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Bokseri 2/2015

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

AVUSTAJAT
Tiina Uusitalo, taitto  Marika Karjalainen
Marika Kesseli  Minna Eerikäinen
Anna Tunkkari  

AINEISTOT
Lähetä aineisto sähköpostilla tai valitsemallasi tallen-
nusmedialla postitse. Käsinkirjoitetut aineistot käyvät 
luonnollisesti myös. Näyttelytulokset lähetetään näytte-
lytoimikunnalle osoitteeseen nayttely@bokseriyhdistys.fi. 
Muu aineisto osoitteeseen bokserilehti@bokseriyhdistys.fi

KUVAT
Kaikki kuvat ovat tervetulleita lehteen, mahdollisimman 
isoresoluutiosena ja käsittelemättömänä suoraan kame-
rasta. Tiedostomuodolla ei ole merkitystä. Tarvittaessa 
soita toimitukseen ja kysy lisäohjeita! Laadultaan huono-
ja 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. 

ILMESTYMINEN
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Lehteä ei myydä 
irtonumerona. Paino: PrintMill, Loviisa. Painosmäärä: 
900 kpl

ILMOITUSHINNAT JA PALSTOJEN HINNAT JäSENILLE
1/1 sivu 70 € Valioilmoitus 0 € (FI-valionarvo)
1/2 sivu 40 € Valioilmoitus 30 € (muut valiot)
1/4 sivu 25 € Sertin saaneet 20 € 
1/8 sivu 20 € ROP-pentu 20 €
Sisätakakansi 140 €

ILMOITUSHINNAT JA PALSTOJEN HINNAT EI-JäSENILLE
1/1 sivu 125 € Valioilmoitus 0 € (FI-valionarvo)
1/2 sivu 85 € Valioilmoitus 60 € (muut valiot)
1/4 sivu  50 € Sertin saaneet 40 €
1/8 sivu  30 € ROP-pentu 40 €
Sisätakakansi  250 €

KUN LEhdEN KOKOA viimeksi muu-
tettiin, elettiin 2000-luvun taitetta – 
tuolloin lehden koko kasvoi A5-koosta 
A4-kokoon. Myös silloin minulla oli 
muutokseen näppini pelissä ollessani 
silloisen julkaisun taustajoukoissa 
mukana. Nyt on taas muutoksen aika. 
Päätimme pienentää hiukan A4-koossa 
olevaa mustavalkoista lehteämme B5-
kokoon. Pienemmän koon kustannuk-
sella saamme lehden tästä eteenpäin 
nelivärisenä. Kun kumartaa jollekin, 
pyllistää samalla toiselle – eli koon kustannuksel-
la saamme värejä lisää, ja näinä tarkan markan 
päivinä kulut pysyvät täten ennallaan.

Miksi näin? Entinen oli kooltaan mukava, mie-
lestäni emme kuitenkaan saaneet mustavalkoi-
sia kuvia sille tasolle kuin olisi pitänyt, johtuen 
useasta eri tekijästä, joista  suurin on mielestäni 
paperin laatu. Koska kuluja ei haluttu, eikä voitu 
kasvattaa, päätimme leikata kokoa ja tuoda värit 
lehteen. Näin pääsemme nauttimaan enemmän 
lehden kuvista ja sanalla uudesta taitosta. Tär-
keintä kuitenkin on lehden sisältö, mutta sen esiin 
tuominen teksteineen värikuvineen antaa varmas-
ti enemmän boksereistamme.

Olen kiitollinen lukijakunnalle saamistani artik-
keleista mm. perhe- ja kaverikoirat mainitakseni. 
Kaikki artikkelit otetaan kiitollisuudella vastaan, 

oli se vaikka  matkaker-
tomus koirasi kanssa, 
koirasi treeneistä tai ihan 
tavallisista hauskoista 
hetkistä – pääroolissa 
kun on vain bokseri, se 
riittää. Itse olen ollut 
yhteydessä useaan eri 
maan bokseriyhdistyk-
seen. Toivon saavani 
aikaiseksi yhteistyötä 
ja artikkeleiden vaihtoa 

muiden maiden kanssa – varmaa on ainakin se, 
että lehdessä numero kolme saadaan jotain Etelä-
Afrikan bokseriyhdistykseltä. Vastavuoroisesti he 
katselevat meidän kuviamme omasta lehdessään.

Kritiikkiä ja huolestumista on kuulunut lehden il-
mestymisajankohdista. Kritiikki on otettu vastaan, 
huoleen ei aihetta sen sijaan ole. Tämä järjestyk-
sessä toinen lehti tänä vuonna tarjoaa varmasti 
tuhdin lukupaketin ja ennen kuin olet saanut 
tämän numeron luettua, kolkuttelee seuraava 
numero jo ovellasi. Viimeinen tämän vuoden lehti 
tulee perinteisesti juuri ennen joulua.

Toivottavasti alkava syksy on parempi kuin jo 
mennyt kesä, ainakin se on sitä väreiltään.

Päätoimittajalta

Vanhassa väri parempi?

Ilmoitus maksetaan etukäteen yhdistyksen 
tilille. Nordea 127030-207063. Liitä kuitti-
kopio sähköisenä ilmoituksen/mainoksen 
mukaan, voit lähettää myös paperikopion 
postitse. Ilmoitus/mainos julkaistaan vasta 
kun maksu on suoritettu!

OSOITTEENMUUTOKSET
Jäsensihteerille sähköpostilla: jasensihtee-
ri@bokseriyhditys.fi tai osoitteeseen: Mira 
Jaakkola, Jokiveräjäntie 6, 37910, Akaa
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Paljon on pohdittu perinteisen 
printti- ja digilehden tulevaisuut-
ta. Tietysti ne voidaan asettaa 
rinnakkain puolesta/vastaan 
-periaatteella ja arvuutella niiden 
menestymisen mahdollisuuksia 
tulevaisuudessa. Laatu ja luet-
tavuus kysymystä on vaikeampi 
määrittää. Se on paljon riippu-
vainen siitä, mistä sitä lukee 
- puhelimesta, tietokoneelta 
vai tabletista. Kun viimeksi tein 
mielipidekyselyn Bokserilehdes-
tä, jossa kysyttiin kannanottoa 
asiaan, oli valtaenemmistö perin-
teisen printin puolella.  Sinällään 
jälleen kysymys on ajankohtai-
nen, sillä kuulemani mukaan 
ainakin yksi rotujärjestö on 
julkaissut ensimmäisen digileh-
tensä. Mielenkiinnolla seuraan 
sen etenemistä.

Me aloitamme vanhempien lehti-
en julkaisemisen PDF-tiedostoina 
yhdistyksen verkkosivuilla. Kysy-
myksessä ei ole näköislehti, vaan 
printtimediaa varten valmistet-
tu PDF-tiedosto. Ideana tässä 
kaikessa on se, että ihmiset 
voivat totutella nk. digilehteen 
tai etsiä artikkeleita aikaisem-
mista lehdistä, jos varsinainen 
lehti on hukkunut. Ennen kaikkea 
tarjoamme uusille, vasta liitty-
neille jäsenille mahdollisuuden 
tutustua Bokserilehteen ennen 
varsinaisen lehden ilmestymis-
tä. Arkistosta löytyvät ainakin 
lehdet julkaisusta 2/2012 alkaen. 
Lehdet ilmestyvät arkistoon  
viiveellä, eli tämän vuoden lehdet 
ilmestyvät sinne ensi vuoden 
alussa.

”Tulevaisuus on 
lineaarisessa 
aikakäsityksessä se 
osa aikalinjasta, joka 
ei vielä ole tapahtunut. 
Tulevaisuuden vastakohta 
on menneisyys eli se osa 
lineaarisesta aikalinjasta, 
joka on jo tapahtunut. 
Näiden väliin aset tuu 
nykyisyys, joka 
tapahtuu parhaillaan.” 
(Wikipedia)

Timppa

Päätoimittajalta

Digi vai 
printti?26
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PUHEENJOHTAJA
Outi Valle
p. 040 542 5826
puheenjohtaja@bokseriyhdistys.fi

VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Kokko
p. 0400 272 556
julkaisu@bokseriyhdistys.fi

TALOUSTOIMINTA
Aleksi Virén 
p.040-637 3294
aleksi.viren@gmail.com

JÄSENASIAT
Mira Jaakkola
p. 050 301 5174
jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi

JALOSTUSTOIMIKUNTA
Jenni Kaukonen
p. 040 910 6602
info@leewaysboxers.com

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

JULKAISUTOIMIKUNTA
Timo Kokko, p. 0400 272 556
julkaisu@bokseriyhdistys.fi

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

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

KOE- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA
Anu Salpakoski
p. 040 738 4536
anu.salpakoski@mamk.fi

Toimikunnan jäsenet:
Anne Auren-Elonen, Nina Huolman, 
Tarja Lamminen, Laura Latikka, 
Toni Mäki-Latikka, Hanna Räsänen, 
Riikka Salo, Tiina-Leena Salo, Sari 
Sanden, Harri Sonninen, Riikka 
Valkonen.

NÄYTTELYTOIMIKUNTA
Leena Heikkilä
p. 045- 340 0599
leena.kaisa.heikkila@gmail.com

Toimikunnan jäsenet:
Susanna Pölönen, Jari Pukki, Leila 
Hörkkö, Pirjo Piuva ja Mia Reila

ALAOSASTOJEN EDUSTAJAT
HALLITUKSESSA:
Lahden alaosasto
Aleksi Virén
Turun alaosasto
Mikael Mylläri
Tampereen alaosasto
Susanne Mattas
Pohjanmaan alaosasto
Kirsi Oja
Pohjois-Karjalan alaosasto
Elisa Mutanen
Uudenmaan alaosasto
Anna Hulkkonen
Keski-Suomen alaosasto
Suvi Mieskonen

TOIMINNANTARKASTAJAT
Tiina-Leena Salo
Jaana Repo

VARAMIEHET
Miisa Laukka
Taina Saarinen

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

PENTUVÄLITYS
Hanne Leinonen
puh 050 590 6553
hanne.leinonen@hotmail.com

JÄSENMAKSUT
Vuosijäsen 36 €
Nuorisojäsen (alle 16-vuotias) 10 €
Perhejäsen 8 €
Liittymismaksu 5 €

Postituslisä ulkomaille:
Ulkomaille lähetettäviin lehtiin lisä-
tään postituslisä 10,00 € /vuosi.

Kasvattaja-alennus jäsenmaksuissa:
Kasvattajan liittäessä pentueen 
KAIKKI uudet pennunostajat 
KERRALLA yhdistyksen jäseniksi, 
on jäsenmaksu tuolloin 10 € /uusi 
jäsen ja liittymismaksu 5 €.

YHDISTYKSEN TILINUMERO:
Nordea 127030-207063
IBAN: FI8012703000207063
SWIFT: NDEAFIHH

Vapaaehtoinen Atibox-rahankeräys-
tili on 127030-207063, viitteenä  
ATIBOX. (Poliisihallituksen keräys-
lupa numero 2020/2011/1266)

Boksereiden rotujärjestö, perustettu 1944
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Syksy on tullut, puiden lehdet 
muuttavat väriään päivittäin 
kunnes putoavat maahan. 
Myös kesän tapahtumat ovat 
takanapäin, leirit, näyttelyt ja 
nyt viimeksi elokuun puolessa 

Päätoimittajalta

välissä pidetty Klubsieger- ja 
ZTP- viikonloppu. Klubsieger-
näyttelyn ja ZTP-testin järjesti 
tänä vuonna Keski-Suomen 
alaosasto Laukaalla Jyväskylän 
takana. Tuomarina molemmis-
sa oli Toni Piasentin Saksasta. 
Itse olin luvannut mennä paikan 
päälle, en ainoastaan näyttelyä 
ja ZTP-tilaisuutta virallisesti 
avaamaan vaan myös tuomarille 
saksaa puhuvaksi ”pystykulis-
siksi”.  Toisin kuitenkin kävi, en 
valitettavasti päässyt paikalle 
ja Keski-Suomen näyttelytoimi-
kunta yhdessä varapuheenjohta-
jamme Timo Kokon kanssa joutui 
hoitamaan koko viikonlopun 
keskenään. Tätä taustaa vas-
ten tuntuu todella hyvältä että 
kerrankin voi antaa positiivista 
palautetta ja tuomarin terveiset 
koko viikonlopusta vastanneelle 
tiimille. Toni Piasentin nimit-
täin soitti minulle pari päivää 

Saksaan palattuaan ja, kehui 
koiramäärät molemmissa ta-
pahtumissa, kehui koirat, kehui 
maalimiehen ja koko viikonlop-
puna saamansa vastaanoton. Eli 
kiitokset hyvät työpanoksesta 
ja talkoohengestä koko tiimille, 
sekä näyttelytoimikunnalle että 
ylimääräisille avustajille! 

Sitten yksi tärkeä asia: Suo-
men Kennelliitto on päivittänyt 
1.6.2015 sydäntutkimusvaati-
muksiaan. Kehottaisin jokaista 
pentuetta suunnittelevaa kasvat-
tajaa tutustumaan Kennelliiton 
uusiin ohjeisiin ja tarkistamaan 
että sekä uroksella että nartulla 
on astutushetkellä  voimassa 
oleva Kennelliiton määräysten 
mukainen sydäntutkimustulos!!!  
Kaikille aurinkoisia syyspäiviä !

Outi

Uudet jäsenet

Outi Sjöberg, Siuntio

Raija Kilponen, Akaa

Iida Virolainen, Tampere

Noora Heinonen, Turku

Åsa Vartiainen, Kylmälä

Leena Hölttä, Helsinki

Anna Uusimäki, Espoo

Anne Tuusniemi, Haapajärvi

Reetta Luoma, Seinäjoki

Niina Othman, Helsinki

Mika Mustonen, Salosaari

Karoliina Partala, Jämsänkoski

Milla Hirvonen, Helsinki

Sanni Vahlstén, Kuivanto

Camilla Johansson, Turku

Mari Ratilainen, Helsinki

Anne Kemppainen, Helsinki

Johanna Virtanen, Piikkiö

Ellanoora Koskelo, Kajaani

Ritva Sinisalo, Helsinki

Juha Ahokas, Hyllykallio

Suvi Kiuru, Espoo

Leila Lind, Rauma

Juha Miller, Lohja

Marjo Moilanen, Korholanmäki

Anniina Mäenpää, Oulu

Tuija Roivainen, Tennilä
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Bokserien Pevisan tulkinta, sekä 
Suomen Kennelliiton yleisen 
sydänohjeen tulkinta bokserien 
osalta on tällä hetkellä epäsel- 
vää sellaisten koirien kohdalla, 
joilla on aikaisemmin kuulunut 
sivuääni, mutta joilla on nyt voi-
massa oleva tutkimustulos  
”ei sivuääntä”. Suomen Ken-
nel-liiton jalostustieteellisen 
toimikunnan kokouksessa asiaa 
tullaan käsittelemään ja Suomen 
Bokseriyhdistys ry. kommen-
toi omalta osaltaan asiaa. Kun 
asiaan saadaan selvyys, tullaan 
sekä yhdistyksen kotisivuilla  
että lehdessä julkaisemaan 
Pevisan tulkinnasta ns. ”rauta-
lankaversio”.

Tällä hetkellä tilanne on kui-
tenkin se, että jos suunnittelet 
pentuetta, ja olet epävarma van-
hempien sydäntulosten voimas-
saolosta/riittävyydestä, tarkista 
sydänlausuntojen voimassaolo 
ja hyväksyntä Suomen Kennel-
liitosta.

Virallisia sydänkuunteluita ja 
ultraäänitutkimuksia tekevät 
eläinlääkärit löydät täältä:

Alla vielä bokserien voimassa 
oleva Pevisa:

BOKSERIEN PEVISA  
1.6.2015–31.12.2016
Pentujen vanhemmista tulee olla 
ennen asutusta annettu lonkka-
kuvauslausunto, selkälausunto 
ja astutushetkellä voimassa 
oleva sydämen kuuntelutulos. 
Rekisteröinnin raja-arvo on 
lonkkaniveldysplasian aste C. 
Selkäkuvaus voidaan tehdä ai-
kaisintaan 24 kk iässä. Spondy-
loosilausunnon raja-arvo on aste 
3 ja tämän tuloksen saanut koira 
voidaan parittaa vain sellaisen 
koiran kanssa, jonka lausunto 
on aste 0 tai aste 1. Alle vuoden 
iässä tehdyn sydänkuuntelun 
tulos on voimassa 12kk ja yli 
vuoden iässä tehdyn sydänkuun-
telun tulos on voimassa 24 kk. 
Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos 
on epävarma, on koiran sydän 
tutkittava doppler-tutkimuksella 
(aikaisintaan 12 kuukauden 
iässä) ennen astutusta. Mikäli 
doppler-tutkimuksessa sydä-
mestä löytyy jokin sairaus, ei 
koiraa saa käyttää jalostukseen. 
Doppler-tulokset normaali ja 
avoin ovat hyväksyttäviä.

Pevisan tulkinta 
sydäntutkimusten 

osalta
Huom! Suomen Kennel-
liiton hallitus hyväksyi 
8.10.2015 päivitetyn Koira-
rekisteriohjeen 2016. Ohje 
tulee voimaan 1.1.2016.

Koirarekisteriohjeen koh-
taa ulkomaisten urosten 
toistaiseksi voimassa 
olevasta poikkeusluvasta 
jalostukseen päivitettiin. 
Usealla PEVISA-ohjelmaan 
kuuluvalla rodulla on  
käytäntönä niin sanottu  
ulkomaisia uroksia koskeva 
toistaiseksi voimassa oleva 
poikkeuslupa, joka antaa 
mahdollisuuden käyttää 
ulkomaista urosta jalostuk-
seen, vaikka uros ei täytä 
kaikkia rodun PEVISA-
ehtoja. Päivitetty Koira-
rekisteriohje ei enää
erottele tapahtuuko tällai-
nen astutus Suomessa vai 
ulkomailla. Uuden ohjeen 
mukaan tällä poikkeus-
luvalla ulkomaiselle 
urokselle voidaan rekis-
teröidä korkeintaan kaksi 
pentuetta.
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MISTä KAIKKI ALKOI...
Olin 2-vuotias kun naapuriimme 
muutti kenneli. Muutama päivä 
siinä vierähti ennen kuin äitini 
kanssa mentiin uusiin naapurei-
hin tutustumaan, niin kuin maal-
la on tapana. Se vierailu kerta 
ei jäänyt viimeiseksi. Säännölli-
sesti vierailimme naapurissa ja 
minun varttuessa halusin sinne 
aina useammin ja useammin. 

Viimein olin jo niin vanha että 
pääsin kyläilemään myös yksin. 
Ystävystyimme vanhan Antti koi-
ran kanssa, joka oli jo kuuro ja 
ikääkin oli kertynyt, me kävimme 
Antin kanssa pienillä lenkeillä.

Aika kului ja keräsin kasvattajan 
luottamuksen ja pääsin mukaan 
ensimmäiseen synnytykseen, 
muistan sen vieläkin, kaikki ei 

mennyt kuin oppikirjassa. Olin 
onnekas kun pääsin seuraamaan 
vuosien aikana useita synnytyksiä 
ja näkemään kasvatustyötä lähel-
tä, niin iloineen kuin suruineen.

Vuosia myöhemmin kenneli 
muutti pois meidän naapurista, 
ja minä melkein perässä, no 
ainakin kaikki koulujen loma-ajat 
pakkasin laukut ja lähdin kenne-
lorjaksi. Se oli se mistä tykkäsin.

Myöhemmin minua pyydettiin 
koiravahdiksi myös toiseen 
kenneliin. Siellä eleilin keskellä 
ei mitään  isojen koirien kanssa. 
Perheen yksi koirista Urgus oli 
hyvin valikoiva ihmisten suhteen, 
mutta meistä tuli parhaat ka-
verit. Urgus oli tukeni ja turvani 
näillä hoitokeikoilla. Hieno, van-
ha ja viisas koira. Kiersin myös 
näiden koirien ja omistajien 
kanssa paljon näyttelyissä, sain 
esitettäväkseni hienoja koiria 
ja saavutimmekin mm. useita 
ryhmäsijoituksia.

MIKSI BOKSERI...
Oli aika muuttaa omaan kotiin ja 
eihän sitä voi elää ilman koiraa, 
kotonamme on aina ollut koira. 
Koiran tulisi olla koiran kokoi-
nen ja sellainen mikä soveltuu 
kerrostaloon. Rotu valinnassa 
loppusuoralle pääsivät rottwei-
ler ja bokseri.

Saimme tutustua Iita-bokseriin 
ja sanotaanko näin, se oli rak-
kautta rotuun ensi silmäyksellä. 
Muutama kuukausi myöhemmin 
helmikuussa 2005 meille muutti 
keltainen bokseriherra Boks-Best 
Saiz Sargon. Sargonin kanssa 
tutustuimme elämään bokserin 
kanssa, huumoria se vaati. Milloin 
oli kaadettu naulakko ettei sisälle 
päässyt tai revitty verhot alas. 
Mutta rotu oli oikea.

Kasvattajaesittelyssä 
Ferito’s

2011–•	 2 pentuetta•	 6 pentua•	
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Sargonin kanssa aloitin tottele-
vaisuuskoulutuksen, menimme 
kentälle jossa oli pari kymmentä 
muutakin koiraa, tietämättä mis-
tään mitään. Sieltä saatiin mu-
kaan eväitä ja kotona jatkettiin 
harjoituksia. Myöhemmin myös 
Keski-Suomen alueella viriteltiin 
toimintaa bokseriporukassa, sieltä 
saimme myös arvokkaita neuvoja.

Reilu vuoden ikäisenä Sargon al-
koi ontua, tarkemman tutkimisen 
jälkeen lonkissa oli löysyyttä ja 
selässa jo muutoksia. Sargonin 
kanssa elelimme hieman rajoi-
tettua elämää siihen asti kunnes 
Sargon oli reilu kuusi vuotias, ja 
oli aika päästää poika kivuistaan.

Sargonin täyttäessä kaksi 
vuotta. Meille muutti bokseri-
tyttö Linda, oikealta nimeltään 
Raftsman Topgirl to Ma baker ś. 
Olin kysynyt kasvattajalta pentua 

ja toiveissa oli keltainen uros, 
mutta kas kummaa uusi per-
heenjäsenemme olikin tiikeri-
tyttö. Tätä päätöstä ei ole kyllä 
tarvinnut katua.
Olemme saaneet kokea Lindan 
kanssa monenlaista, metsäjäl-
jellä kilpailimme voittaluokassa, 
tokoilua harrastamme avoimes-
sa luokassa ja vanhuuspäivien 
lajiksi valikoitui erikoisjälki, sieltä 
viimeisin tulos tältä vuodelta ja 
rotumestaruus kaupan päälle.

Linda on myös Suomen ja Eestin 
muotovalio. Veteraani-ikäisenä 
Linda saavutti myös näyttelyssä 
BIS-veteraani 1 sijoituksen. Suu-
rin kiitos näistä tuloksista kuuluu 
mahtavalle treeniporukalle ja 
meitä matkan varrella opasta-
neille. Tällä hetkellä Linda nauttii 
leppoisista eläkepäivistä, mutta 
pellolle ja tottiskentille Lindan on 
päästävä.

Linda oli minulla sijoituksessa, 
ja olin jo päättänyt hyvissä ajoin 
että haluaisin Lindan pennun, 
ja niin meille muutti Reetu, Ma 
Baker ś Too Good To Be True. 
Reetu on oma persoona, aivan 
erilainen kuin Linda, valitetta-
vasti Reetun selkävaivat ajoittain 
haittaavat menoa. Tällä hetkellä 
Reetu toimittaa kotimiehen vir-
kaa, ja säännöllisesti käy uimas-
sa, kesäisin veneen perässä ja 
talvisin Koirasportissa.

AJATUS KASVATTAMISESTA 
HERäILEE...
Elettiin vuotta 2011 jolloin heräsi 
ajatus kasvattamisesta,  juonta-
en juurensa tuonne teinivuosiin. 
Ja samalla meillä olisi tilaa jättää 
myös itselle pentu kotiin. Kas-
vattajan peruskurssin suoritin 
samana vuonna ja loppu vuodes-
ta Linda astutettiinkin uroksella 
Apfels Agabus tuttavallisemmin 

Ability Gambira Gracia
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Aatu. Aatun tunsin hyvin meidän 
treeniporukasta sekä sain paljon 
tietoa Aatun taustoista. 

Perjantai 13. päivä saikin uuden 
merkityksen kun A-pentue syntyi 
keisarinleikkauksella. Pentuja 
syntyi kaksi tiikeriuros ja narttu. 
Olin onnesta mykkyrällä ja kyy-
nelhän siinä vierähti kun hoitaja 
toi minulle pennut.

Olin siis ajatellut että Lindan pen-
tu jää kotiin, mutta kaksi vaikeaa 
synnytystä Lindalla pisti mietti-
mään että noinko Lindan tyttären 
synnytkset olisivat myös vaikeita, 
ajatus kasvattimisen jatkami-
sesta oli tuolloin selvä. Pohdin ja 
pähkäilin, ja niin päädyin siihen 
että Lindan tytär muutti pois 
kotoa.

A-pentueeseen ole erittäin 
tyytyväinen, narttu on osoittanut 
muutamalla näyttelykäynnillä 
olevansa kaunis rotunsa edustaja 
ja uros on suorittanut omistajan-
sa kanssa BH-kokeen, ja heillä 
varmasti treenit vielä jatkuvat.

Samoihin aikoihin 
Ability kenneliin 
syntyi pentue mielen-
kiintoisesta yhdistel-
mästä. Ei muuta kuin 
viestiä menemään 
ja muutaman viikon 
odottelun jälkeen 
saimme vahvistuk-
sen että yksi narttu 
pennuista on meidän. 
Maisa oikealta nimel-
tään Ability Gambira 
Gracia muutti meille, 
toimme Maisan  Suo-
meen yhteistyössä 

toisen kasvattajan kanssa.

Maisan kanssa alku oli hankala, 
tuntui ettemme löytäneet yhteistä 

Rafsman Topgirl to Ma Baker’s
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säveltä lainkaan. Lindan jälkeen 
Maisa oli vaan niin erilainen 
kouluttaa. Niin se yhteinen sävel 
kuitenkin löytyi ja olemme suorit-
taneet Maisan kanssa BH-kokeen 
sekä ZTP-testin.

Kesällä 2014 Maisa astutettiin 
uroksella Jewel No Akacisa, tätä 
kirjoittaessani aikalailla tasan 
vuosi sitten syntyi B-pentue. 
Pentuja syntyi neljä, kaksi urosta 
ja kaksi narttua. Tästä pentuees-
ta sijoitin toisen nartun, pitkään 
mietin kumpi ja lopulta päädyin si-
joittamaan keltaisen nartun Siirin, 
Ferito ś Basia me. Sijoituskoti oli 
tiedossa, Siiri muutti työkaverini 
ja hänen tyttärensä luokse. Siiri 
on tyttären harrastuskaveri. On 
ilo seurata kuinka saumatonta tä-
män kaksikon yhteistyö on. Siirin 
harrastuksiin kuuluu mm. tokoilu, 
koiratanssi ja jälkipellolla kaksik-
ko viihtyy myös ahkerasti.

Olen saanut tavata B-pentuja aika 
ajoin ja kyllä voi sanoa että fiksua 
porukkaa koko sakki, tytöt ovat  
myös osoittaneet näyttelyissä 
näyttävän ihan bokserilta.

Tammikuun pitkät pimeät illat 
saivat aikaan sen että netissä oli 
aikaa surffailla. Tai oikeastaan 
etsimme ystävälleni saksanpai-
menkoiraa ulkomailta. Ja kuinkas 
ollakaan eksyimme myös Sak-
salaisten bokserikasvattajien 
sivuille. Lisää tuulta purjeisiin sai 
se että sijoituskoti olisi tiedos-
sa. Schierenhorts kenneliin oli 
syntymässä helmikuussa pentue, 
yhdistelmä miellytti minua. Pari 
päivää mietittyäni laitoin vies-
tiä heille. Sainkin vastauksen 
seuraavana päivänä, kieli oli vain 
muuttunut englannista saksaksi. 
No onneksi löytyi saksankielen 
taitoisia ystäviä ja google-kääntä-
jäkin oli oiva apu välillä. Pidim-
me tiiviisti yhteyttä ja lopulta 
sain tiedon että he ovat valmiita 
myymään minulle pennun. Huhti-
kuun puolessa välissä lensimme 
Hampuriin ja palasimme takai-
sin narttu pennun kanssa. Ilona 
oikealta nimeltään Ornella vom 
Schierenhorst asuu sijoituskodis-
sa. Pidän Ilonan luonteesta todella 
paljon, aika näyttää mikä tästä 
neidistä tulee.

Sijoituksessa on myös narttu 
Zealbeat ś Fate Within The Date, 
Pulmu. Pulmulla on mielenkiintoi-
nen sukutaulu ja loistava vahvis-
tus tiimiimme.

Kotonamme asustelee myös dree-
verit Ymmi ja Keeve, tytöt ovat 
mieheni harrastuskavereita. Aika 
näyttää syntyykö meille joskus 
myös dreeveripentue.

On ilo omistaa eri sukuisia koiria 
ja katsoa niistä jalostukseen 
sopivat yksilöt sekä näin hakea 
oikeaa suuntaa kasvatustyölle. 
Olen todella iloinen teistä kaikis-
ta kasvattien ja sijoituskoirien 
omistajista. Olen saanut paljon 
uusia ystäviä tämän harrastuksen 
myötä. Pidetään tiivistä yhteyt-
tä jatkossakin. Toiveeni on että 
Ferito’s bokserit tuottavat omis-
tajileen iloa ja soveltuvat monen-
laiseen menoon.

Ferito’s Adiutor Ferito’s Bellissima
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S
ain kutsun Suomeen 
ja otin sen mielelläni 
vastaan.  Ensinnä-
kin oli mahdollisuus 

tavata taas vanhoja ystäviä ja 
toisaalta saada uusia. 

Klubsieger-näyttelyn avasi 
lauantaina Suomen Bokseriyh-
distyksen varapuheenjohtaja 
Timo Kokko sydämellisin ter-
vetulotoivotuksin.Näyttelyyn oli  
ilmoitettu 70 bokseria, mikä on 
hämmästyttävä määrä ennen 
kaikkea verrattuna pitkiin ajo-
matkoihin näyttelypaikalle.

Aikaisempien Suomenkäyntie-
ni perusteella oli ilahduttavaa 
todeta myönteistä kehitystä 
boksereiden ulkomuodossa: 
hyväilmeisiä päitä, joissa leveä 
kuono-osa, rungoissa hyvä 
massa. Koirat myös liikkuivat 
erittäin hyvin. Oli todella ilo 
arvostella niitä.
Seuraavana päivänä, sunnun-
taina, oli sitten ZTP-testi. Jos 
ottaa huomioon vaikeudet, 
joista testiin osallistujien on 
selvittävä – pitkät ajomatkat 
testipaikalle, pätevöityjen 
maalimiesten puute ja tästä 
johtuen  vähäiset mahdolli- 
suudet valmistautua testiin 
ennalta oli testiin ilmoitetun  
16 koiran määrä todella suuri.

Testin maalimies oli juuri 
suorittanut menestyksellä 

maalimieskurssin ja pätevöity 
viralliseksi maalimieheksi. Hä-
nen maalimestyöskentelynsä 
oli johdonmukaisen tiukkaa ja 
hän seurasi tarkasti ohjeitani. 

On ilahduttavaa että näissä 
olosuhteissa  11 koiraa  testiin 
osallistuneista suoritti meidän 
ZTP-testimme. Monta kertaa 
sain kehua koiria niiden suori-
tuksen korkeasta tasosta.

Kiitän sydämellisesti ystävälli-
sestä vastaanotosta ja osak-
seni tulleesta toverillisesta 
huolenpidosta, näyttelyn, ZTP-
testin ja vierailuni aikana.

Toni Piasentin.

Viikonloppu tuhansien 
järvien maassa

Kuvat: Timo Kokko
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ZUCHTTAUGLICHKEITSPRüFUNG
ZTP-testi 2015 järjestettiin 16.8.2015  Laukaalla Vihtavuoren 

Urheiluopiston upeissa maisemissa. Testiin osallistui 16 koirakkoa.
Tuomarina toimi Toni Piasentin, Saksa. Testissä tehtiin SBY:n  
historiaa, ensimäistä kertaa meillä oli oma  maalimies, Harri  
Sonninen, joka juuri testin alla pätevöitiin SPKL:n toimesta  

koe maalimieheksi.

TESTIIN OSALLISTUNEET KOIRAT JA TULOKSET:

Ability Gambira Grazia Hyväksytty
Apfels Ceijo Hyväksytty 
Apfels Custi Hyväksytty

Apfels Decker The Kecker Hyväksytty
Bullrunners Dushi Hylätty

Calypso von der Kleinen Hexe Hyväksytty
Give Me Five Jack Sparrow Hylätty

Napmary’s Caliente Toro Hyväksytty
Playbox’s Artic Hylätty

Playbox’s Unique Hylätty
Playbox’s Warlock Hyväksytty

Sky Bridge Me Myself And I Hyväksytty
Sky Bridge Unindentified Soldier Hyväksytty

Sulohuulen Eri Nomainen Hyväksytty
Vivi’s Duracell Elsie Dee Hylätty 

Vuorman Carlos Hyväksytty

Kuvat: Timo Kokko
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Apfels Ceijo Apfels CustiAbility Gambira Grazia Apfels Decker The Kecker

Bullrunners Dushi Calypso von der Kleinen Hexe Give Me Five Jack Sparrow Napmary’s Caliente Toro

Playbox’s Artic Playbox’s Unique Playbox’s Warlock Sky Bridge Me Myself And I

Sky Bridge Unindentified 
Soldier

Sulohuulen Eri Nomainen Vivi’s Duracell Elsie Dee Vuorman Carlos

Kuvat: Timo Kokko
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ROP Leeway’s Ideal for Cocoon’s SERT
VSP Playbox’s Flash of the Shadow SERT

ROP-PENTU TenTen Of Course
VSP PENTU Ferito’s Basia me

ROP-JUNIORI Aquarelle iz Rossii Lubovyu
VSP-JUNIORI Playbox’s Karelian Royal

ROP-KÄYTTÖKOIRA Lakifan Gerald O’Guido
VSP-KÄYTTÖKOIRA Macbox Betty Poop

ROP-VETERAANI Cocoon’s Jam Jam
VSP VETERAANI Zealbeat’s Mate for Date

ROP-TURISTIPENTU Boks-Snas Xena Kiss

ROP-TURISTI Kaiffarin Gagliari

ROP-KASVATTAJA Playbox’s

ROP-JÄLKELÄISLUOKKA Liberum avis aut Caesar
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VIhdOINKIN PELTOJÄLJEN 
ihmeellinen maailma on 
ruvennut aukeamaan meille. 
Olemme käyneet nyt melko 
usein tamppailemassa jälkeä 
ja Spedekin jaksaa keskittyä 
jäljen nuuskutteluun ilman 
hirveää rynnimistä. Mitään 
mestareita meistä tuskin tulee, 
mutta edistymistä on tapahtu-
nut. Jälkeen on tullut reilusti 
pituutta ja kulmiakin.
 
Tottiskenttiäkin ollaan kulutet-
tu vaihtelevalla menestyksellä. 
Hieman on hallinnan kanssa 
ongelmia, kun tuo hyperaktiivi-
nen sälli porhaltaa menemään. 
Sanakirjassa voisi olla Speden 
kuva sanonnalle: ”Ei meinaa 
pysyä nahoissaan”. 
 
Ihme kyllä olemme selvinneet 
viime ajat ilman suurempia 
kommelluksia, koiranpedit-
kään eivät ole ”räjähtäneet 
itsekseen” ja tavarat tuhoutu-
neet ilman vahtimista.  Tosin 
sattui tässä eräänä iltana, 
kun lojuin laiskana sängyssä 
telkkaria katsellen, Spede tuli 
lepuuttamaan huuliaan sängyn 
reunalle ja kerjäämään rapsut-
teluja. Yllättäen Spede päätti 
antaa minulle leipälaudan ko-
koisella kielellään pikku pusun 

sillä seurauksella, että toinen 
piilolinssini katosi mystisesti 
silmästäni. En tiennyt, että 
moinen olisi mahdollista. 

KYLLÄ mE VÄhÄN OLEmmE 
PAhOJAmmEKIN TEhNEET... 
Kävimme ystäväni takapihalla 
”omppuvarkaissa”. Spede seu-
rasi mallia ja kävi itse pöllimäs-
sä omppunsa suoraan ystäväni 
puusta. Ennen ompun syöntiä 
se piti tappaa viskomalla ja 
tamppaamalla antaumuksella 
pitkin nurmikkoa. En yhtään ih-
mettele, jos emme ole tervetul-
leita aina ihan joka paikkaan...
 
Spede on hauska treenikaveri. 
Tosin sen terävä ja energinen 
luonne käy välillä hermoille. 
Uni-Mummelikin on polttanut 
vihdoinkin siihen muutaman 
kerran päreensä, kun tuo järkä-
leen kokoinen kakara lätkii sitä 
tassulla päähän ja tönii men-
nessään. Spedellä on myös in-
hottava tapa yhä imeskellä Uni-
Mummelin korvia. Varsinkin 
toinen korva toimittaa päivittäin 
tutin virkaa sillä seurauksella, 
että Unin korva on jatkuvasti 
hieman tulehtunut. Kovasti 
Spedeä yritetään kieltää korvan 
mussuttamisesta, ja hoidamme 
päivittäin Uni-paran korvaa (eli 

kuivataan ja putsataan ällöt 
limat korvasta).

 Spede varsinkin on kova seu-
raamaan minua kotona. Luoja 
ties kuinka monta kertaa tuon 
pöhelön pää on jäänyt oven 
väliin, kun pitää kulkea kuono 
kankussani kiinni. (Vessassa 
ei ole vieläkään sitä salaovea 
mistä pääsisin pakoon - valitet-
tavasti). Olen myös onnistunut 
tahtomattani pahoinpitelemään 
kerjuureisulle hiippailevia koiria 
jääkaapin ovella.
 
BOKSERILLE TYYPILLISEEN 
TAPAAN Spede rakastaa kaik-
kia ihmisiä hirmuisesti ja saat-
taa vieläkin tirauttaa ilopissat, 
vaikka onkin jo yli puolitoista-
vuotias. Varsinkin appiukko ai-
heuttaa ”vesivahinkoja”. Toiset 
uroskoirat eivät saa enää niin 
hyvää vastaanottoa Spedeltä, 
mutta remmiräyhäksi se ei ole 
vielä ruvennut. Potentiaalinen 
esimerkki löytyy kyllä Uni-
Mummelin muodossa. Vielä 
vuosien treenaamisen jälkeen-
kin se inhoaa pieniä räksyttä-
viä koiria.
 
Kaikesta koheltamisesta huoli-
matta, parhaita ovat ne hetket, 
kun hyvien treenien ja saunan 
jälkeen koirat tuhisevat kaina-
lossa sohvalla. Voin vain olla 
onnellinen hienoista koiristani. 
Ilman näitä monet seikkailut 
jäisi kokematta ja useat mah-
tavat ihmiset tutustumatta. 
 
Villasukat jalkaan ja sohvan 
nurkkaan käpertyen; 

Henna, Spede & Uni

Speden spalsta
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Junior Klubsieger 2015
Keltainen uros Zealbeat’s Edge In Fetch
Tiikeri uros Adorebox Caapo Casanova
Keltainen narttu Feritos’s Basia Me
Tiikeri narttu Right Where I Belong Got Real

ROP-pentu
ROP Borok’ko Yantari Show Star
VSP Cocoon’s Soul Man

ROP-Juniori
ROP  Adorebox Caapo Casanova
VSP Sapnu Barvedis Diva True Victory

ROP-Veteraani
ROP Najaf’s Game Of Chance
VSP Cocoon’s Jam Jam

ROP-turisti
ROP Zealbeat’s Åh So Bright White

ROP-Kasvattaja
Zealbeat’s

ROP-pari
Cocoon’s Just for you ja
Cocoon’s Royal choice

Klubsieger 2015
 Keltainen uros Cocoon’s Royal Choice
 Tiikeri uros Playbox’s Warlock
 Keltainen narttu Bestbox Bonita de Luna
 Tiikeri narttu Chanel Du Val D’Europe

Kuvat: Timo Kokko
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Kuvat: Timo Kokko
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KELTAISET UROKSET
Pentuluokka (7-9kk)

Cocoon’s Soul Man  KP / VSP-PENTU 

Junioriluokka (9-18kk)

Bestbox Infinito Impresion  EH/3

Boxwald’s Aresson Deimos ERI /1. SA 

Calvin Klein Della Kappastorta  ERI / 2. SA 

Playbox’s Karelian Express EH /4. 

Nuortenluokka (15-24kk)

Zealbeat’s Edge In Fetch  ERI/ 1. SA / PKU2 / JKSG’15 

Avoinluokka (24kk-)

Jewel No Akacisa ERI /1. SA / PKU3 

Marabou American Gigolo ERI /3. 

JKSG-14 Playbox’s Flash Of The Shadow ERI 

EE JMVA, BY JMVA, BY JV-14, JV-14 Playbox’s Golden 
Giant ERI 

KSG’14, KSG’10, JV-09, PMJV-09, EE JMVA, KJSG’09  
Zealbeat’s Quake And Shake ERI /2. SA / PKU4 

Zealbeat’s Zeal For Hard Beat ERI/ 4. 

Valioluokka (15kk-)

PL CH, BLR CH, UA CH, UA JCH  Amady Sanvita ERI / 2. 

BY CH  Caytano Del Valle De Aras ERI / 3. 

C.I.E, DK MVA, EE MVA, LV MVA, BY MVA, SEV-15,SEV-14, 
LTV-14, DKV-12, DKJV-12, TLNV-12, SEJV-12, PMJV-
12  Cocoon’s Royal Choice ERI / 1. SA/ PKU1. /KSG’15 

Veteraani uros

Najaf’s Game of Chance ERI /1. SA 

KELTAISET NARTUT
Pentuluokka (5-7kk)

Borok’ko Yantari Show Star’s KP / ROP-PENTU 

Cocoon’s Storm In A Teacup 2. 

Junioriluokka (9-18kk)

Ferito’s Basia me ERI / 1. SA / PKN4 JKGS’15 

Kaiffarin Derby ERI / 2. SA 

Solevita’s Bejelwed EH 

Zealbeat’s Fools Tool ERI / 3. 

Sky Bridge Xiuliet EH / 4. 

Nuortenluokka (15-24kk)

BY JV-14 Palma del colle ell’infinito ERI / 1. SA 

Sunbox Galatea ERI / 2. 

Zealbeat’s Ease The Breeze EH / 3. 

Avoinluokka (24kk-)

LT JMVA, LV JMVA, EE JMVA, BALT JMVA, BALTJV-14 Best-
box Hola Cara Mia ERI / 3. SA 

KJSG’12 Kaiffarin Almeria ERI 

Marabou Angel Of Love EH 

Marabou Apple of Eye EH 

Playbox’s Eternity ERI 

Playbox’s Golden Hope ERI / 4. 

C.I.E, BY MVA, EE MVA, HeJW-10 Playbox’s Soronume ERI 
/ 1. SA / PKN2 

JV-11, KJSG’11 Zealbeat’s Who Says Booooo ERI / 2. SA 

Valioluokka (15kk-)

C.I.E NO MVA EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA BY MVA 
BY JMVA LT JMVA EE JMVA JV-09 PMJV-09 HeW-10 SIJV-
10 LTJV-10 SEV-12 V-13 BALTV-14 SEV-14

Bestbox Bonita de Luna ERI / 1. SA / PKN1 / KSG’15 

BY MVA JMV-14 EEJV-14 EEV-14 Leeway’s Ideal for Co-
coon’s ERI / 3. SA 

BY JMVA, EE JMVA, BY MVA, LV MVA Playbox’s Flaming 
Diamond ERI / 4. SA 

BY MVA Playbox’s True Illusion ERI / 2. SA 

Veteraaniluokka (8v-)

C.I.E DK MVA LV MVA NO MVA LT MVA RU MVA GE MVA BG 
MVA MD MVA MK MVA ME MVA PMJV- 

07 EEV-08 RKFV-09 EEV-10 HeW-14 Cocoon’s Jam Jam 
ERI / 1. SA / PKN3 

JV-07, SEW-14 Cocoon’s Just for You ERI / 2. SA 

TIIKERIJUOVAISET UROKSET
Baby-pentuluokka (5-7kk)

Sunbox Handmade Hardware 1. 

Junioriluokka (9-18kk)

Adorebox Caapo Casanova ERI / 1. SA / PTU1 JKSG’15 

Istvan Denburg 

Playbox’s Karelian Royal ERI / 3. SA 

Vuorman Emeric ERI / 2. SA 
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Nuortenluokka (15-24kk)

Rendez-Vous Avec le Passe got Real ERI / 1. SA / PTU4 

Avoinluokka (24kk-)

Boks-Snas Udo Armani ERI / 2. SA 

Bone Biter’s Jägermaister ERI / 1. SA / PTU3 

Dandy do Pinchecarneiro EH / 4. 

Ma Baker’s Don’t You Dare EH 

Q-kan Olav EH 

Zealbeat’s Access to Success  EH / 3. 

Valioluokka (15kk-)

RU MVA, EE MVA, V-14  Borok’ko King of Dream ERI /. 2 
SA 

BY MVA, EE MVA, LV MVA, BY GR MVA  Playbox’s Warlock 
ERI / 1. SA / PTU2 KSG’15 

TIIKERIJUOVAISET NARTUT 

Baby-pentuluokka (5-7kk)

Boxwald’s Beatrice 2 

Junioriluokka (9-18kk)

Bone Biter’s Lingonberry EH 

Ferito’s Bellissima ERI / 4. 

Playbox’s Jade Pearl ERI 

Playbox’s Karelian Pearl ERI / 2. 

Playbox’s Karelian Saga ERI / 3. 

Sapnu Barvedis Diva True Victory ERI / 1. SA / PTN3

 

Nuortenluokka (15-24kk)

Q-kan Kininvie EH / 2. 

JV-14, HeJW-14 Right Where I Belong Got Real RI / 1. SA 
/ PTN2 JKG’15 

Avoinluokka (24kk-)

Ferito’s Adeste ERI / 3. 

KJSG-12 Klarissa de la Finca Sapho ERI / 1. SA 

Zealbeat’s Absence Of Sense EH 

JV-13 Zealbeat’s Bitch Like Witch ERI / 2. SA 

Zealbeat’s Öround Goes My Sound ERI / 4. 

Vuorman Capri ERI 

Valioluokka (15kk-)

BY CH, RU CH, KSG’09 Chanel Du Val D’Europe ERI / 1. SA 
/ PTN1 KSG’15 

Veteraaniluokka (8v-)

Sunbox Dubhe ERI / 1. SA / PTN4 

FI MVA, EE MVA Raftsman Topgirl to Mabaker’s ERI / 2. SA 

TURISTILUOKKA
Urokset (9kk-)

Sunbox Gas Lipstick EH /1. 

Nartut (9kk-)

Zealbeat’s Åh So Bright White ERI / 1. ROP-TURISTI 

KASVATTAJALUOKKA
Playbox’s 2. KP 

Zealbeat’s 1. KP 

Playbox’s  3. KP 

PARIKILPAILU
Playbox’s Flaming Diamond ja Playbox’s Golden Giant 3. 

Cocoon’s Just for You ja Cocoon’s Royal Choice 1. 

Zealbeat’s Who Says Booooo ja Zealbeat’s Quake And 
Shake  2.
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13.6.2015 ALAVUS

Tuomari: Marjo Nygård

(Koiria yli 2000, boksereita yli 10)

ROP Bestbox Bonita De Luna

VSP Marabou American Gicolo SERT

PU2 Gift of Gods No Akacisa

PU3 Jewel No Akacisa

PN2 Bestbox Esmeralda Mas Cara

PN3 Bullrunners Dushi SERT

PN4 Rafstman Topgirl to Ma Baker’s

Rop kasvattaja Bestbox, KP

ROP-Pentu TenTen Oh Wow

VSP-Pentu Bestbox Infinito Impresion

14.6.2015 SALO KR 

Tuomari: Simon Rooney, Irlanti

(Koiria yli  2000, boksereita alle 10)

 ROP Cocoon´s Royal Choice

VSP, SERT Macbox Betty Poop

PN2 Cocoon´s  Just For You

ROP-veteraani: Cocoon´s  Just For You

 27.6.2015 PIEKSÄmÄKI

Tuomari: Sanna Vakkilainen

(Koiria yli 1000, boksereita alle 10)

ROP Bestbox Bonita De Luna

28.6.2015  KARJAA KR 

Tuomari: Peter Mazura, Itävalta

(Koiria yli 1000, boksereita alle 10)

ROP Cocoon´s Royal Choice

PU2 SERTCaruso Vom Mittleren Ebrachgrund

VSP Cocoon´s  Just For You

ROP-veteraani: Cocoon´s  Just For You

4.7.2015 TUUSULA KR 

Tuomari:Blaz Kavcic, Slovenia

(Koiria yli 2000, boksereita alle 10) 

ROP Cocoon´s Royal Choice

VSP SERT Caprina Aurelia Adorable

PN2 Cocoon´s  Just For You

PN3 Cochise Alice in Wonderland

ROP-veteraani: Cocoon´s  Just For You

11.7.2015 OULU KV

Tuomari: Oleg Yanchev, Kasvattajatuomari

(Koiria yli 3000, boksereita yli 10)

ROP Bestbox Bonita De Luna CACIB

VSP Cocoon’s Royal Choice CACIB

PN2 Bestbox Hola Cara Mia SERT,VACA

PN3 Sunbox Galatea Vara-SERT

PN4 Cocoon’s Just for You

ROP-pentu Calvin Klein della Cappastorta

ROP-veteraani Cocoon’s Just for You

ROP-kasvattaja Bestbox

12.7.2015 OULU KV

Tuomari: Yolanda Nagler Magal, Israel

( Koiria yli  2000, boksereita alle 10)

ROP  Cocoon´s Royal Choice 

VSP Bestbox Bonita De Luna

ROP-veteraani: Cocoon´s  Just For You

ROP-pentu: Calvin Klein Della Cappastorta

ROP- kasvattaja: Kennel Bestbox, KP

25.7.2015 hELSINKI KV 

Kasvattajatuomari: Knud Sigurd Wilberg, Norja

(Koiria yli 2000, boksereita alle 10)

ROP Cocoon´s Royal ChoiceCACIB

ROP-veteraani Cocoon’s Just For You

Näyttelytuloksia
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16.8.2015 SASTAmALA

Tuomari: Kirsi Tevalin 

ROP Bestbox Bonita De Luna BEST IN SHOW 1

VSP Cocoon’s Royal Choice

PU2 Calvin Klein della Cappastorta, SERT

PN2 Leeways Ideal For Cocoon’s

PN3 Cocoon’s Just For You

ROP-veteraani Cocoon’s Just For You

ROP-pentu Leeways Keep Smiling To Me

22.8.2015  KOUVOLA KR

Tuomari:Teija Salmi-Aalto

(koiria 1000, boksereita paikalla 10, ei pentuja,  

kaksi veteraania)

ROP Cocoon´s Royal Choice

VSP Leeway´s Ideal for Cocoon´s

PU2, SERT Marbelton Duty Officer, PU3, vara-sert

PU4 Zealbeat´s Åffline Time, 

PN2 Cocoon´s  Just For You, 

UrgePU3, SERT  Zealbeat´s Emerge From 

PN4 Uralya di Casa VErnice

ROP-veteraani Cocoon´s  Just For You

VSP-veteraani Zealbeat´s Mate for Date

23.8.2015 hEINOLA KR

Juha Putkonen

(Koiria alle 1000, boksereita alle 10)

ROP Liberum Avis Aut Caesar

VSP Playbox’s Karelian Pearl, SERT

PU 2 Stengårds cassius Clay, SERT

PU 3 Boxwald’s Aresson Aeimos, Va-SERT

PN 2 Cocoon’s Just for you, ROP-veteraani

PN 3 Boxwald’s Almost Perfect, Va-SERT

22.8.2015 hELSINKI, PENTUNÄYTTELY

Tuomari: Reet Lint, Viro

(Koiria alle 1000, boksereita 2)

ROP-pentu Boxwald’s Blackmore Lady

Bestbox Bonita de LunaCocoon´s Royal Choice

PK-tuloksia

4.10 Bh KOE LAPUA,KARhUmÄKI ( JÄRJ, ESR)

Tuomari Raija Tuomisto

Napmary’s Caliente Toro/Päivi Hakuli -hyväksytty

Playbox’s Flash of The Shadow/Susanna Pölönen -hyväksytty

Bestbox Besame Mucho/Nelli Pitkänen- hyväksytty

Bullrunners Dushi/Martti Piipponen -hyväksytty

Playbox’s Warlock/Krista Puhakka -hyväksytty

Bestbox Hola Catalina/Kirsi Oja -hyväksytty

Sky Bridge Xylorimba/Heli Nevala-hyväksytty

Playbox’s Arctic/Leila Hörkkö -hylätty
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Suomen Bokseriyhdistyksen

maalimies-
koulutus

Teksti: Laura Latikka, kuvat: Timo Kokko
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A
jatus SBY:n maalimies-
koulutuksesta on var-
masti kytenyt jo vuosia 
ja siinä vaiheessa kun 

yhdistyksen kesäleirin ZTP-illat 
alkoivat olla leirin suurin ”yksit-
täinen” tapahtuma piti mietin-
tämyssy laittaa toden teolla 
päähän. Ihmiset selvästi kaipa-
sivat tietoa ja mahdollisuutta 
harjoitella jalostustarkastuk-
seen ja sehän on ehdottomasti 
asia mitä täytyisi tukea. Näin 
eräänä kesäleirin valoisana 
iltana ajatus lähti juoksemaan 
ja suunnitelma koulutuksesta 
hahmottumaan. 

SBY ei voi virallisesti pätevöidä 
maalimiesoppilaita harjoitus-
maalimiehiksi tai kilpailuavusta-
jiksi, vaan siihen tarvitaan Suo-
men palveluskoiraliiton (SPKL) 
tai Saksanpaimenkoiraliiton 
(SPL) useamman vuoden kou-
lutus ja heidän pätevöintirutii-
ninsa. SBY:n maalimiesoppilaat 
onkin siis lisäksi omakustantei-
sesti velvoitettuja osallistumaan 
joko SPKL:n tai SPL:n koulu-
tukseen, tällä hetkellä kaikki op-
pilaamme ovat mukana SPKL:n 
maalimieskoulutuksessa.

Suomen Bokseriyhdistyksen 
maalimieskoulutus on saanut 
paljon huomiota osakseen myös 
SPKL:n leireillä. Bokseriyhdis-
tyksen aloittaman maalimies-
koulutuksen myötä rotumme 
on ollut näkyvästi esillä SPKL:n 
leireillä. SBY:n maalimiesop-
pilaiden lisäksi leireille on 
iloksemme osallistunut useita 
ohjaajia boksereineen. 

- Oman rotumme edustajat 
ovat tehneet mielestäni tärke-
ää pr-työtä leireillä. Rotumme 
näkyvyys SPKL:n maalimieslei-

reillä on saanut aikaan paljon 
positiivista huomiota muiden 
palveluskoiraharrastajien kes-
kuudessa ja bokserin potentiaali 
suojelukoirana on myös huo-
mattu, Harri Sonninen kertoo.
SBY järjestää vuosittain noin 
2–3 koulutusleiriä maalimiesop-
pilaille ja SPKL yhden pakol-
lisen ja toisen epävirallisen. 
Vuonna 2014  SPKL:n kevätleiri 
oli ensimmäistä kertaa myös 
pakollinen maalimiesoppilaille. 
SBY:n maalimiesoppilaat ovat 
pääasiassa kokeneet SPKL:n 
leirit enemmän tasonmittarei-
na vuosikurssilta seuraavalle 
siirryttäessä.

– Koulutuksellisesti enemmän 
koen ehkä saaneeni kaikilta 
SBY:n järjestämiltä leireiltä. To-
sin viimeisin SPKL:n kevätleiri, 
jossa treenattiin pienryhmissä 
oli loistava, ehdottomasti paras 
SPKL:n leireistä, sanoo Kimmo 
Kaartinen.

- Mielestäni olemmekin moniin 
muihin SPKL:n maalimiesoppi-
laisiin verrattuna onnellisessa 
asemassa, kun olemme saaneet 
omalta rotuyhdistykseltä näin 
suuren panostuksen meidän 
kouluttamiseen. Moni muu oppi-
las on ei ole saanut näin paljon 
laadukasta koulutusta, Harri 
Sonninen lisää.

Harri Latikan, kuten myös 
muidenkin oppilaiden, mielestä 
SBY:n tarjoamat leirit huippu-
kouluttajineen ovat antaneet 
paljon työkaluja koirien koulut-
tamiseen. Oppimisen kannalta 
on tärkeää nähdä ja saada 
erilaisilta kouluttajilta tietoa.

- Mielestäni parasta leireillä on 
ehkä ollut se kun kouluttajakin 

on treenannut koiria, paljon 
havainnollisempaa ja ”ahaa-elä-
myksiä” herättävää kun näkee 
miten toinen tekee hommia 
käytännössä, toteaa Kimmo 
Kaartinen.

– Maalimieskoulutus ei ole 
ainoastaan antanut uusia kou-
lutustapoja tai metodeja, vaan 
se on antanut myös paljon uusia 
tuttavuuksia niin ihmis- kuin 
koirarintamalla, Toni Mäki-
Latikka lisää.

Harjoitusleirit muodostavatkin 
erittäin tärkeän osan koulutuk-
sesta. Leireillä oppilas pääsee 
näkemään ja tekemään paljon 
harjoituksia eri kouluttajien 
alaisuudessa, erilaisille vierail-
le koirille. Jokainen kouluttaja 

” Mielestäni  
olemmekin moniin 
muihin SPKL:n 
maalimiesoppi-
laisiin verrat tuna 
onnellisessa  
asemassa, kun 
olemme saaneet 
omalta rotuyhdis-
tykseltä näin  
suuren panos- 
tuksen meidän  
koulut tamiseen. 
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antaa paljon ”työkaluja” ja 
näkemyksiä koirien koulut-
tamisesta suojeluun. Näistä 
maalimiesoppilas voi poimia 
parhaiten itselle sopivat opit ja 
vinkit, joita voi sitten käyttää 
oman ryhmän koiria koulut-
taessaan. Omien harjoitusten 
lisäksi leireillä pääsee nä-
kemään muiden oppilaiden 
tekemiä harjoituksia. Toisten 
oppilaiden harjoitusten seuraa-
minen ja analysoiminen on yksi 
erittäin tärkeä osa kouluttau-
tumista maalimieheksi. Toisten 
tekemistä seuraamalla pystyy 
oppimaan paljon. Harjoitusten 
jälkeiset kouluttajan johdolla 
tapahtuvat purkutilanteet ovat 
myös tärkeitä oppimistilanteita. 
Bokseriyhdistyksen aloittama 
koulutus on antanut yhdistyk-
sen oppilaille hyvän mahdol-
lisuuden saada näitä oppeja 
erittäin laadukkaiden koulutta-
jien alaisuudessa. 

– Jokaisella yhdistyksen 
(SBY:n) leirin kouluttajalla on 
ollut suuri merkitys minun 

oppimisessani. Jokaiselta olen 
saanut niitä tärkeitä vinkkejä, 
jotka mahdollistavat kehittymi-
sen, toteaa Sonninen.

- Leireillä eteen tulevat uudet 
koirat lisäävät myös paljon koi-
ranlukutaitoa, joka on ehdotto-
man tärkeää maalimiehelle. Ja 
tosiasia on, että vaan tekemällä 
ja kokeilemalla oppii, Kaartinen 
sanoo.

- Kyllähän koulutus on antanut 
paljon ihan joka osa alueeseen, 
mutta ennen kaikkea siihen 
”hihan heiluttamiseen”. Hienoa 
että SBY:n koulutukseen on 
oikeasti panostettu, toteaa 
Mäki-Latikka. 

- Itselläni suurin syy lähteä 
koulutukseen mukaan oli halu 
oppia ja auttaa muita. Sairas-
lomalla ollessa tämä asia vielä 
korostui entisestään että miksi 
haluaa olla mukana, Mäki-
Latikka lisää.

Ilman omaa ryhmää homma ei 
kuitenkaan etene, sillä tärkeää 
on saada tehdä paljon treenejä, 
että rutiinia karttuu. Tärkeäs-
sä osassa oppimista onkin 
maalimiesoppilaiden omat 
treeniryhmät ja ns. ”maalimies 
leikittää” –päivät joita on järjes-
tetty ahkerasti ympäri Suomea. 
Noiden leikityspäivien kautta 
myös lajia tuntemattomam-
pien ihmisten on ollut helppo 
boksereiden kanssa tutustua 
suojeluun sekä toisaalta oppia 
myös koiransa vieteistä, ja sitä 
kautta myös saada ajatuksia 
mahdollisesti vaikka tottelevai-
suuden kouluttamiseen. 

– Olen ollut maalimieskoulu-
tuksessa mukana kohta neljä 

vuotta. Maalimieheksi opiskelu 
vaatii oppilaalta hurjan määrän 
työtä. Tämä opiskelu ei ole mie-
lestäni mahdollista omin päin. 
Oman koulutusmaalimiehen 
opastuksella tapahtuva oman 
harjoitusryhmän vetäminen 
muodostaa pohjan koulutuksel-
le. Ilman omia harjoituskoiria ei 
voi edetä opinnoissa, Sonninen 
toteaa.

– Tärkeässä osassa ovat myös 
koiranohjaajat jotka tuovat 
koiriaan meille leireille kou-
lutettavaksi, suuri kiitos siitä! 
Latikka lisää.

– Maalimieskoulutuksessa 
on kaiken aikaa oltava myös 
nöyrästi silmät ja korvat auki.  
On osattava ottaa palautetta 
vastaan ja osattava perustella, 
niin itselle kuin muillekin, mitä 
tekee ja miksi tekee. Nöyryys 
on kaiken a ja o, jos kuvittelee 
tietävänsä kaiken on parempi 
lopettaa, koskaan ei ole valmis, 
Latikka tiivistää.

”SBY:n maalimieskoulutuk-
sen kehittäminen lähti todel-
lisesta tarpeesta. Leireillä 
suojeluryhmät alkoivat olla 
täynnä ja etenkin leirien ZTP-
harjoitukset vetivät paljon 
kiinnostuneita ihmisiä osallis-
tumaan. Suomessa on melko 
hankalaa päästä treenaamaan 
maalimiehen kanssa, var-
sinkin jos tavoitteena on vain 
jalostustarkastus (ZTP), joten 
tarvetta maalimiehille on. 
Useissa tapahtumissa keskus-
teltiin ja kartoitettiin pystyisikö 
SBY mitenkään järjestämään 
omaa maalimieskoulutusta, 
joka tulevaisuudessa tuottaisi 
”omia” maalimiehiä boksereille. 
Käytännössä maalimiehenä 

” Tärkeässä 
osassa ovat myös 
koiranohjaajat 
jotka tuovat 
koiriaan 
meille leireille 
koulutet tavaksi,  
suuri kiitos  
siitä! 
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Toteuta 
kotisivut 
koirallesi!

Kampanjakoodilla
“bokseri”

ensimmäisestä
laskusta

-30%

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.

toimiminen vaatii kuitenkin 
erittäin paljon sitoutumista ja 
kiinnostusta lajiin ja tietysti 
hyvän tukiverkon ja kouluttajia. 
Lisäksi SBY:tä koulutuksen 
rahoittajana kiinnosti tietysti 
myös oppilaiden sitoutuminen 
boksereiden kouluttamiseen, 
mikä tietysti on myös hanka-
la asia. Erirotuisten koirien 
treenaaminen kehittää eikä 
missään nimessä ole tarkoi-
tuksenmukaista yrittää mitään 
bokserimaalimies-konseptia. 
Lähinnä kysymys on siitä, että 
saadaan sellaisia maalimie-
hiä, joilla on bokseri sydäntä 
lähellä ja aito kiinnostus rotua 
kohtaan. Koe- ja koulutustoi-
mikunta mietti sopivaa runkoa 
koulutuksen pohjaksi ja lopulta 
saatiin kasaan runko, jossa 
on määritelty edellytyksiä 
oppilaalle, yhdistyksen osuutta 
koulutukseen sekä sitä, millä 
tavalla koulutusta käytännössä 
aletaan viedä läpi. Toivottavasti 
tästä kehittyy vielä toimiva ja 

kaikkia osapuolia tyydyttävä 
asia, jonka ansiosta yhä use-
ampi bokseri voidaan jalostus-
tarkastaa ja viedä kokeeseen. 
Koulutuksen ehdottomana 
tavoitteena on, että joku päivä 
meillä on SBY maalimieskou-
lutuksesta ponnistanut SPKL:N 
tai SPL:n pätevöimä kortillinen 
maalimies. ”

Näin kirjoitettiin vuonna 2012 
Bokserilehdessä maalimies-
koulutuksesta ja sen tavoit-
teesta ja nyt se on totta. 

Tänä vuonna Harri Sonninen 
pätevöitiin SPKL:n kesäleirillä 
kilpailuavustajaksi ja SBY:n 
maalimieskoulutus sai viral-
lisen vahvistuksen toimivuu-
destaan. Toivottavasti tämä 
ei kuitenkaan ole koulutuk-
sen päätös vaan kannustaa 
koulutukseen jatkuvasti uusia 
innokkaita oppilaita. 

SBY:N MAALIMIESKOULUTTA-
JAT JA LEIRIT:
2010 syksyllä koulutuksen 
pilottileiri kouluttajana Heikki 
Saranpää ja Jukka Heinonen
2011 kevät ensimmäinen 
virallinen mm oppilasleiri 
kouluttajina Heikki Saranpää ja 
Annakaisa Loiri (tottelevaisuus 
ja ohjaajien ohjaaminen)
2011 kesä Teuvo Koskinen
2011 syksy Teuvo Koskinen
2011 talvi Juha Korri
2012 kevät Juha Korri
2012 kesä Teemu Parviainen
2012 talvi Teemu Parviainen
2013 kesä Timo Helynen
2014 talvi Hannu Liljegren
2014 kesä Jouni Jyrkkä
2015 talvi Timo Karjalainen
2015 kesä Lasse Kuusela

Koostanut Bokserilehtien eri 
jutuista Laura Latikka SBY 
Koe- ja koulutusvastaava 
vuosina 2007–2013, jolloin 
maalimieskoulutus kehitettiin 
ja laitettiin alulle. 

uusi bokserilehti_3_2015.indd   30 19.10.2015   06:27:21

Toteuta 
kotisivut 
koirallesi!

Kampanjakoodilla
“bokseri”

ensimmäisestä
laskusta

-30%

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.

uusi bokserilehti_3_2015.indd   31 19.10.2015   06:27:21



32  |   Bokseri 3 • 2015

B R E E D  H E A L T H  N U T R I T I O N

R ä ä t ä l ö i t y ä  r a v i n t o a  r o t u k o i r i l l e

NT R I T I O N 

a  r o

E A L

ä l ö i t y ä  r

L T

r a v i n

H

n t o

H

ä ä t ä

R E EE D  

R

B T

i

U

o

U

k o

UN

t uu k

NO NR I

l e

T

l l

T

r i l

T I OOT NNN

 www.royalcanin.fi

Räätälöityä ravintoa: 
Boxer

Brakykefalinen kallonmuoto, herkkä sydän ja intensiivinen aktiivisuus ovat ominaisuuksia, joiden vuoksi 
bokseri ansaitsee juuri sille räätälöidyn ruokavalion. Rotukohtaisissa ravintoratkaisuissa kulminoituu 
Royal Caninin yli 45 vuotta jatkunut asiantuntijuus ja osaaminen sekä tiivis yhteistyö kasvattajien kanssa.

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