteenmuutos jäsensihteerille.

Mikäli et kuitenkaan kaikista näistä toimenpiteistä 
huolimatta saa laskua etkä siten lehteäkään, ota 
yhteys jäsensihteeriin.
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Toimikunnan jäsenet:
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Salo, Sari Sanden, Harri Sonninen, Riikka 
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Leena Heikkilä 
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Susanna Pölönen, Jari Pukki, Leila Hörkkö, 
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Suomen Bokseriyhdistys ry 
Finlands Boxerförening rf - The Finnish Boxer Club 

PUHEENJOHTAJA
Outi Valle 

puheenjohtaja@bokseriyhdistys.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Kokko 

julkaisu@bokseriyhdistys.fi

TALOUSTOIMINTA

aleksi.viren@gmail.com

JÄSENASIAT
Mira Jaakkola

jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi

JALOSTUSTOIMIKUNTA
Jenni Kaukonen 

info@leewaysboxers.com

Toimikunnan jäsenet:
Christina Backman, Maarit Halkomäki, Tarja 
Forsman, Hanne Leinonen, Ritva Rautiainen ja 
Rina Öhman

JULKAISUTOIMIKUNTA

julkaisu @ bokseriyhdistys.fi  

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

Toimikunnan jäsenet:
Tiina Uusitalo (taitto), Pauliina Kokko ja 
Henna Lappi-Tanskanen

TOIMINNANTARKASTAJAT
Tiina-Leena Salo
Jaana Repo

VARAMIEHET
Miisa Laukka
Taina Saarinen

SIVUJEN PÄIVITYS
webmaster @ bokseriyhdistys.fi  
(yhteistyössä toimikuntien kanssa)

PENTUVÄLITYS
Hanne Leinonen

hanne.leinonen@hotmail.com

JÄSENMAKSUT

Postituslisä ulkomaille:
Ulkomaille lähetettäviin lehtiin lisätään 

 /vuosi.

Kasvattaja-alennus jäsenmaksuissa:
Kasvattajan liittäessä pentueen KAIKKI 
uudet pennunostajat KERRALLA yhdis-
tyksen jäseniksi, on jäsenmaksu tuolloin 

.

YHDISTYKSEN TILINUMERO: 

SWIFT: NDEAFIHH

Vapaaehtoinen Atibox-rahankeräystili 

(Poliisihallituksen keräyslupa

www.bokseriyhdistys.fi

Kiitän jäsenistöä  taas osakseni 
tulleesta luottamuksesta ja 
yritän parhaani mukaan olla  
luottamuksenne arvoinen ja 

täyttää minuun kohdistuvat odotukset. 
Haluan tässä myös samalla kiittää 

kaikkia niitä henkilöitä, jotka viime vuon-
na ovat työpanoksensa  yhdistyksemme 
toimintaan antaneet. Erikoisesti viime 
vuodesta haluan kiittää Laura Saastamois-
ta, joka  puheenjohtajan pestistä vuosi 
sitten luovuttuaan suostui vielä vuodeksi 
toimimaan yhdistyksemme sihteerinä. 
Samoin haluan erikoisesti kiittää yhdistyk-
semme viime vuosien rahastonhoitajaa, 
Jenni Rajala-Poikolaista hänen työpanok-
sestaan yhdistyksemme hyväksi. Samalla 
toivotan uuden rahastonhoitajamme  Alek-
si Virénin tervetulleeksi jatkamaan tässä 
pestissä, johon ei todellakaan tuntunut 
olevan tunkua!

Onnittelut tässä yhteydessä vielä kerran 
maaliskuun alun vuosikokouksessa SBY:n 
kunniamerkeillä palkittuja: Laura Latikka 
( kultainen ansiomerkki),  Laura Saasta-
moinen ( kultainen ansiomerkki) ja Laura 
Mäiseli ( hopeinen ansiomerkki).

toimintavuosi, jota yhdistyksemme juhlisti 
mm. järjestämällä  nk. näyttelyviikonlo-
pun – eli jokavuotinen erikoisnäyttelym-
me ( joka siis  viime vuonna oli samalla 

järjestettiin samana viikonloppuna Isnäsin 
urheilukentällä.

Tätä kirjoittaessa aurinko paistaa ja ke-
vättä kohti mennään. Samalla myös yhdis-
tyksemme on siirtynyt toiminnan puolelle: 

vauhdissa, erikoisnäyttely tulossa (Tampe-

alkaneet. Myös ZTP-ja Klubsiegertuoma-
rikin on selvillä:  Toni Piasentin (kennel v. 
Sparta ) nähdään elokuussa taas pitkästä 
aikaa Suomessa.

On kuitenkin yksi asia, joka minua tällä 
hetkellä huolettaa ja jonka ratkaisemi-
seen toivoisin jokaisen yhdistyksessämme 
suhtautuvan vakavasti. Yhdistyksessämme 
on viime vuona aivan liian moni jättänyt 
jäsenmaksunsa maksamatta ja näin ollen 
niitä, jotka katsotaan eronneiksi  yhdistyk-
sestä, on luvattoman paljon. 

On totta että yhdistyksen toiminta 
tapahtuu suurelta osin alaosastoissa ja hyvä 
niin. Mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa, 
että  kun yhdistyksen toiminta rahoitetaan 
jäsenmaksuilla ja  jos pääyhdistyksen  ko-
konaisjäsenmäärä pienenee, niin se hyvin 
nopeasti heijastuu koko yhdistyksen toimin-

taan. Eli vähän kärjistäen ilmaistuna: ilman 
toimivaa pääyhdistystä ei ole pian alaosas-
tojakaan. Tässä on samalla muistettava se 
seikka, että me emme ole pelkästään jokin 
koirakerho, vaan roturotujärjestö, jolla on 
myös velvoitteita. Ja vaikka jokin sellainen 
käsite kuin pääyhdistys tuntuisikin monesta 
alaosaston jäsenestä kaukaiselta ja vieraalta 
ja turhalta  byrokratialta, josta ei nyt niin 
hirveästi tarvitsisi välittää, niin kehottaisin 
kaikkia –edellä kirjoitettuun viitaten – nyt 
todella miettimään mitä voitaisiin jatkossa 
tehdä paremmin ja saada myös ne normaa-
lit rivijäsenet viihtymään aikana jolloin 
ihmisten vapaa-ajasta muutenkin käydään 
kovaa taistelua. Tyyliin: kuka ajaa jälki-
kasvuaan lätkämatseihin, futistreeneihin, 
soittotunneille jne. Ne perheet, joilla lapsia 
on, tuntevat varmaan nämä ongelmat.

Niinpä toivonkin että kasvattajat eivät 
unohtaisi, että heillä on mahdollisuus 
liittää uusia pennunostajiaan yhdistyksen 
jäseniksi edulliseen kasvattajahintaan. 

Samoin kehottaisin kaikkia miettimään, 
millä keinolla uudet bokserinpennun 
omistajat saataisiin mukaan toimintaan, 
tutustumaan sekä yhdistykseen että toisiin-
sa ja viihtymään -  huolimatta siitä, onko 
heillä tuleva uusi näyttely-tai palvelus-
koiratähti tai aivan tavallinen kotikoira 
harjoittelemassa koiralapsen aakkosia.. 

Muuten: tämän vuoden Puppy - ja 
Veteraanishow järjestetään joskus kesällä 
, jotta yhdistyksen ei tarvitse kustantaa 
tapahtumaan mitään sisähallia! 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille !

Outi

Puheenjohtajalta

Toimitus
PÄÄTOIMITTAJA
Timo Kokko

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
 (FI-valionarvo)
 (muut valiot)

Sisätakakansi (4-väri)

ILMOITUSHINNAT JA PALSTOJEN HINNAT EI- JÄSENILLE
 (FI-valionarvo)
 (muut valiot)

Sisätakakansi (4-väri)  

voit lähettää myös paperikopion postitse. Ilmoitus/mainos julkaistaan 
vasta kun maksu on suoritettu!

ILMESTYMINEN
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehteä ei myydä irtonumerona.

OSOITTEENMUUTOKSET
Jäsensihteerille sähköpostilla: jasensihteeri@bokseriyhditys.fi



Koskaan ei tiedä, milloin ja miten hankalien  

kulkuväylien takana lemmikki joutuu  

tapaturmaan, jonka seurauksena se  

vaatii elvytystä.

KOIRAN 
ELVYTYS

(lähde: Sari Nieminen: Koirien ensiapuluento)

HUKKUMINEN
vesi ulos keuhkoista: pieni koira 
ja kissa nostetaan takajaloista ylös 
ja ravistellaan, iso koira laitetaan 
kaltevalle alustalle, niin että pää on 
alempana kuin muu ruumis
selvitetään lyökö sydän, hengittääkö
tekohengitys, sydänhieronta

SÄHKÖISKU
yleisimpiä koiran ja kissan pennuilla 
sekä jyrsijöillä, jotka pureskelevat pis-
torasiassa kiinni olevaa sähköjohtoa
irrota kosketin pistorasiasta ennen 
kuin kosketat eläintä
sähkövirta aiheuttaa palovammoja, 
paikallisia nekrooseja (kuolioita) 
hermoissa, selkäytimessä ja aivoissa, 
nesteiden kertymistä keuhkoihin sekä 
häiriöitä sydämen toiminnassa
elvytys on aloitettava, mikäli hengitys 
on pysähtynyt, vaikka sydän toimisi-
kin

SAVU- JA HÄKÄMYRKYTYS
mm. tulipalojen yhteydessä
tyypillisiä oireita ovat alakuloisuus, 
liikehäiriöt, voimakas läähättäminen, 
tummanpunaiset ikenet, mahdolliset 
kouristuskohtaukset ja tajuttomuus
eläin saatava nopeasti raikkaaseen 
ilmaan
elvytys tarpeen mukaan

TAJUTTOMUUS
em. syiden lisäksi esim. aivoihin 
kohdistunut isku, hengityksessä oleva 
tukos tai voimakas shokki
mikäli hengitys on pysähtynyt eikä 
sydän lyö, on elvytys aloitettava mah-
dollisimman nopeasti
mikäli tajuton eläin hengittää, se 
asetetaan oikealle kyljelleen makaa-
maan ja varmistutaan, että hengitys-
tiet pysyvät auki (huom. kieli)

PIENELÄINTEN ELVYTYS
eläin ei hengitä: rintakehä ei liiku, 
ilmaa ei tule suusta eikä sieraimista, 
limakalvot sinertävät
eläin oikealle kyljelle, hengitystiet 
auki = vierasesineet pois suusta, kieli 
vedetään ulos
suusta sieraimiin –menetelmä: 
sulje eläimen suu, aloita kahdella 
nopealla puhalluksella -> tuntuuko 
pulssi? Jos sydän toimii, mutta eläin 
ei hengitä, jatka puhalluselvytystä 

sydän ei lyö: valtimopulssia ei tunnu, 
sydänääniä ei tunnu, limakalvot 
ovat harmaat tai sinertävät, pupillit 
laajentuneet
eläin oikealle kyljelleen, elvyttäjä 
joko eläimen selän puolella, jolloin 
eläin tuetaan auttajaan, tai elvyttäjä 
rintalastan puolella, jolloin eläin 
tuetaan seinään

eläimen rintakehän alle laitetaan 
tyyny
kämmenet tai sormet laitetaan pääl-

rintakehän alakolmanneksen alueel-
le. Tunnustele jo terveeltä koiraltasi 
etutassun takaa, missä kohtaa sydän 
lyö, jotta tietäisit jos joudut elvyttä-
mään, missä sydän sijaitsee
pienet koirat ja kissat oikealla kyl-
jellään, rintakehästä otetaan kiinni 
yhdellä kädellä, rintalasta kämmentä 
vasten, peukalo vasemmalle puolelle 
ja muut sormet oikealle puolelle
”tynnyririntaisille” koirille elvytystä 
voi antaa eläimen maatessa selällään

minuutissa, pienille eläimille jopa 

Elvytysrytmi painelu- ja puhallusel-
vytystä annettaessa

  2 puhallusta

  puhallusta/min



Mitä tehdä,  
jos kyy puree 
koiraa? Teksti:  Terhi Multamäki, pieneläinhoitaja

  Yliopistollinen eläinsairaala

Aurinkoiset ja lämpimät kevätpäivät huhti-toukokuussa saavat kyyt  

liikkelle talvipesistään. Keväisin kyyt ovat vaarallisimmillaan, sillä ne ovat 

talven jäljiltä hitaita ja kankeita liikkumaan, ja niiden myrkkyvarastot 

ovat täynnä, koska ne eivät ole syöneet eli tyhjentäneet myrkkyään  

metsästäessään pienjyrsjöitä

Koira saa kyynpureman yleensä 
niin, että se menee uteliaana 
tutkimaan tai jahtaamaan 
käärmettä. Metsässä nopeasti 

liikkuvan koiraan kyy ei ehdi reagoida 
välttämättä mitenkään, vaikka koira 
juoksisi sen yli. Kyy puree koiraa yleisim-
min joko pään alueelle tai etujalkaan. 
Kyynpurema erottuu yleensä kahtena 
neulanpistomaisena, verestävänä reikänä, 

Purema-alue alkaa turvota voimakkaasti, 
on hyvin kipeä ja koira muuttuu vai-
suksi. Etujalassa oleva purema on usein 
pahempi kuin pääsä oleva, sillä jaloissa 
on isot- ja veri- ja imusuonet, joita Pitkin 
myrkky leviää nopeasti raajojen liikkues-
sa. Päässä on pienemmät suonet, eikä pää-
hän kohdistu niin paljon liikettä. Koiralle 
voi oireina tulla, oksentelua, kuolaamista, 
hengitysvaikeuksia (kuonon ja kaulan 
alueen puremat), vatsakipua, ripulia ja 
verinen virtsa. Oireiden vakavuuteen 
vaikuttavat koiran koko, ikä, yleiskunto, 
mahdollinen yliherkkyys, puremkohdan 
sijainti ja ruiskutetun myrkyn määrä.

Jos näet kyyn purevan koiraa tai pure-
masta on epäily, niin pyri pitämään koira 
mahdollisimman liikkumattomana, jotta 
myrkky ei pääsisi leviämään nopeasti 
elimistössä. Koiraa pitäisi kantaa, mutta 
jos se ei ole mahdollista, niin sitä pitää 
kävelyttää hitaasti. Koira tulee aina viedä 
viipymättä eläinlääkäriin.

Kyytabletteja ei saa antaa. Ne voivat 
peittää myrkytyksen oireita, eikä niistä ole 

hyötyä kyynpureman hoidossa, vaan ne 
voivat päinvastoin jopa pahentaa myrkyn 
vaiktusta sisäelimissä. Mitään tulehduski-
pulääkettä ei saa myöskään antaa, sillä ne 
kuormittavat sisäelimiä, kuten kyynmyrk-
kykin.

ENSIAPUNA SIIS  
AINA VIIPYMÄTTÄ  
ELÄINLÄÄKÄRIIN!

Eläinlääkärissä koiralle annetaan nestey-
tystä suomeen suuri määrä lyhyen ajan 
sisällä (ns. Bolus) ja sen jälkeen muuta-
man tunnin nestehoito. Tällä pyritään 
laimentamaan myrkyn vaikutusta elimis-
tössä. Kipuun koira saa opioidi-pohjaisen 
kipulääkityksen. Verinäytteestä tutkitaan 
munuais- ja maksa-arvot, veren proteiinit, 
punasolut, valkosolut ja hyytymistekijät. 
Jos veriarvot ovat kunnossa ja oireet lievät, 
niin nestehoito ja kipulääkitys yleensä 
riittävät hoidoksi. Antibiootti aloitetaan 
ainoastaan, jos puremakohta on tulehtu-
nut. Tarvittaessa voidaan aloittaa mahan-
suojalääkitys.

Kotona seurataan virtsan erittymistä ja 
yleisvointia. Jos pissaa tulee vähän tai ei 
lainkaan, tai koiran yleisvointi on huono, 
niin eläinlääkäriin on otettava välittömäs-
ti uudestaan yhteyttä. Veriarvot olisi hyvä 
kontrolloida parin viikon kuluttua.
 
Jos koiran veriarvoissa on muutoksia tai 
koira on huonossa kunnossa, niin koiralle 
voidaan antaa Yliopistollisessa eläinsairaa-

lassa kyyvasta-ainetta (EVVA European 
Viper Venom Antiserum) Vasta-aine tulisi 
antaa vuorokauden sisällä puremasta. 
Eläinläkäriasemilla ei yleensä ole vasta-
ainetta varastoissaan joitakin poikkkeuksia 
lukuunottamatta. Vasta-aineen hinta on 

Hyvin huonokuntoinen koira voi tarvita 
tehohoitoa eläinsairaalan teho-osastolla. 
Yliopistollisen eläinsairaalan päivstystys-
alueen (Helsinki, Espoo, Kirkkonummi) 
ulkopuolella asuville koirille eläinläkäri 
voi antamansa ensiavun jälkeen tarvit-
taessa kirjoittaa lähetteen jatkohoitoon 
eläinsairaalaan.

JOS KYY PUREE

 Pidä koira  
 liikumattomana

 
 välittömästi  
 eläinlääkäriin

 
 lääkettä



SBY:n erikoisnäyttelyn  
ulkomuototuomarit:

NIGEL JA ELISABETH 
RALLINGS 

ENGLANNISTA
– Olen kasvanut boksereiden kanssa. Vanhemmillani ja isovanhem-
millani oli kotona boksereita, kertoo Nigel Rallings, toinen tämän 
vuoden erikoisnäyttelymme tuomareista. 

Liz Rallingsin bokseriharrastus taas alkoi siitä kun pariskunta nai-
-

rin. Bokserin myötä alkoi myös näyttelyharrastus ja heti kohta myös 
oma kasvatustyö. Heidän kennelnimensä ’Zenmaxkay’ rekisteröitiin 

Alkuvuosina heidän kuitenkin täytyi rajoittaa näyttelyharrastuksen-
sa Isoon Britanniaan, mutta karanteenimääräysten lieventämisen 
myötä alkoivat heille näyttelymatkat Euroopan suurimpiin ja 
tärkeimpiin bokserikehiin. Heidän omistamansa ja kasvattamansa 
bokserit ovat saaneet useita valionarvoja eri maista. 

eri maiden boksereiden erikoisnäyttelyihin (nk.  Jahressiegereihin ) 

– Olemme myös hankkineet boksereita Hollannista, Belgiasta, 
Italiasta ja Venäjältä, kertoo Nigel.

Kummatkin hyväksyttiin Englannissa ulkomuototuomareiksi vuon-

Englannissa oman alueensa  bokseriyhdistyksen ( Midland Boxer 
Club ) sihteerinä ja rahastonhoitajana ja ollut siten mukana jäjestä-
mässä näyttelyitä.

SBY:lle ja erikoisnäyttelyyymme osallistuville he toivottavat menes-
tyksekästä ja reilua  näyttelypäivää!



Tervetuloa uudet jäsenet

Jussi Hartikka, Säkinmäki
Nita Kekäläinen, Kulennoinen
Ritva Honka, Oulunsalo
Merja Mäkelä, Ii
Ulla Huopaniemi-Siren, Helsinki
Marika Heino, Uusikaupunki
Tanja Nevala, Vaasa
Pauli Kähärä, Jyväskylä
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Omyöten. Perheessämme oli bokseri syntyessäni, ensim-
mäisen ”oman” bokserin sain 12-vuotiaana ja tällä hetkel-

ainoa oikea koira, vaikka minulla on ollut myös Ranskis, Staffi ja 
nyt lauman kolmantena koirana Bostoni. 

tutustumaan paikalliseen harrastustoimintaan raunioille, laji johon 

pelastuskoiraporukkaa ja he saivat mielenkiinnon toimintaan he-
räämään. Koska harrastan suunnistusta, värvättiin minut apuohjaa-
jaksi hälytysryhmään ja pääsin näkemään etsintätoimintaa koirakon 
rinnalle. Olin koukussa.

vkoisena mukana treeneissä ja nenänkäyttöä alettiin harjoittaa. Voi 
sitä pienen koiran riemua, kun kuusen takaa löytyi ihana ihminen! 
Rosa on avoin mutta rauhallinen(!), eikä maalimieheen kohdistu-
nutta rakkautta ole meillä tarvinnut hillitä. Pieni pusu nenäpää-
hän, jos sitäkään. Rosasta tuli ensimmäinen koirani, jota treenasin 
tavoitteelisesti, päämääränä hyvä pelastuskoira.

Rosa on osoittautunut motivoituneeksi ja periksiantamattomaksi 
pelastuskoiraksi ja olemmekin suorittaneet B-tulokset kaikissa kan-
sallisissa pelastuskoirakokeissa (PeRa, PeHa ja PeJä) ja toimineet 

-

haukku, mutta koska haukku ei tahtonut millään irrota nuorelta 
koiralta, puhkui vaan, vaihdoin ilmaisuksi rullan. Rullan käyttö 
loksahtikin paikalleen ja treenit sujuivat loistavasti. Ensimmäises-
sä PeHa-kokeessa Rosa kuitenkin päätti ilmaista haukkuen, eikä 
sen jälkeen olla rullaa tarvittu…

joka on myös hälytason (PeHa-B) saavuttanut pelastuskoira ja 

analysoiva ”luonnonlapsi” jonka joskus täytyy hetki miettiä käsky-
jäni ennen toteutusta. 

Meidän haasteemme koulutuksessa on ollut tottelevaisuuden ja 
sen kestävyyden rakentaminen. En omaa kokemattomuuttani 
ole saanut kummankaan tytön virettä kantamaan palkatta, jolloin 
suorituksesta on jäänyt puuttumaan pk-puolelle hyviä pisteitä 
varten vaadittu näyttävyys. Hallinta ja ohjattavuus maastossa ovat 
meillä olleet vahvoja ja nämä ominaisuudet ovat olleet meille 
kultaakin arvokkaampia pelastuskoirakkona työskennellessä.

Bokseri on minulle aktiivinen ja rakas harrastuskumppani ja 
pelastuskoiratoiminta aikaa vaativa, mutta palkitseva harrastuslaji. 
Molemmat ovat vieneet sydämeni enkä vaihda pois kumpaakaan. 
Asumme taas Porvoossa ja harrastus lajin parissa jatkuu.

Harrastajaesittelyssä Maria Käki

Bokseri pelastuskoirana



PÄÄSTIIN SENTÄÄN muutaman kerran kokeilemaan Speden kanssa 
potkukelkkailua. Tästä innostuneena liityimme vetokoiraporuk-
kaan, ja Spede pääsi testaamaan kärryjen vetoa. Ensimmäinen 
kerta oli huisin jännä - paikalla oli paljon muita koiria ja ihmisiä. 

Jäppinen tutustutettiin vetovermeisiin ja melko yhteistyökykyisesti 
saatiin aisojen väliin. Mutta voi kauheeta, kun hän huomasi, että 
aisat on kiinnitetty hänen kylkiinsä kiinni ja vapaus julmasti riistetty! 
Spede ei suostunut ottamaan askeltakaan. Häntä painui jalkojen vä-
liin, ja matka tyssäsi kuin seinään. Superherkullinen possunkielikään 
ei saanut poikaa kävelemään, joten päästimme toisen pois pinteestä 
ja vain kävelimme kierroksen kärryjen vierellä. Kärryt eivät olleet 
yhtään pelottavat, mutta se valjaista kiinnittäminen oli kaamiaa. 

Muutaman viikon päästä oli uusi yritys. Pienessä päässä oli 
selkeästi tehty ajatustyötä. Spede yritti hypätä valjaisiin ja ilman 
mitään jännittämistä meni aisojen väliin. Lapsen virkaa kärryssä 
suoritti iso multasäkki, joka saikin Spedeltä monta kierrosta 
kyytiä. Voi sitä ylpeää hännän heilutusta ja keskittynyttä ilmet-
tä! Spede tuskin huomasi muita koiria tai ihmisiä. Odotankin 
innolla, että pääsemme tositoimiin ensi talvena ja saamme ihan 
oikeita lapsia kyytiin multasäkin sijaan...

Olemme käyneet myös uimakoulussa Hyvinkäällä. Mukana oli 
Speden ystäväkoira Hopo, joka onkin jo varsin taitava uimari ja 
tekee komeita loikkia altaaseen. Turkin pesun jälkeen Spede sai 
päällensä hienot vaaleanpunaiset pelastusliivit, ja mukava uima-
opettaja avitteli hieman vastaan hangoittelevan koiran altaaseen. 

Ensimmäinen vartti meni hillittömään räpiköimiseen ja touhot-
tamiseen, kunnes yhtäkkiä etutassut saatiin veden alle, ja Spede 
rupesi uimaan tasaisen varmoilla tassun vedoilla. 

Itse kävelin allasta ympäri ja Spede lipui altaassa perässä. Oppi-
han se uimaan! 

Käymme vielä kerran uimaopettajalla, ja sen jälkeen pääsemme 
jo ilman opettajaa altaaseen, kun tekniikka (ja uimamaisterin 
paperit) on hallussa. Altaasta poistumisen jälkeen käytiin taas 
turkin pesussa, ja sitten olikin kuivauksen vuoro. Spede tykkäsi 
kovasti lepatuttaa huuliakin föönin puhalluksessa. 

Kuulin ensimmäistä kertaa Speden ulvovan sitten pentuajan. 
Hopo-kaveri haukkui omassa "kuivauskarsinassaan", ja Spedelle 
tuli yleinen paha mieli ja kuono nousi kohti kattoa riipivän ulvon-
nan säestyksellä. Oli niin kivaa, että itku tuli kun piti pois lähteä =)

Koulunpenkissä olemme olleet melko laiskasti – tunnustetaan. 
Jokusen kerran olemme käyneet hallilla tottistelemassa ja ohi-
tustreeneissä. Emäntä huitoo käsillä merkkejä vaikka kuinka ja se 
seuraaminen... sitä en tiedä, kumpi on vinompi – minä vai koira...

Noh, ehkäpä saadaan kevätleirillä kurinpalutus ja "ruodon suoris-
tus" aikaiseksi. 

Kevätleiriä ja lämpöä odotellessa;
Henna, Spede ja Uni

Sp
ed

en
 s

pa
ls

ta

Lyhyestä virsi kaunis, niinkuin tämäkin talvi.



Kvasta remontoidun kotimme olohuoneessa työpäivän 
jälkeen. Joel otti puheeksi koiran hankkimisen. Joelin 
kotona oli aina ollut koiria englanninbulldoggeja, bos-

toninterrieri, boksereita ja pinseri. Itse olin aina halunnut koiraa, 
mutta perheessämme olleista allergioista johtuen olin saanut tyytyä 
vain akvaarioon ja hevosharrastukseen. Pitkästä koirahaaveesta 
huolimatta olin tuolloin hiukan skeptinen koiran hankkimiselle. 
Ajattelin, että voisin itse allergisoitua koirille ja mietin kuinka 
vaikeaa koirasta luopuminen sitten olisi. Päätimme kuitenkin 
yhteistuumin hankkia koiran. Sovimme, että koira oleskelisi vain 
kotimme alakerrassa ja yläkerrassa olevat makuuhuoneet jäisivät 
koiravapaasi alueeksi. 

Rotuvaihtoehtoja oli kaksi – rottweiler ja bokseri. Itselläni oli 
molemmista roduista lapsuudesta jonkin verran kokemusta. 
Isotätini perheessä oli rotikkauros ”Luso”, joka vahti minua her-
keämättä ollessamme heillä kylässä. Parhaan ystäväni perheeseen 
hankittiin bokseriuros ”Poku”, ollessani noin kymmenen vuotias. 
Pokusta muistan yhteiset painileikit lattialla, äärimmäisen lapsiys-
tävällisyyden sekä Pokun tuhoaman nahkasohvan. Poku joudut-
tiin lopettamaan hyvin nuorena lonkkavian takia.  Joel taas halusi 
ehdottomasti bokserin. Päädyimme lopulta yhteisymmärryksessä 
bokseriin, kunhan se olisi keltainen ja mustamaskinen narttu ja 
sen nimeksi tulisi Mimmi!

Aloimme etsiä sopivaa pentuetta lähistöltä. Pirkko Dimalla oli 
luovutuikäisiä pentuja, joita sitten lähdimme perjantai-iltana 
töiden jälkeen katsomaan. Se oli siinä! Pentulaatikossa oli Ma 
Baker’s Roadrunner eli juuri se oikea Mimmi. Halusin Mimmin 
välittömästi mukaan, vaikka Joel yritti toppuutella. Emme olleet 
varustautuneet pennun hankintaan mitenkään. Meidänhän 
piti vain mennä katsomaan pentuja. Mimmi lähti mukaan ja 
ajoimme kotiin Stockmannin kautta, josta hankimme Mimmille 
tarvittavat varusteet.

MIMMI OLI HYVIN KILTTI PENTU. Se tuhosi vain muutamat ken-
gät ja heitti kukkaruukkuja lattialle sekä oppi kiipeämään portin 
yli yläkertaan.  Se siitä koiravapaasta yläkerrasta… Kävimme 
Mimmin kanssa tottistreeneissä ja jotenkin siinä molemmat 
kehityttiin. Näyttelyissä Mimmin kanssa ei käyty, sillä Mimmillä 
oli pieni huulihalkio. Kaksi ja puolivuotiaana Mimmi sairas-
tui. Se muuttui apaattiseksi ja sen vatsa turposi. Eläinlääkärissä 
selvisi, että Mimmillä oli vakava synnynnäinen sydänvika, eikä 
eläinlääkäri antanut Mimmille elinaikaa kuin maksimissaan pari 
kuukautta. Mimmi eli kuitenkin diagnoosin jälkeen vielä kaksi 
vuotta. Mimmi kuoli sydänkohtaukseen marraskuussa vuonna 

päivänä mökillemme Kemiönsaarelle ja hautasimme Mimmin 
sinne. Matka oli raskas ja olimme molemmat hyvin rikki tapahtu-
neesta vielä pitkän aikaa. 

koiraan - tietenkin bokseriin. Tällä kertaa toiveena oli tiikerityttö, 
joka olisi mahdollisimman terve.  Selailimme SBY:n pentu-
välitystä ja huomasimme, että lähes naapuriimme oli syntynyt 
pentue. Silloin otimme ensimmäisen kerran yhteyttä Gunilla ja 
Sonja Forsblomiin. Menimme katsomaan pentuja ja vapaana oli 
vielä ihana tiikerityttö Riverflowers Acasia. Meidät oli taas myyty 
ja Cara muutti parin viikon kuluttua kotiimme. 

Kasvattajaesittelyssä  
Bossico’s

Bossico'sMinna ja Riverflower 
Bon Amie

CARALLA OLI AIVAN MAHTAVA BOKSERINLUONNE niin hyvässä 
kuin pahassa. Cara oli kaikkien kaveri, niin eläinten kuin ihmis-
tenkin. Cara osasi myös tehdä aikamoisia tuhoja. Ovenkarmit, 
väliovet ja sohvakin saivat maistaa Caran hampaiden voiman. 
Caran kanssa osallistuimme ensimmäisiin näyttelyihin. Cara saa-
vutti lyhyen näyttelyuransa aikana kaksi sertiä ja oli kerran ROP. 
Gunilla ja Sonja ehdottivat, että tekisimme Caralla pentuja, jos se 
vaan olisi terve. Emme oikein innostuneet asiasta, mutta ehdotim-
me, että voisimme antaa Caraan jalostusoikeuden. 

-
-

tunut. Caraa tutkittiin eri eläinlääkärien toimesta, mutta mitään 
varsinaista vikaa ei löytynyt. Jouluaattona Cara meni niin huo-
noon kuntoon, että Cara piti lopettaa.  Joulupäivänä teimme taas 
matkan Kemiönsaarelle ja hautasimme Caran Mimmin viereen. 
Caran kuolinsyyksi selvisi myöhemmin valkosolusyöpä. Caraa ei 
olisi voitu pelastaa, vaikka syy olisi selvinnyt aiemmin. Niin raju oli 
tauti, että Cara kuihtui parissa viikossa.

Caran äiti Panda (Vivi’s Duracell Bantam) oli päätetty astuttaa 
seuraavasta juoksusta. Halusimme ehdottomasti Pandan seuraavan 
koiramme emäksi. Pandan juoksu antoi odottaa itseään ja pentue 

päivänä. Muutaman tunnin ikäisistä pennuista Joel otti ja valitsi 
yhden nartun. Ihmettelin, etteikö minulla ole mitään sananvaltaa 
valinnassa. Kului muutamia viikkoja ja yhtäkkiä mietin, että voi-

sitten muutti siskokset Boni ja Lola (Riverflowers Bon Amie ja 
Riverflowers Beauty Girl).

Tiesimme, että kaksi saman ikäistä narttua voisi ottaa rajustikin 
yhteen. Boni ja Lola elivät kuitenkin aina sopuisasti. Boni oli 
päällikkö ja Lola lakeija. Bonin ja Lolan ollessa nuoria alkoi oma 

sitten kasvattajan peruskurssin ja kun terveystutkimuksissa molem-

mat tytöt saivat ihan ok tulokset, niin ajatus Lolan astuttamisesta 

kasvattajanimi Bossico’s, joten loogista oli siirtää tuo kasvattajanimi 
minun nimiini ja säästyä nimenmiettimisen vaivalta.

ENSIMMÄINEN BOSSICO’S PENTUE SYNTYI SYKSYLLÄ 2011 
yhdistelmästä Vanhelsing von Fausto x Riverflowers Beauty Girl. 
Pentueeseen syntyi kaksi narttua ja kolme urosta. Jätimme mo-
lemmat nartut sijoitukseen, koska emme osanneet tehdä päätöstä 
narttujen välillä. Varsinkin, kun toinen nartuista oli keltainen 
(Bossico’s Amarilla) ja toinen tiikeri (Bossico’s Amber). Joel suoritti 
kasvattajan peruskurssin samana syksynä.

B-pentueeseen (Sambuca della Cadormare x Riverflowers Bon 

peräaukkoa, joten se piti lopettaa. Tästäkin pentueesta jätimme 
yhden sijoitusnartun (Bossico’s Bonita). 

ruokahalu katosi. Lisäksi Lolan naama muuttui lähes kokonaan 
valkoiseksi. Lolaa tutkittiin vaikka ja kuinka. Lopulta diagnoosiksi 
tuli DLE eli ihon punahukka. Lolan naamaa rasvattiin ja Lola sai 
sekä antibiootti että kortisonikuurin. Kunto kohenikin syksyksi, 

 
Lolalla todettiin ihosyöpä, joka oli lähettänyt etäispesäkkeitä mak-
saan ja pernaan. Lola pääsi pois kivuista ja me ajelimme jälleen 
Kemiönsaarelle.

Boni selvästi masentui Lolan poismenosta ja alkoi käyttäytyä epä-
tyypillisesti. Samaan aikaan alkoi olla ajankohtaista Lolan pennun 
Helmin astutus. Olimme miettineet, että ottaisimme Bonille ka-
verin tästä pentueesta. Selasimme jalostusuroslistaa ja Koiranetiä 
ties monetta kertaa ja mietimme Helmille sulhasta. Huomasimme 
jälleen kerran, että Suomessa olevien jalostukseen kelpaavien 
urosten määrä on melko rajallinen. Silloin ensimmäisen kerran 
juolahti mieleen uroksen tuominen ulkomailta. Ensimmäisenä 

c-pentue



maana tuli mieleen Saksa. Talviloma lähestyi, jolloin olisi otollinen 
aika lähteä hakemaan pentua. Saksassa ei sillä hetkellä ollut sopivia 
ehdokkaita, joten laajensin hakua Ruotsiin ja Tanskaan. Tanskas-
ta löytyi sitten omat vaatimukset täyttävä urospentu. Talviloman 
ensimmäisenä päivänä hyppäsimme sitten koneeseen ja haimme 
kotiin Maxin (Archa von Samblebens Amadeus).

HELMI (BOSSICO’S AMARILLA) ASTUTETTIIN KESÄLLÄ 2014 
Apfels Batulla. Pentuja syntyi seitsemän. Yhdellä urospennulla oli 
kitalakihalkio, joten se jouduttiin lopettamaan. Pentujen ollessa 
kolmen viikon ikäisiä, toisen narttupennun takapolvi vaurioitui 
pahoin emän astuttua sen päälle. Lopetus oli ainoa oikea ratkaisu. 
Sijoitusnartuksi jäi siten Bossico’s Carmen.

BOSSICO’S D-PENTUE ON SUUNNITTEILLA KESÄKSI 2015 yhdistel-
mästä Ma Baker’s Jack Ass x Bossico’s Amber.

Koirat ovat meille ennen kaikkea perheenjäseniä ja ovat mukana 
monessa menossa. Kotona meillä asuu tällä hetkellä Boni ja Max. 
Boni on jo eläkkeellä, mutta treenaa omaksi iloksi tottista ja välillä 
vähän agilityä. Max treenaa vähän tavoitteellisemmin ja ensi kesä-
nä pitäisi uskaltautua BH-kokeeseen. Sen jälkeen katsotaan, mihin 
rahkeet riittävät. Näyttelyissä käymme muutamia kertoja vuodessa, 
nyt lähinnä C-pentujen kanssa.

KASVATUSTYÖMME ON HYVIN PIENIMUOTOISTA, noin yksi pentue 
vuodessa. Haluamme kasvateillemme ennen kaikkea hyvät ja 
rakastavat kodit. Tapaamme jokaisen pennunostajaehdokkaan kas-
votusten ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Haluamme kuulla 
kasvattiemme elämästä niin ilossa kuin surussa myös pentulaatikon 
jälkeen. Järjestämme jokaiselle pentueelle pentutreffit ja tähän asti 
osallistujia onkin ollut tosi mukavasti. Koska omat ensimmäiset 
bokserit eivät olleet terveitä, omassa kasvatustyössämme on tärkeim-
pänä bokserin terveys. Seuraavina tulevat luonne ja ulkomuoto. 

Iloista kesän odotusta koko bokseriväelle toivottavat Minna ja Joel 
sekä Boni ja Max!

Archa von Samblebens AmadeusABCD

UUDENMAAN
ALAOSASTO
 

 
on avoin kaikille boksereille omistajineen ja myös rodusta kiinnos-
tuneille. Puuhapäivää vietetään Luukin ulkoilualueella, osoite on 

 
 Ohjelmassa

  esine-etsintä ja toko/palveluskoira-tottis

 ennakkoilmoittautuminen(anna.hulkkonen@kolumbus.fi),   
 jos tilaa on myös paikan päällä mahdollisuus vielä päästä mukaan.

 
 

(anna.hulkkonen@kolumbus.fi). Ilmoittautuminen ei ole pakollinen,  
mukaan voi tulla ilmankin, mutta makkarat ja kahvit varataan  
ennakkoon ilmoittautuneiden mukaan.

Alaosastot tiedottavat

Lahti
http://www.sbylahti.fi/fi/

Pohjanmaa
http://sbypohjanmaa.weebly.com

Tampere
http://sbytampere.net

Turku
http://www.sbyturku.com

UMA
http://www.sby-uma.com

Keski-Suomi
http://sby-keskisuomi.com

TARKEMMAT TIEDOT TAPAHTUMISTA  
LÖYDÄT TÄÄLTÄ:



Maalimiesesittelyssä 

Kimmo 
Kaartinen
Teksti: Kimmo Kaartinen    Kuvat: Kati Korhonen

Olen Kimmo Kaartinen, noin nelikymppinen mies Espoosta, 
SPKL:n pätevöity harjoitusmaalimies ja palveluskoirahar-
rastaja.

-
telin apuohjaajana viestillä avopuolisoni Katin Mocca-bokserin (FI 

Teckan kanssa olemme kiertäneet maailmaa kaksien Atibox-IPO-
kisojen verran, jälkimmäisissä esitettiin kisojen pisin ylimenovaihe. 

-
nen RM-kakkonen harmittavan pienellä piste-erolla. Teckan kanssa 
harrastetaan nykyään erikoisjälkeä. Suunnitelmissa on myös kilpailla 
TOKO:ssa alkaneella kaudella. 

Nykyään Teckan lisäksi laumassa pyörii spk Troyen’s Diileri (Dille) ja 
Katin ohjauksessa oleva Momo’s Lhaya (Pitko).
Maalimieskoulutuksessa olen ollut mukana siitä asti, kun koulutus 

Olen osallistunut kaikille SBY:n järjestämille maalimiesleireille. Syy, 
miksi lähdin koulutukseen mukaan, on edellisen haastatellun Kari 
Laukan sanoilla ”rakkaudesta rotuun”. Lisäksi koen, että olen saanut 
koiriani kouluttaneilta maalimiehiltä niin paljon, että koen oikeu-
dekseni antaa edes pienen osan takaisin tai eteenpäin niin hyvä. 
Haluan myös oppia ymmärtämään, lukemaan sekä kouluttamaan 
koiria koko ajan paremmin. Koulutusmaalimieheni on Esa Tapio, 
lisäksi olen saanut paljon apua ja neuvoja Vesa Laaksoselta, jolla on 
Suomessa pisin kokemus boksereiden suojelukoulutuksesta ja eniten 
suojelukokeeseen koulutettuja bokserikoirakoita. Vesa on toiminut 
myös Teckan maalimiehenä alusta alkaen. Ison kiitoksen ansaitsee 
myös SBY:n maalimieskoulutuksen alullepanossa mukana ollut 
Heikki Saranpää.

SBY:n maalimieskoulutukset ovat antaneet todellakin paljon erilaisia 
hyviä tyylejä ja tapoja kouluttaa koiria eteenpäin. Eri kouluttajien 
opissa olen myös ymmärtänyt, että ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa 
kouluttaa vaan koesuorituksen (osat) voi rakentaa monella eri tavalla 
ja näkemyksiä on erilaisia. Yhdistykselle ISO KIITOS tästä mahdol-
lisuudesta olla mukana osana tätä koulutusta. Ja vaikka yhdistyksen 
rahallinen tuki päättyikin viime vuoteen, ei meistä näin helpolla 
eroon pääse.

Olen kouluttanut tähän mennessä noin kymmenen koirakkoa 
ZTP-testiin ja muutaman suojelukokeeseen ja toivon, että taival on 
vasta alussa. Koko kouluttaminen on oppimista, meitä kouluttaneen 
Teuvo Koskisen sanoilla ”jos luulet osaavasi ja tietäväsi kaiken, pistä 
haalarit naulaan”.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia ohjaajia, jotka ovat tuoneet koiriaan 
meidän treenattavaksi leireillä ja ryhmissä, ilman teitä treenit olisivat 
aika teoriavoittoisia. Toivon myös, että minua tullaan kentillä roh-
keasti lähestymään, jos laji kiinnostaa, maalimiehet eivät kouluta tai 
neuvo pelkästään suojeluun/puruihin liittyvissä asioissa.

Heikki Saranpään sanoilla: ”Vittuilukin on välittämistä”
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 Narttu 62 kpl

 Uros 51 kpl

SUKUPUOLI 

ONKO TÄMÄ ENSIMMÄINEN 
VASTAUSKERTA KOIRASTA  
VAI KYSEESSÄ TIETOJEN  

PÄIVITYS?

 
 Uusi  75 kpl

 Päivitetty 22 kpl

 En muista 16 kpl

ONKO IHO-ONGELMIA?

 

 Kyllä 22 kpl

 Ei 85 kpl

Yleisimmät iho-oireet ovat hiiva, furunkuloosi  
sekä atooppinen, kutiseva iho.

ALLERGIA

ONKO ELÄINLÄÄKÄRI  
TODENNUT ALLERGIAN?

ONKO ALLERGIATESTATTU?

 

 10 kpl

 64 kpl

 

 Kyllä 16 kpl

 Ei 50 kpl

 

 Kyllä 12 kpl

 Ei 62 kpl

KUTISEVA/ÄRTYISÄ IHO, 
 JONKA SYY EI SELVILLÄ

AHTAAT SIERAIMET

ONKO TODETTU SYDÄNSAIRAUS?

 

 Kyllä 14 kpl

 Ei 92 kpl

 

 Kyllä 18 kpl

 Ei 43 kpl

 

 Kyllä 6 kpl

 Ei 102 kpl

 
 Kyllä, eivät vaadi  
 hoitoa 10 kpl
 Kyllä, vaativat hoitoa  
 14 kpl
 Kyllä, vaativat toistu- 
 vasti hoitoa 2 kpl
 Eivät 81 kpl

ONKO EPULIKSIA?

ONKO TODETTU KASVAIMIA?

ONKO TODETTU VIKAA  
MUNUAISISSA?

 

 Kyllä 1 kpl

 Ei 107 kpl

ONKO TODETTU EPILEPSIA?

ONKO OLLUT EPILEPTISIÄ  
KOHTAUKSIA?

ONKO LONKAT KUVATTU?

 

 Kyllä 72 kpl

 Ei 37 kpl

 

 Kyllä 2 kpl

 Ei 82 kpl

LONKKAKUVAUSTULOS

HAVAITTIINKO KUVAUKSEN 
YHTEYDESSÄ VINO LANTIO?

ONKO SELKÄ KUVATTU?

 

 Kyllä 61 kpl

 Ei 41 kpl

 

 A  16 kpl

 B  23 kpl

 C  25 kpl

 D  3 kpl

 E  1 kpl

 

 Kyllä 2 kpl

 Ei 71 kpl

 

 Kyllä 6 kpl

 Ei 82 kpl

 

 Kyllä 0 kpl

 Ei 108 kpl



Terveystietokysely

SELKÄKUVAUSTULOS

HAVAITTIINKO  
EPÄMUODOSTUNEITA TAI  

VÄLIMUOTOISIA NIKAMIA?

ONKO KOIRAN LEUKALUUSTO 
KUVATTU RÖNTGEN LAITTEELLA 

ELÄINLÄÄKÄRISSÄ KÄYNNIN 
YHTEYDESSÄ?

ONKO PUHKEAMATON  
HAMMAS AIHEUTTANUT  

LEUKALUUKYSTAN?

 

 Kyllä 5 kpl

 Ei 34 kpl

 

 Kyllä 21 kpl

 Ei 90 kpl

KL: KoiraNetin mukaan nikamaepämuodostumia 
(VA) oli yksi, VA2. Välimuotoisia lanne-ristinikamia 
(LTV) oli yhteensä 12 kpl, joista LTV1 yhdeksällä, 
LTV3 kahdella ja LTV4 yhdellä koiralla.

ONKO KOIRALLASI OLLUT  
SILMISSÄ?

ONKO TODETTU MUITA  
SAIRAUKSIA?

 

 Kyllä 20 kpl

 Ei 84 kpl

 

 SP0 22 kpl

 SP1 13 kpl

 SP2 13 kpl

 SP3 4 kpl

 SP4 6 kpl

Röntgentutkituilta koirilta tehtiin seuraavia löydök-
siä laukaluustosta:

Etuhampaat: Kahdella koiralla oli ylimääräisiä 
puhjenneita hampaita ja kahdella koiralla puh-
keamattomia.
Välihampaat: Yhdeksällä koiralla puhkeamatto-
mia välihampaita, kahdella ylimääräinen puh-
jennut välihammas ja yhdellä puuttui kokonaan 
välihampaita.
Poskihampaat: Yhdellä koiralla puhkematon 
poskihammas. 
Muuta mainittavaa kohta: Leukaluukysta mainit-
tu neljällä koiralla. 

 
 Ylimääräisiä ripsiä 
 5 kpl
 Cherry eye 3 kpl
 Sarveiskalvohaavau- 
 maa 1 kpl
 Toistuvia tulehduksia 
 2 kpl
 Muita oireita  
 11 kpl

Muista sairauksista mainittiin aivokalvontuehdus 
neljä kertaa ja kilpirauhasen vajaatoiminta kaksi 
kertaa.

 

 Kyllä 9 kpl

 Ei 57 kpl

ONKO KOIRALLA  
OLLUT?

ONKO JÄÄNYT  
TYHJÄKSI?

 

 Kyllä 3 kpl

 Ei 14 kpl

KIVEKSET

ONKO LASKEUTUMATTOMAT 
POISTETTU?

 

 Kyllä 5 kpl

 Ei 6 kpl

 
 Normaalit 38 kpl

 Vain toinen laskeu- 
 tunut 10 kpl

 Kumpikaan ei  
 laskeutunut 1 kpl

JOS EI POISTETTU,  
ONKO OLLUT OIREITA?

ONKO UROKSELLA  
OLLUT

 Eturauhasvaivoja 
  5 kpl
 Esinahantulehduksia 
 4 kpl
 Kivestulehduksia 
 0 kpl
 Muuta 2 kpl

 

 Kyllä 1 kpl

 Ei 8 kpl

 
 Kohtutulehdus  
 2 kpl

 Valeraskaus  
 24 kpl

Nartut Urokset



OLIKO ASTUTUS

AIKAISEMMAT PENTUEET

HOITAAKO EMÄ PENTUJA?

MAIDON RIITTÄVYYS

 
 Emän maito riittää 
 pennuille 28 kpl
 Emän maito ei yksin  
 riitä 9 kpl
 Emältä ei tule lainkaa  
 maitoa 0 kpl

Uroksia syntyi yhteensä 105 kpl ja narttuja 
119 kpl.

Kuolleena syntyi yhteensä 4 % ja kuoli tai 
jouduttiin lopettamaan myöhemmin yhteens 
14 % kaikista pennuista. Myöhemmin 
kuolleiden syyt olivat yleensä kitalaki- ja/
tai huulihalkio, bakteeritulehdus tai pennun 
yleistilan heikkous.

Häntämutkia oli 3 % pennuista ja EJ-
rekisteriin laitettiin 7 % pennuista. 24 %:lla 
urospennuista eivät toinen tai molemmat 
kivekset olleet laskeutuneet kivespusseihin 
luovutusiässä.

Pentueseurantalomakkeiden vastaukset ajalta 1.1.2014 – 31.12.2014. Vastauksia tuli yhteensä 39 kpl.

Pentuseuranta

 

 Normaali 37 kpl

 Keinosiemennys  
 2 kpl

 

 0    27 kpl

 1    9 kpl

 2    3 kpl

 3 ≤    0 kpl

SYNNYTYS

Miksi eläinlääkärin apua tai keisarinleikkausta tarvittiin?

Sujui normaalisti  
14 kpl
Ell apua tarvittiin 
4 kpl
Keisarinleikkausta  
tarvittiin 19 kpl
Narttu jäi tyhjäksi  
2 kpl

 
 Normaalisti   
 34 kpl
 Hoitaa, mutta tarvit- 
 see apua 3 kpl
 Ei hoida lainkaan
 0 kpl

Vuositilastot 

VUOSITILASTO – REKISTERÖINNIT
Pennut (kotimaiset) 234

Tuonnit 15

Rekisteröinnit yht. 249

Pentueet 47

Pentuekoko 5,0

Kasvattajat 37

Jalostukseen käytetyt eri urokset

Jalostukseen käytetyt eri nartut

Isoisät 58

Isoäidit 70

Sukusiitosprosentti 1,12 %

VUOSITILASTO – JALOSTUSPOHJA
Per vuosi

Per sukupolvi (4 vuotta)

Terveystietokysely

Polttoheikkous 5 kpl
Pennut liian suuria tai 
jumissa synytyskana-
vassa 7 kpl
Istukka irronnut 2 kpl

Muu syy 8 kpl
Huomionarvoinen 
seikka on keisarinleik-
kausten suhteellisen 
suuri määrä.

KÄYTETYIMMÄT UROKSET VUONNA 2014
Uros Tilastointiaikana   Toisessa polvessa Yhteensä

 Pentueita Pentuja %-osuus kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1 PLAYBOX'S WARLOCK 5 28 11,97 % 12 %    5 28 
2 GIVEMEFIVE JACK SPARROW 3 23 9,83 % 22  %   5 36
3 FAUSTO DE VAL DE CAYONE 3 23 9,83 % 32 %   3 23
4 SAMBUCA DELLA CADORMARE 3 14 5,98 % 38 % 2 8 9 63
5 NAPMARY'S BORN TO BE WITH YOU 3 12 5,13 % 43 %   9 44
6 APFELS BATU 2 12 5,13 % 48 %   2 12 
7 VUORMAN CARLOS 2 11 4,70 % 53 %   2 11
8 EDINI CON TILIA 4 10 4,27 % 57 %   9 19
9 KREISID ADMIRABLE ADONIS 1 9 3,85 % 61 % 2 15 9 51
10 LINK LOGOS AMOTEAMO 3 8 3,42 % 64 % 1 5 10 42

KÄYTETYIMMÄT NARTUT VUONNA 2014
Narttu Tilastointiaikana   Toisessa polvessa Yhteensä

 Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja

1 TENTEN MARIMBA 1 10 4,27 %   1 10  
2 PLAYBOX'S RIGVEDA 1 9 3,85 %   2 18
3 BESTBOX ESMERALDA MAS CARA 1 9 3,85 %   2 14
4 COCHISE ALICE IN WONDERLAND 1 9 3,85 %   1 9
5 PLAYBOX'S UNIQUE 1 9 3,85 %   1 9
6 ADOREBOX AVATAR 1 9 3,85 %   1 9
7 ZITA VOM OKELER FORST 1 8 3,42 % 2 11 2 17
8 WANDORIS KORDELIA 1 8 3,42 %   1 8
9 ZEALBEAT'S YEP YO WHITE TOE 1 8 3,42 %   1 8
10 PLAYBOX'S SORONUME 1 7 2,99 %   2 16

Terveystulokset ovat SKL:n KoiraNet -tietokannasta 
ja doppler-tulokset SBY:n ylläpitämästä tiedostosta.

LONKATVuosi A B C D E

Vuosi A B C D E

2014  12 %  40 %  33 %  13 %  1% 

KYYNÄRÄT
Vuosi 0 1 2 3 

2014  99 %  0 %  1 %  0 %

POLVET
Vuosi 0 1 2 3 4

2014  97 %  3 %  0 %  0 %  0 %

SILMÄT
Vuosi Tutkittu Terveitä

2014 4 2

SYDÄN
Vuosi Tutkittu ei sivuääniä sivuääni kuuluu epävarma

2014 6 2

SYDÄN DOPPLER 

Vuosi Hz0 Hz1 Hz2 Hz3 Hz4 yht.

2014 9 1 0 0 0 10
 90 % 10 % 0 % 0 % 0 % 100 %

SELKÄ
Vuosi 0 1 2 3 4

2014 29 %  17 %  33 %  18 %  4 %

TERVEYSTUTKIMUKSET

LUONNETESTISSÄ KÄYNEET KOIRAT

BESTBOX ESMERALDA MAS CARA 160
BESTBOX GRAN HERMANO 48
BESTBOX GRAN TALENTO 110
BOROK'KO KING OF DREAM 140
BOXMANN DIEGO VELAZQUEZ 95
BULLRUNNERS ZERAFINA 129
CAPO COSMO EWABO 155
FLIRTIN JUSTIINA 138
KLOWSBERRY BLACK BEAUTY 101
MABAKER'S ENDLESS ENERGY 158
MABAKER'S XANADU 140
NAJAF'S JACARANDA 172
ONE LINE DOOSAN 236
PEARL SEEKER'S ETIENNE 209
PLAYBOX'S ARCTIC 140
PLAYBOX'S ZAHARA 140
Q-KAN OLAV 205
SARABOX HELLO HELLO 174
SKY BRIDGE SANDSTORM 170
SKY BRIDGE TWISTED SISTER 167
STONECUTTER'S AAPO THE GREAT 157
TENTEN KARAMIO 170
TENTEN LOLLIPOP 240
TSUNAMI SANVITA 82
VAA'AS FEENA 83
VARDOMEN DELICE 80
VARDOMEN DIANDRA 110
VARDOMEN DIONE 140
VARDOMEN DOROTHEA 0
VIEW VIRGINIA EWABO 44
ZEALBEAT'S XPLAIN ME PAIN 144
ZICCO TORQUES 169

MH-KUVAUKSESSA KÄYNEET KOIRAT

ABILITY GAMBIRA GRACIA Suoritettu
BOKS-SNAS SHERLOCK HOLMES Suoritettu
BOKS-SNAS UDO ARMANI Suoritettu
FLIRTIN JUCRA Suoritettu
GOLDEN AMULETTE CHALLENGER Suoritettu
KAIFFARIN BENFICA Suoritettu
MA BAKER'S CAN YOU FEEL IT Suoritettu
Q-KAN OTTILIA Suoritettu
VIVI'S DURACELL EL PUPPE Suoritettu
ZEALBEAT'S VALE OF TALES Suoritettu
ZEALBEAT'S ZERO FOR HERO Suoritettu

ZTP
Vuoden 2014 testi järjestettiin Orimattilan Luhtiky-
lässä 23.8. Tuomarina toimi Körmeister Beate Jodl ja 
maalimiehenä Timo Karjalainen.

HYVÄKSYTYT
UROKSET:
Sky Bridge Quad Machine, ohjaaja: Riikka Salo

NARTUT:
Flirtin Viuhti, ohjaaja: Merja Ronkainen
Sky Bridge One In A Million, ohjaaja: Eveliina 
Rehnfors

Inyeti's Adonis Vernalis hylättiin (luonne).



Terveystietokysely

Kuolinsyyt
SBY:n kuolinsyykyselyn vastaukset ajalta 1.1.2014-31.12.2014. Vastauksia yhteensä 18 kpl, joista uroksia 6 ja narttuja 12. Näistä 18:sta koirasta kolmelle 
suoritettiin ruumiinavaus.

Syöpä/kasvaimet

Sydänsairaus

Munuaissairaus

Iho-ongelmat

Selkäongelmat

Lonkkaviat

Polviongelmat
Epilepsia

Agressiivisuus/ 

käytösongelma
Onnettomuus

Vanhuus

Jokin muu syy

5 kpl

4 kpl

3 kpl

2 kpl

1 kpl

0

KOIRANET-TIETOKANNAN KUOLLEEKSI MERKITYT BOKSERIT 

Kuolisyy keskimääräinen elinikä  yhteensä

Immunologinen sairaus  2 vuotta 7 kuukautta 1
 Muu immunologinen sairaus  2 vuotta 7 kuukautta 1

Kasvainsairaudet, syöpä 9 vuotta 6 kuukautta 8
 Ihon tai ihonalaiskudoksen kasvain 5 vuotta 1 kuukautta 1

 Kasvainsairaudet, syöpä 9 vuotta 6 kuukautta 1

 Lymfoma, imusolmukesyöpä 11 vuotta 9 kuukautta 2

 Muu kasvainsairaus  9 vuotta 6 kuukautta 4

Kuollut ilman sairauden diagnosointia 8 vuotta 11 kuukautta 2
Lopetus käytös- tai käyttäytymishäiriöiden vuoksi 6 vuotta 8 kuukautta 1
Luusto- ja nivelsairaus 8 vuotta 10 kuukautta 3
 Muu luuston tai nivelten sairaus  9 vuotta 5 kuukautta 1

 Nivelrikko, artroosi, muualla kuin lonkissa tai kyynärnivelissä 9 vuotta 3 kuukautta 1

 Polvilumpion sijoiltaan meno, patellaluksaatio 7 vuotta 11 kuukautta 1

Muu sairaus, jota ei ole listalla 7 vuotta 4 kuukautta 4
Silmäsairaus 10 vuotta 8 kuukautta 1
 Sokeutuminen  10 vuotta 8 kuukautta 1

Sisäeritysrauhasten sairaus 10 vuotta 10 kuukautta 1
 Kortisolin liikaeritys, Cushingin tauti 10 vuotta 10 kuukautta 1

 Sydänsairaus 8 vuotta 5 kuukautta 3

 Muu sydämen sairaus tai vajaatoiminta  7 vuotta 6 kuukautta 2

 Sydänlihassairaus, kardiomyopatia 10 vuotta 4 kuukautta 1

Tapaturma tai liikennevahinko 0 vuotta 9 kuukautta 1
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus) 10 vuotta 7 kuukautta 4
Virtsatie- ja lisääntymiselinten sairaus 3 vuotta 3 kuukautta 2
 Munuaisten vajaatoiminta 4 vuotta 2 kuukautta 1

 Muu virtsatie- tai lisääntymiselinten sairaus  2 vuotta 5 kuukautta 1

Kuolinsyytä ei ole ilmoitettu 13 vuotta 5 kuukautta 5
Kaikki yhteensä 8 vuotta 11 kuukautta 36

Boksereita on merkitty kuolleeksi SKL:n KoiraNet -tietokantaan vuonna 2014 yhteensä 36 kpl. Yhteenveto alla.

Tuloksia

ULKOMAISIA NÄYTTELYTULOKSIA:

13.12 RUOTSIN VOITTAJA -14 , Ole Staunjaer
Cocoon's Royal Choice ROP,CACIB,SE W-14
Lamouse De La Finca Sapho PU2 VACA-->CACIB
Bestbox Bonita De Luna VSP,CACIB,SE SE W-14
Bestbox Hola Cara Mia PN2,VACA-->CACIB

10.1 TARTO,IGOR VYGUZOV
Bestbox Esmeralda Mas Cara ROP,SERT ,EE MVA
Daytona Nostrum PN2
Bestbox Gran Hermano VSP,SERT ,EE MVA

11.1 TARTO, ROBERT AKOPIYAN
Bestbox Esmeralda Mas Cara ROP
Daytona Nostrum PN2,SERT,EE MVA
Bestbox Gran Hermano VSP

SARABOX HELLO HELLO 
23.8.2014 Ikaalinen 
Tuomari: Harto Stockmari
Sarabox Hello Hello
ROP, SERT
 

ROP

KAIVOLAAKSON EMIR

 

Senioripalsta

10 
VUOTTA

PK-tuloksia

21.10.2014 KIRKKONUMMI
Tuomari: Kauko Makkonen
BH Caruso vom Mittleren Ebrachgrund
omistaja. Leena ja Tuula Nolvi/ohjaaja. Leena Nolvi

Ulkomaisia näyttelytuloksia



SUOMEN BOKSERIYHDISTYKSEN

VUOSIKOKOUS
Kunniamaininta aktiiviselle ja tulosrikkaalle Turun alaosastolle harrastuskoitatoiminnasta



PARAS PALVELUSKOIRA PALKINTO 
FI KVA, HK3, IP3 Momo´s Adrina, ohj. Susanne 
Rantamäki 

PARAS ERIKOISJÄLKIKOIRA 
FH2 Boxmann Shangri-La, ohj. Pia Hietsalo 

PARAS ETSINTÄKOIRA 
EK3, HK3, JK1 Flirtin Jucra, ohj. Lea Kallio 

PARAS HAKUKOIRA 
FI KVA, HK3, IP3 Momo´s Adrina, ohj. Susanne 
Rantamäki 

PARAS METSÄJÄLKIKOIRA 
JK3 RM`14 Moonraker Intedra, ohj. Helena Suortti 

PARAS SUOJELUKOIRA 
IP3 Apfels Calevi, ohj. Susanne Rantamäki 

PARAS VIESTIKOIRA 
Palkintoa ei tänä vuonna voitu jakaa boksereiden 
viestitulosten puuttuessa

VUODEN SUOJELU TULOKAS 
IP2 Vivi´s Duracell Erza Scarlet, ohj. Hanna Nikkola 

VUODEN TOKO-KOIRA 
TK2 Sky Bridge Twisted Sister, ohj. Satu Kajosmäki 

VUODEN AGILITY KOIRA 
U'Nikantin Black-Jack, ohj. Jonna Hakala 

HARRASTUSKIERTOPALKINTO 
U'Nikantin Black-Jack, ohj. Jonna Hakala 

VUODEN PK-PARI 
HK2, JK1 Moonraker Kahlekuningas, ohj. Jaana Repo 

WILMER LUNDQVISTIN TAULU 
HK3, TK1 Zealbeat´s Zot Zot Too Hot, ohj. Minna 
Tuusa 

VUODEN PK-KASVATTAJAN MALJA 
Kennel Apfels, om. Marianna ja Reino Leimola 

KUNNIAMAININTA 
aktiiviselle ja tulosrikkaalle Turun alaosastolle 

KÄYTTÖVALIO 
FI KVA, HK3, IP3 Momo´s Adrina valioitui käyttövali-
oksi hausta. Omistaja/ohjaaja 
Susanne Rantamäki, kasvattaja kennel Momo´s 
(Satu Alanko ja Vesa Laaksonen

VUODEN 2014 
PALKITUT

Kolmas kerta toden sanoo ajattelin, kun päätin 
ottaa kahden rikkinäisen bokserin jälkeen vielä 
yhden. Tätä päätöstä ei ole tarvinnut katua ker-
taakaan. Kiri eli Momo's Adrina on ollut kaikkea 
sitä mitä pennulta aikanaan toivoin eikä terveys 
ole ollut esteenä harrastuksessa. Viime vuosi oli 
aivan mahtava, kun saimme ratkottua ohjaajan 
aiheuttamat ongelmat hakumetsässä ja pää-
simme osallistumaan PK-SM kisoihin. Kiri ylitti 
kaikki odotukseni helteisessä kisassa osoittaen 
mahtavaa taistelutahtoa. Syksyllä starttasimme 
vielä yhdessä hakukokeessa, jossa Kiri saavutti 
kolmannen ykköstuloksensa. 
Kasvattajille kiitos pippurisesta Kiristä. Murut, 
kiitos huipputreeneistä Kirille hakumetsässä, 
teitä on ikävä! 

Susa Rantamäki

PARAS PALVELUSKOIRA, PARAS HAKUKOIRA
FI KVA HK3 IP3 ZTP MOMO'S ADRINA

’’

Suomen Bokseriyhdistys ry palkitsi Monan toistamiseen 
vuoden erikoisjälkikoiran tittelillä. Edellisen kerran Mona sai 
samaisen palkinnon vuonna 2013. Viime vuosi oli harrastus- 
ja kilpailurintamalla ikimuistoinen. Aloitimme koekauden 
jo toukokuussa Maskussa. Alla oli vain muutama treeni ja 
koepäivä oli vuoden ensimmäinen hellepäivä. Vaativissa 
olosuhteissa Mona selvitti jäljen loppuun saakka ja suoritus 
palkittiin 83 pisteellä. Tämä oli koiran neljäs FH2-tulos. Lo-
kakuussa saimme kunnian osallistua IPO FH SM-kilpailuihin, 
jotka olivat samalla myös IPO FH MM-kisojen karsinnat. En-
simmäisenä päivänä epäonnistuimme, ja se oli täysin minun 
vikani. Kävelytin Monan koko pitkän siirtymämatkan (noin 
kilometri autolta pellolle) jäljestysvarusteissa, ja Mona tapansa mukaan kiskoi ja veti koko matkan, koska halu pel-
lolle oli niin kova. Kun sitten laitoin koiran jäljestämään, oli se aivan puhki ja ”tyhjä” eikä jaksanut enää jäljestää. 
Seuraavan päivän suorituksesta olen todella ylpeä. Se tunne kun kuljin Monan perässä saa vieläkin onnen kyyneleet 
silmiin. Toisen päivän jäljet olivat kultivoidulla mullalla ja huikean pitkä jälki kiemurteli koko valtavan pellon alalla. 
Jäljentekijän mukaan kokonaismitta oli 2113 askelta. Mona jäljesti 35 minuuttia ja teki upeasti töitä koko jäljen ajan. 
Ensimmäisen suoran virheet ja voimakkaat riistanjälkien tarkastelut viidennellä suoralla veivät kuitenkin arvokisata-
solla paljon pisteitä. Lopputuloksena 78 pistettä ja ennen kaikkea upea fiilis, että olimme selvittäneet pitkän ja vaikean 
jäljen! Oli hienoa näyttää yleisölle, että kyllä bokseri osaa ja pystyy.
Vuoden viimeinen kilpailu oli Atibox FH MM-kilpailut Tsekeissä. Monan treenityyliä oli muutettu ennen kilpailua ja se 
osoittautui sekä hyväksi että huonoksi ratkaisuksi. Koiran työskentely jäljellä oli erittäin voimakasta ja energistä ja 
lähes virheetöntä. Suorilla ja kulmissa ei tullut juurikaan pistemenetyksiä! Vietti itse jäljestämiseen oli kuitenkin niin 
voimakas, että se ajoi yli halusta ilmaista esineitä. Mona jätti ilmaisematta kaksi viimeistä esinettä ja muilla esineillä 
se oli levoton ja halusi vain päästä takaisin jäljestämään. Pisteitä saimme 86 ja tämä oli Monan viides FH2-tulos!
Tämän tekstin kirjoittamiseen on mennyt monta päivää eikä kirjoittaminen ole koskaan tuntunut näin vaikealta. Hel-
mikuun lopussa jouduin tekemään elämäni vaikeimman päätöksen ja päästämään rakkaan ystäväni pois takajalkojen 
halvausoireiden vuoksi. Olen ikuisesti kiitollinen, että sain kulkea palan matkaa Monan kaltaisen kultakimpaleen rin-
nalla. Saavutimme viisi FH2-tulosta, voitimme rotumestaruuden, osallistuimme kerran SM-kilpailuihin ja kolme kertaa 
MM-kilpailuihin, joissa teimme joka kerta tuloksen. Menetin harrastus- ja kilpakumppanin, mutta ennen kaikkea me-
netin mitä uskollisimman ystävän. Mona oli aina siellä missä minäkin. Kiitos Mona, että olit minun!
omistaja/ohjaaja Piia Hietsalo

VUODEN ERIKOISJÄLKIKOIRA 2014
RM’13 FH2 FH1 BH BOXMANN SHANGRI-LA

’’



Kaudella 2014 oli tarkoitus kisa-
ta yksi/kaksi koetta, mutta en-
simmäisen jälkikokeen ohjaajan 
oman virheen takia mennessä 
ns. mönkään, oli pakko startata 
uudestaan. Koira osoittautui hy-
vin motivoituneeksi ja startteja 
kertyi yhdeksän, joista tulokse-
na JK1, HK3 sekä tämänhetki-
sestä päälajistamme EK3.

VUODEN ETSINTÄKOIRA
EK3, HK3, JK1 FLIRTIN JUCRA

’’

Martta, oma kasvattini etsi uutta kotia reilun vuoden ikäi-
senä. Sillä hetkellä koiralukumääräni oli täynnä. Otin Mar-
tan kuitenkin luokseni ja hieman sen kanssa puuhasteltua 
huomasin sillä olevan niin lupaavia ominaisuuksia että en 
halunnut siitä luopua. 
Martti on kolmas bokserini, jonka kanssa olen osallistunut 
suojelukokeisiin ja haasteita on riittänyt. Martti on vahva 
narttu ja näin ollen se on tuottanut välillä harmaita hiuk-
sia varsinkin suojelun hallinnassa. Vuonna 2014 teimme 
IP1 ja IP2. IP2 kokeessa Martti hauskuutti yleisöä, joskaan 
ohjaajalla ei ollut juuri sillä hetkellä niin hauskaa... Pitkään 
liikkeeseen mennessä se teki piruetteja vieressäni koko 
matkan ja kävi  kiertämässä itsenäisesti jopa piilonkin eli 
treenattavaa riittää, mutta kaudella 2015 tavoitteena IP3. 
Suuri kiitos kuuluu Martan maalimiehelle Kimmo Kaartisel-
le. Pitkää pinnaa jatkoonkin meidän kanssa �Kiitos myös 
treenikavereille.

VUODEN SUOJELUTULOKAS
IP2, FH1, ZTP VIVI`S DURACELL ERZA SCARLET MARTTA/
MARTTI  S.5.5.2011

’’

Apfels Calevi aka Ares neljäs bokserini ja sen kanssa olen keskit-
tynyt pk-lajeista pelkästään suojeluun. Ares on erittäin saalisvietti-
nen, aktiivinen ja ohjattava koira, jonka kanssa on mukavaa tree-
nata. Haastetta tottelevaisuuskoulutuksessa on aiheuttanut välillä 
terävyys sekä Areksen aivoitukset, jotka pääsevät edelleen sään-
nöllisin väliajoin yllättämään ohjaajan. Olin erityisen iloinen syksyn 
viimeisessä kokeessa, kun Ares suoritti ensimmäistä kertaa ko-
keessa tottelevaisuuden ilman yhtäkään liikettä nollaavaa virhettä. 
Tällä kaudella tavoitteena on aloittaa kilpaileminen Areksen kanssa 
ja saada lisää varmuutta tekemiseen. 
Kiitos treenikavereille jälkien tallomisista ja tottistreeneistä. Arek-
sen maalimiehelle Jukka Peltomaalle kiitos kaikista treeneistä ja 
sekä Vesa Laaksoselle viime kauden treeneistä. Kasvattajalle iso 
kiitos mahtavasta Bokserista!  
Susa Rantamäki

VUODEN SUOJELUKOIRA
 IP3 APFELS CALEVI

’’

WILMER LUNDQVISTIN TAULU 
HK3, TK1 ZEALBEAT´S ZOT ZOT TOO HOT

Tertun kanssa on ollut pennusta asti selvää, että 
toko on pääasiallisin harrastuksemme. Tertun kanssa 
on ollut ilo tehdä työtä ja harjoitella. Terttu on iloi-
nen ja innokas treenikaveri. Olimme mukana Keski-
Suomen kennelpiirin nuorten koirien valmennusren-
kaassa vuoden ajan. Harjoittelumme on vienyt meitä 
eteenpäin ja seuraavaksi olisi vuorossa korkata tokon 
korkein luokka erikoisvoittajaluokka. Nyt Terttu viet-
tää äitiyslomaa pentujeen kanssa, mutta tämän ura-
kan jälkeen taas jatkamme harjoittelua ja seuraavat 
kokeet menevät ensi syksyyn tai talveen. Tavoitteem-
me on saavuttaa joskus TVA:n arvo.

VUODEN TOKO-KOIRA
TK2 SKY BRIDGE TWISTED SISTER

’’

Olen Jonna, 30-vuotias kahden bokserin emäntä Vahdolta Varsinais-Suomesta. 6-vuotias bu U´nikatin Black-
Jack eli Jake on ensimmäinen koirani. Bokseri valikoitui roduksi sen huumorintajuisen luonteen ja monipuolis-
ten harrastusmahdollisuuksien vuoksi. Kokeilimme mm. tokoa, mutta olemme molemmat sellaisia koheltajia, 
että agility sopi meille paremmin. Olemme harrastaneet lajia 4 vuotta ja kilpailleet vajaat kaksi vuotta. Harjoit-
telemme säännöllisesti kerran viikossa. Jake on tarkka ja nopea oppimaan uusia asioita. Radalla Jake keskit-
tyy täysillä tehtäväänsä ja suorittaa huolellisesti sille määrätyt esteet. Radalla meillä on aina hauskaa!

VUODEN AGILITYKOIRA
U'NIKANTIN BLACK-JACK

’’

Olen Jaana Repo Turusta ja harrastuskaverina minulla 
on Moonraker Kahlekuningas ”Kaapo”. Meidät palkittiin 
SBY:n vuoden 2014 PK-parina. Koiraharrastuksen pa-
riin eksyimme puoli vahingossa. Kasvattajan suosituk-
sesta astelimme puolivuotiaan bokserinpätkän kanssa 
Vätin kentälle tavoitteena opetella arkitottelevaisuutta. 
Päästyämme tutustumaan maastolajeista metsäjälkeen 
ja henkilöhakuun oli innostuksemme taattua. Olenkin 
useasti kiittänyt Pirkko Heikinheimoa, joka jaksoi koke-
matonta koirakkoa kiskoa perässään milloin metsään 
jäljelle ja milloin hakuun.  Ja yleensäkin koko Turun ala-
osastoa jonka toimintaan oli helppo ja kiva lähteä mu-
kaan. Ajan saatossa on tavoitteemme hieman muuttunut 
pelkästä arkitottelevaisuudesta. Vuoden 2014 aikana 
saimme koulutustunnukset JK1 ja HK2. Matka ei aina 
ole ollut helppo mutta sitäkin antoisampi. Mukavaa har-
rastusvuotta 2015 kaikille!

VUODEN PK-PARI
HK2, JK1 MOONRAKER KAHLEKUNINGAS, OHJ. JAANA REPO 

’’



VUODEN 2014 NÄYTTE

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI 

BOROK'KO KING OF DREAM

VUODEN VSP NÄYTTELYBOKSERI

VUODEN JUNIORI

KASVATTAJAMALJA

LEEWAY'S IDEAL FOR COCOON'S

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KASVATTAJA

DELIGHT MEMORIS

PLAYBOX'S

TELYPALKITUT

VUODEN VETERAANI

KAIVOLAAKSON EMIR

VUODEN PENTU

RIGHT WHERE I BELONG GOT REAL

VUODEN SIITOSUROS

LIBERUM AVIS AUT CAESAR

VUODEN SIITOSNARTTU

LIBERUM AVIS UNA SORPRESA



VALIOTUNEITA
FIN MVA (Suomen muotovalio)
Tenten Knight
Cocoon’s Royal Choice
KANS MVA (Kansainvälinen näyttelyvalio)

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI
1.  Borok'ko King of Dream 109p.
2.  Leeway's Ideal For Cocoon's 104p.
3.  Cocoon's Royal Choice 99p.
4.  Playbox's Flaming Diamond 98p.
5.  Playbox's Warlock 94p. (25)
6.  Bestbox Bonita De Luna 94p.(22)
7. Liberum Avis Aut Caesar 86p.
8. Bestbox Hola Cara Mia 83p.
9. Moonraker Lounatuuli 74p.
10. Bestbox Gran Hermano 65p.

TOP10 UROKSET
1.  Borok'ko King Of Dream 109p.
2.  Cocoon's Royal Choice 99p.
3.  Playbox's Warlock 94p.
4. Liberum Avis Aut Caesar 86p.
5. Bestbox Gran Hermano 65p.
7.  Cocoon's Religion Roberts 62p.
8.  Playbox's Golden Giant 61p.
9.  Playbox's Flash of The Shadow 50p. 
10. Bestbox El Ministro Defenca yht.26p.

TOP10 NARTUT
1.  Leeway's Ideal For Cocoon's 104p.
2.  Playbox's Flaming Diamond 98p.
3.  Bestbox Bonita De Luna 94p.
4.  Bestbox Hola Cara Mia 83p.
5.  Moonraker Lounatuuli 74p.
6.  Bestbox Esmeralda Mas Cara 53p.
7.  TenTen  Marimba 41p.
8. Playbox's True Illusion 30p.
9. Tsunami SanVita 27p.
10.  Playbox's Unique 19p.

 VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KASVATTAJA
1.  Playbox's 173p.
2.  Bestbox 154p.
3.  Cocoon's 136p.
4.  TenTen 30p.(17)
5.  Bullrunners 30p.(16)

VUODEN VETERAANI
1.  Kaivolaakson Emir 68p.
2.  Bestbox Angel Face 32p.
3.  Playbox's Mystery 25p.
4.  Rafstman Topgirl to Ma Bakers 23p.
5.  Cocoon's Jam Jam 20p.

VUODEN JUNIORI
1. Leeway's Ideal For Cocoon's 21p.
2.  Bestbox Hola Cara Mia 15p.

KASVATTAJAMALJA
1.  Leeway's Ideal For Cocoon's 60p.(16)
2.  Cocoon's Royal Choice 60p.(13)
3.  Playbox's Flaming Diamond 56p.
4.  Playbox's Warlock 55p.
5.  Borok'ko King of Dream 53p.
6.  Bestbox Bonita De Luna 43p.
7.  Bestbox Hola Cara Mia 39p.
8.  Playbox's Flash of The Shadow 27p.
9.  Moonraker Lounatuuli 26p.
10.  Cocoon's Religion Roberts 22p.

VUODEN PENTU
1.  Right Where I Belong Got Real yht.79p.
2.  Playbox's Karelian Royal yht.72p.
3.  Archa von Samblebens Amadeus yht.54p.
4.  SkyBridge Xiulet yht.53p.
5.  GiveMeFive Sweet Cinderella 29p

VUODEN SIITOS UROS
1. Liberum Avis Aut Caesar yht112p.
2.  Liberum Avis Zenit yht43p.



Bokserilehden  
palautekysely Toteuta 

kotisivut 
koirallesi!

Kokeile 2 viikkoa
ilmaiseksi osoitteessa:

Kotisivukone on Suomen suosituin kotisivujen itsepalvelutuote. 
Palvelun avulla on toteutettu jo tuhansia yritys- ja yhdistyssivuja, 
verkkokauppoja, kotisivuja lemmikeille, erilaisille tapahtumille ja 
auton- tai asunnon myyntiin. 

Tarjous ei koske Kotisivukoneen Avaimet käteen -palvelun hintoja.

Kampanjakoodilla
“bokseri”

ensimmäisestä
laskusta

-30%
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