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Pohjanmaa, VuosiKoKous 2016,
30.01.2016 klo 16.00, Kauhavan LentoHotelli, 
Loppusuora 22 62200 Kauhava
Lisätietoja alaosaston www-sivustolta:  
http://sbypohjanmaa.weebly.com
 
TamPere VuosiKoKous 2016
27.1.2016 klo 18.00 Ratinan stadionin kahvilassa
Lisätietoja alaosaston www-sivustolta:  
http://sbytampere.net
 
TurKu VuosiKoKous 2016
27.1.2016 klo 19.00 Kennelpiirin majalla  
(Hiihtomajanpolku 20, ent. Ketunkatu 1)
Lisätietoja alaosaston www-sivustolta:  
http://www.sbyturku.com
 
KesKi-suomi, VuosiKoKous 2016
26.1.2016 klo 18.30 Vapaaherrantie 2A, Jyväskylä
Lisätietoja alaosaston www-sivustolta:  
http://sby-keskisuomi.com

aLaosasTojen  
VuosiKoKousKuTsuT

 LahTi VuosiKoKous 2016
20.1.2016 klo 18.00,  Renkomäen hallin  
kokoustiloissa Simolankatu 2
Lisätietoja alaosaston www-sivustolta:  
http://www.sbylahti.fi/fi/

Pohjois-KarjaLa VuosiKoKous 2016
31.1-16 klo 15.00 Neste Karvionkanavalla  
(osoitteessa Lepikkömäentie 1,  
79810 Karvionkanava).
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat ja esitys alaosaston toimialu-
een laajentamisesta. Lisätietoja alaosaston 
www-sivustolta: http://www.sby-pk.com/
 
uusimaa VuosiKoKous 2016 
26.1.2016 klo 18.30 Malmin toimintakeskus, 
Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki
Tule tekemään UMA:sta juuri sellainen kuin 
Sinä haluat! Uman vuosikokous pidetään 
tammikuussa, jolloin sinulla on mahdolli-
suus vaikuttaa tulevan vuoden toimintaan. 
Vuosikokouksessa jaetaan myös UMA:n 
2014 kiertopalkinnot. Tervetuloa iloisin 
mielin mukaan! Vuosikokouksessa on 
kahvitarjoilu.
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Vuosi on taas lopuillaan, yhdis-
tyksen vuoden 2015 tapahtumat 
takanapäin. Nopeasti se vuosi 
taas ohi vilahti. Tässä aivan aluksi 
suurkiitokset kaikille yhdistyk-
semme eteen työpanostaan ja 
aikaansa antaneille, niin alaosas-
toissa kuin pääyhdistyksessäkin! 

Lokakuussa Turun alaosas-
to juhli 50- vuotista taivaltaan. 
Puitteet olivat miellyttävät ja 
arvokkaat: Turun upseerikerho. 
Juhlien järjestäjät olivat nähneet 
todella vaivaa ja niinpä juhlaväki 
viihtyi ja tunnelma oli korkealla. Eli 
suurkiitos onnistuneista juhlista 
turkulaisille!

Erittäin tervetullut idea oli jul-
kaista yhdistyksen vanhoja lehtiä 
(aina edellisen vuoden lehdistä 
alkaen) yhdistyksen nettisivuilla. 
Eikä pelkästään uusien jäsenten 
kannalta: Huomasin nimittäin 
muutama päivä sitten kuinka 
kätevää oli etsiä Bokserilehden 
muutaman vuoden takaista nume-
roa yhdistyksen sivuilta digitaa-
lisessa muodossa – sen jälkeen 
kun olin yrittänyt epätoivoisesti 
löytää kyseistä lehteä muuton 
jäljiltä selvittämättä olevista lehti-
pinoista. Kiitokset tästä ideasta ja 
vaivannäöstä lehtien digitalisoin-
nissa Timo Kokolle!

Ja sitten asiaan, jonka luulisi 
kiinnostavan kaikkia bokseri-
harrastajia, eritoten kasvattajia: 
ulkomaisten urosten käyttö jalos-
tuksessa ja ulkomaisille uroksille 

Puheenjohtajalta

asetetut terveysvaatimukset.
 Eri maissa on jalostukseen 

käytettäville koirille eri vaatimuksia 
ja rajoituksia. Joissakin maissa 
terveystutkimusten raja-arvot ovat 
edellytys koiran jalostuskäytölle 
kuten meillä ja toisissa maissa 
kaikki perustuu vapaaehtoisuu-
teen jne. Tämän lisäksi eri maissa 
tutkimusmenetelmät ja tulosten 
arviointikriteerit eivät suinkaan ole 
yhteneviä kuten esimerkiksi koirien 
selkälausuntojen kohdalla. Esimer-
kiksiboksereiden selkälausuntojen 
kohdalla eri maiden arvostelu-
kriteerejä on yritetty jo vuosia 
yhdenmukaistaa, mutta huonolla 
menestyksellä. Tästä syystä Ken-
nelliitto ei myöskään ole asettanut 
ulkomaisten urosten jalostuskäy-
tölle mitään selkäkuvausvaati-
muksia, vaan voimassa on ollut ns. 
pysyvä poikkeuslupa ulkomaalaisia 
uroksia käytettäessä. Boksereiden 
kohdalla tämä on merkinnyt sitä, 
että voimassa on ollut ulkomaisia 
uroksia käytettäessä 29.1.2010 
lähtien päätös, että ulkomaisilta 
uroksilta ei vaadita sydänkuuntelu-
tulosta eikä selkälausuntoa.

Nyt Kennelliitolta on tullut tieto 
että he alkavat hyväksyä myös 
ulkomaisten urosten selkälausun-
toja. (Tosin nähtäväksi jää, mitä yli-
päänsä pystyvät järjestelmäänsä 
kirjaamaan ja missä muodossa).

Kennelliitto on ilmoittanut, että 
pysyvät poikkeusluvat tulevat 
muuttumaan 1.12016 ”ulkomaisille 
uroksille, jotka eivät täytä kaikkia 
rodun PEVISA-ehtoja. Tällä poik-
keusluvalla ulkomaiselle urok-
selle voidaan rekisteröidä kaksi 
pentuetta (ellei rotukohtainen lupa 
rajaa pentueiden määrää vain 
yhteen). Yhdistelmä ei kuitenkaan 
saa olla rodun PEVISA-rajoitusten 
tai Kennelliiton yleisen jalostuksen 
tavoiteohjelman vastainen (ks. 
Koirarekisteriohjeen kohta 7.5). 
Kahden pentueen rajoitus koskee 
31.12.2015 jälkeen astutettuja pen-
tueita, ellei rodulla ole jo aikaisem-

min ollut tämä rajoitus voimassa.
Uroksen seuraavien pentueiden 

kohdalla vaaditaan, että uros täyt-
tää PEVISA-ehdot tai yhdistelmälle 
pitää anoa etukäteen tapauskoh-
tainen poikkeuslupa (ks. kohta 6 ja 
6.3.”

Tämä Kennelliiton yksipuolises-
ti rotujärjestöjä kuulematta tehty 
rekisteröintisääntömuutos on jo 
aiheuttanut useissa eri rotujärjes-
töissä melkoisen haloon. Eli mitä 
merkitsee tämä kahden pentueen 
sääntö käytännössä? Mitä tapah-
tuu esim. jos vaikka kolme kasvat-
tajaa toisistaan tietämättä lyhyen 
ajan sisällä menevät astuttamaan 
narttujaan samalla uroksella? Vain 
kahden ensimmäiseksi ehtineen 
kasvattajan pentueko pääsee rek-
siteriin? Entä sen kolmannen?

Meillä selkäkuvien kohdalla - 
kun Kennelliitto nyt aikoo ruveta 
myös niitä ulkomaisia tuloksia 
hyväksymään – yksi suuri ongel-
ma on koirien selkäkuvauksen 
minimikuvausikä: meillä alin sel-
käkuvausikä on 24 kk, useimmissa 
maissa tätä alempi. 

SBY:lle on tehty kolme erilais-
ta aloitetta ulkomaisten urosten 
selkäkuvalausuntojen kriteereik-
si, joista pitäisi saada valittua 
yksi aloite SBY:n ehdotukseksi 
Kennelliitolle ulkolaisten urosten 
selkäkuvien minimivaatimuksista. 
Kaikki kolme aloitetta löytyvät 
tästä lehdestä vuosikokouskutsus-
ta. Vuosikokoukseen on muutama 
kuukausi aikaa, joten tästä asiasta 
varmaan riittää keskustelua, 
samalla on myös aikaa oman mie-
lipiteen muodostamiseen asiasta. 

Ja sitten vain sankoin joukoin 
vuosikokoukseen päättämään 
rotuamme ja yhdistystämme 
koskevista asioista!!

Näissä merkeissä toivotan kai-
kille oikein Hyvää Joulua ja Uutta 
Vuotta!

Outi
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suomen Bokseriyhdistys  
– Finlands Boxerförening ry:n

VUOSIKOKOUS
aika:  sunnuntai 6.3.2016 klo 13.00 

 Äänioikeuden tarkistus alkaa klo 12.00 

Paikka:  ratinan stadion, alakerran kahvio 

 ratinan rantatie 1, 33100 Tampere 

Huom! Vuosikokoukseen saapuvan jäsenmaksu tulee olla 
maksettu 31.12.2015 mennessä. 

ESITYSLISTA 
1.  Kokouksen avaus

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

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4.  Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.

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

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

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

8.  Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja alaosastojen edustajat 
 sääntöjen 10§ mukaisesti.
 - Erovuorossa: Jalostustoimikunnan vetäjä, Julkaisutoimikunnan vetäjä sekä
 Koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä.

9.  Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet.
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10. Esitys Suomen Bokseriyhdistyksen PEVISA-ohjelmaksi ajalle 1.1.2017-31.12.2021
 Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, sel-

kälausunto ja astutushetkellä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos. Rekisteröinnin 
raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisin-
taan 24 kk iässä. Spondyloosilausunnon raja-arvo on aste 3 ja tämän tuloksen saa-
nut koira voidaan parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on aste 0 
tai aste 1. Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk ja yli 
vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk. Mikäli

 sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava doppler-tutkimuk-
sella (aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Doppler-tulokset normaali 
ja avoin ovat hyväksyttäviä. Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia. Jos koiralle on teh-
ty ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia. Vastustetta-
vat sydänsairaudet ovat aortta- ja pulmonaalistenoosi. Jos koiralta kuitenkin tutki-
muksissa löytyy mikä tahansa sydänsairaus, se sulkee koiran pois jalostuksesta.

 Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset rotukohtaisesta PEVISA-ohjelmasta: Ulko-
maisilta uroksilta ei vaadita sydänkuuntelutulosta eikä selkälausuntoa.

11.  Päätetään ulkomaisten urosten selkälausuntojen minimivaatimuksista.
 a)  SBY:n jalostustoimikunnan ehdotus:
   Ulkomaisten urosten minimikuvausikä on 12 kk ja spondyloosilausuntojen raja-  

 arvo on SP2 ja tätä tulostakin saa käyttää vain SP0 ja SP1 tuloksen saaneille 
  nartuille.
 b)  Turun alaosaston edustajan Mikael Myllärin ehdotus:
  Sama minimikuvausikä kuin Suomessa, eli 24 kk ja minimi raja-arvo SP2.
 c)  Keski-Suomen alaosaston edustajan Suvi Mieskosen ehdotus:
  Jos uroksen kuvausaikaraja on 12-24 kk, niin ainoastaan SP0-tuloksen saaneita  

 uroksia saa käyttää. Kun kuvauksen alaikäraja on 24 kk niin minimivaatimus 
 on SP3.

 Kaikkien kolmen ehdotuksen kohdalla Suomen Kennelliiton  1.1.2016 lähtien voimas-
sa oleva pysyvä poikkeuslupa jää voimaan, eli jos kuvaamatonta urosta sallitun kah-
den pentueen jälkeen  halutaan edelleen käyttää siitokseen, on sen täytettävä ulko-
maiselle urokselle asetetut minimivaatimukset

12. Käsitellään Boksereiden Jalostuksen tavoiteohjelman päivitys.

13.  Hallitus esittää Jarmo Kankaanpään kutsumista yhdistyksen kunniajäseneksi.  
Jarmo Kankaanpää on harrastanut boksereiden kanssa pitkään eri palveluskoira-
lajeja ja osallistunut myös Palveluskoirien SM-kilpailuihin. Hän on myös kouluttanut 
mm. metsäjälkeä kymmeniä vuosia. Hän kasvattaa boksereita kennelnimellä Macbox.

14.  Käsitellään muut esille tulevat asiat.

15.  Päätetään kokous.
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Suomen Bokseriyhdistyksellä on Suomen 
Kennelliitossa voimassa ulkomaisia 
uroksia koskeva pysyväluonteinen poik-

keuslupa koskien niiden terveystutkimustu-
loksia. Vaatimuksena ulkomaisille uroksille on 
virallinen yli 12 kk:n iässä annettu lonkkakuva-
uslausunto. Vain tulokset A-C ovat hyväksytty-
jä. Selkä- ja sydänlausuntojen osalta ulkomai-
sia uroksia koskevia vaatimuksia ei ole.

Suomen Kennelliitto muutti koirarekisterioh-
jettaan (voimassa alkaen 1.1.2016) yksipuoli-
sesti kysymättä asiaa rotuyhdistyksiltä, joilla 
on pysyvä poikkeuslupa voimassa. Koirare-
kisteriohjeen mukaan 1.1.2016 alkaen pysyvät 
poikkeuslupa koskee uroksen kahta Suomes-
sa syntynyttä ja Suomeen rekisteröitävää 
pentuetta. Kahden pentueen jälkeen uroksen 
on täytettävä rodun sen hetkiset PEVISA-
vaatimukset.

Keskustelussa Kennelliiton jalostusosaston 
kanssa kävi ilmi, että uuden rajoituksen tar-
koitus on ollut rajoittaa täysin tutkimattomien 
urosten käyttöä. Boksereilla ns. ongelmakoh-
tana on selkälausunnot, koska Kennelliitto 
ei ole tähän asti hyväksynyt minkään muun 
maan selkälausuntoja, perustuen muiden 
maiden arvosteluasteikkojen erilaisuuteen. 
Tähän mennessä kaikkien ulkomaisten uros-
ten jälkeläiset ovatkin rekisteröity Kennellii-
tossa pysyväluonteisen poikkeusluvan kautta.
Suomen Kennelliitto on tehnyt päätöksen 
alkaa soveltaa ulkomaisiin selkätuloksiin 
samaa kuin ulkomaisiin sydäntuloksiin alkaen 
1.1.2016: 

Koska ulkomailla tehdyt sydäntutkimukset 
ovat laadultaan hyvin kirjavia, Kennelliitto ei 
ota kantaa siihen mitkä lausunnot ovat hy-

väksyttävissä ja mitkä eivät. siksi ulkomailla 
tehdyille sydäntutkimuksille ei voida asettaa 
samoja kriteerejä kuin suomalaisille tutki-
muksille. jos astutus tapahtuu ulkomaisella
uroksella, jonka omistaja/omistajat/jalos-
tusoikeuden haltija asuu ulkomailla, hyväk-
sytään pentueen rekisteröinnissä uroksen 
ulkomainen eläinlääkärin antama sydäntut-
kimuslausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi 
uroksen tunnistusmerkintä. Lausunto tulee 
olla käännettynä suomeksi, ruotsiksi tai 
englanniksi.

Kennelliitto on pyytänyt Suomen Bokseri-
yhdistykseltä toiveita koskien ulkomaisten 
urosten selkälausuntojen kriteereitä, esim. 
kuvausikäraja tai tulokselle jokin raja-arvo. 
SBY:n hallitus ei päässyt asiasta yhteisym-
märrykseen, joten tulevassa vuosikokoukses-
sa äänestetään kolmesta eri vaihtoehdosta 
SBY:n toiveeksi koskien ulkomaisten urosten 
selkälausuntoja.

Kennelliitto ei pysty vielä lupaamaan saa-
daanko mahdollisia kriteereitä kuitenkaan 
toteutettua. Voi olla, että rekisteröinnin 
tarkistuksissa ei ole teknisesti mahdollista 
asettaa ulkomaisille uroksille erilaisia rajoja. 
Kennelliitossa aiotaan koota loppuvuoden 
aikana  tiedote, jossa tiivistetään ulkomaisten 
urosten poikkeuslupiin liittyvät huomionar-
voiset seikat. Siinä aiotaan samalla selventää, 
miten toimitaan ulkomaisten tulosten suhteen 
kunkin terveystutkimuksen kohdalla. Tämän 
tiedotteen jälkeen jatkamme keskusteluja 
Kennelliiton kanssa toiveistamme saada 
mahdollisia kriteerejä koskien ulkomaisten 
urosten selkälausuntoja.

Ulkomaisten urosten  
jalostuskäyttö
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Ulkomaisten urosten  
jalostuskäyttö

Bokserien PEVISA-ohjelma muuttui 
1.6.2015 alkaen sydäntutkimuksen osal-
ta. Kesän aikana ilmeni kuitenkin epä-

selvyyksiä PEVISAn tulkinnasta. Myös Suomen 
Kennelliiton uusi yleinen sydänohje vaati vielä 
tarkentamista. Bokserien PEVISAn tulkintaa 
sekä SKL:n yleistä sydänohjetta on tarkistettu 
sekä tarkennettu Kennelliiton jalostustieteel-
lisen toimikunnan sydäntyöryhmässä sekä 
ultraäänieläinlääkäreiden työryhmässä.

Suomen Bokseriyhdistys on vastaanottanut 
Kennelliiton sydäntyöryhmän suosituksen 
bokserin PEVISA-ohjelmaksi. Nykyistä ohjel-
maa tulkitaan sydämen osalta sydäntyöryh-
män suosituksen mukaisesti:

Auskultaatio, voimassa <12 kk ikäiselle  • 
12 kk, muuten 24 kk.
1.6.2015 lähtien auskultoidut: jos sivuääni • 
kuuluu tai tulos on epävarma, on
koiran sydän tutkittava ultraäänitutki-• 
muksella (doppler) aikaisintaan 12 kuu-
kauden iässä ennen astutusta.
Jos sydämestä ultraäänitutkimuksessa • 
löytyy jokin sairaus, koiran jälkeläisiä ei 
rekisteröidä.
Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali • 
ja avoin ovat hyväksyttäviä.
Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia.• 
Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, • 
ei myöskään auskultaatiotutkimusta 
tarvitse uusia.

Lisäyksenä vanhaan nyt siis kaksi viimeistä 
kohtaa. Bokserin nykyisen PEVISA-ohjelman 
avulla vastustetaan kaikkia sydänsairauksia, 
mutta sen tutkimuskriteerit koskevat vain 
synnynnäisiä sairauksia (aortta- ja pulmo-
naalistenoosi). Jalostustoimikunta kuitenkin 
suosittelee, että koiran sydän auskultoitaisiin 
säännöllisesti ja/tai ultrattaisiin myös myö-
hemmällä iällä uudelleen.

Huom! Sydämen ultraäänilausunnot SKL 
hyväksyy takautuvasti 1.6.2014 alkaen. SKL:n 
sydänkaavake, joka sisältää myös ultraäänitu-
loksen on tullut käyttöön 1.6.2015. Aikaväliltä 
1.6.2014-1.6.2015 SKL hyväksyy ultraäänitut-
kimusten osalta tutkimuksen suorittaneen 
eläinlääkärin kirjallisen lausunnon. Tutkimuk-
sen suorittaneen eläinlääkärin täytyy olla 
SKL:n hyväksymä sydäntutkimuseläinlääkäri.

SKL:n virallisia sydämen kuuntelu- ja ultra-
äänitutkimuksia suorittavat eläinlääkärit 
löytyvät täältä: www.kennelliitto.fi/
sydanelainlaakarit

Bokserien PEVISAn tulkinta  
sydäntutkimuksen osalta

VUODEN 2015 NÄYTTELYKIERTOPALKINNOT

Löytyvät yhdistyksen internet sivustoilta, osoitteesta www.bokseriyhdistys.fi. Vapaamuotoi-
set anomukset on toimitettava Leena Heikkilälle 10.1.2016 mennessä. Vuoden 2014 näytte-
lykiertopalkintojen voittajat-kiertopalkinto tulee palauttaa näyttelytoimikunnalle 15.2.2016, 
muistakaa palauttaa myös palkinnon mukana oleva kansio. Palautusosoite: Leena Heikkilä, 
Holmintie 1, 45360 Valkeala. Lisätietoja sähköpostilla: leena.kaisa.heikkila@gmail.com 
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S
uomen Bokseriyhdistys toimi ensimmäi-
set pari vuosikymmentään pääyhdistyk-
sen kautta, vaikka toimintaa oli pääkau-
punkiseudun ulkopuolellakin. Kuitenkin 

vasta 1960-luvulla perustettiin SBY:n ensimmäinen 
alaosasto Turkuun. Alaosaston perustamista oli 
valmisteltu jo hyvän aikaa, ja kun pääyhdistyksen 
hallituksellakaan ei ollut mitään sitä vastaan, että 
tätä ”jaloa aatetta” Turussakin levitettäisiin, niin 30 
turkulaista bokserinomistajaa kokoontui 19.9.1965 
Veikko Haitin kotiin perustamaan Suomen Bokse-
riyhdistyksen ensimmäistä alaosastoa. Ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi valittiin Jouko Rauttamo. 
Jo ensimmäisten vuosien toimintakertomuksista 
näkee, että ihan tyhjästä alaosastoa ei perustettu, 
vaan toimintaa oli osittain jo vakiintunutta. Seuraa-
vassa vapaamuotoista kertomusta alaosastomme 
alkuvuosilta – historiikit ja juhlapuheet säästämme 
50-vuotisjuhliin.

KouLuTus
Koulutus oli alusta asti hyvin keskeinen osa ala-
osaston toimintaa. Ensimmäisinä vuosina
kouluttajana toimi pääasiassa Veikko Haiti, jonka 
narttu Bellamy oli 1961 tullut käyttövalioksi
viestiltä. Terho Lindroos tuli mukaan kouluttajak-
si, ja hän koulutti useita vuosia myös pääyhdistyk-
sen kesäleireillä. Alun hieman satunnaisemmin 
järjestetyt tottelevaisuusharjoitukset vakiintuivat 
vuonna 1968 viikoittaisiksi, ja toimintakertomus-
ten mukaan ”innokkaimmat eivät malttaneet pitää 

edes kesätaukoa”. Parina ensimmäisenä vuosi-
kymmenenä tottelevaisuusharjoituksia pidettiin 
Hippoksella, mistä siirryttiin Katariinanlaaksoon 
ja 1990-luvun puolivälissä nykyiseen paikkaan 
Vätin kentälle Turun kenttäkoirayhdistyksen vuok-
ralaisiksi. Maastolajeista alkuaikoina harrastettiin 
viestiä ja jälkeä. Haku tuli mukaan 1980-luvulla.

KesÄLeiriT
Suomen bokseriyhdistyksen ensimmäinen 
kesäleiri järjestettiin 1971 Pornaisissa,mutta 
Turun alaosasto oli järjestänyt viikonloppuleire-
jä jo 1960-luvulla. Leireillä oli yleensä mukana 
koko perhe, ja majapaikkana useimmiten teltta. 
Nykyään alaosasto järjestää viikonloppuleirejä, 
treenataan omilla kentillä ja maastoissa, ja käy-
dään välillä kotona nukkumassa.

”Boxer Fun cLuB”: reTKeT ja maTKaT
Ensimmäisten vuosien ohjelmiin kuului erilaisia 
matkoja ja retkiä. Lyhyimmät reissut tehtiin
sunnuntaikävelyinä. Esimerkkinä näistä käy vaikka 
vuonna 1968 tehty kävelyretki, jolle osallistui peräti 
24 bokseria, joita varten tarvittiin 40 taluttajaa! 
Pisimmät matkat on tehty Tukholman näyttelyi-
hin ja Amsterdamin Maailmanvoittajanäyttelyyn 
vuonna 1985. Toimintakertomuksissa on mainittu 
1960-luvulla hyvinkin tarkkaan retkien kommelluk-
set, kuten vuonna 1968 keskellä yötä Hirvensalon 
viikonloppureissulla tapahtunut rähäkkä ”Vikin ja 
Oggen tapellessa Tessan suosiosta”. 

SBY Turku 50 vuotta 1965–2015:
Bokseriaatetta ja railakkaita retkiä 

– SBY Turun alkuvuodet

Taina saarinen
(Bokseri 4/2005)

inkeri nykäsen hum-Kan aramis ylittämässä 
hyppyestettä hippoksella 1960-luvulla
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Vuonna 1968 käytiin myös Tukholman kv näytte-
lyssä, ja vuoden päätteeksi todettiin laivamatkan 
olleen ”ratkiriemukas, jolle lisäväriä antoivat pienet 
putoilemiset ym. poliisikuulustelut”. Jalon bokseri-
aatteen ”fan club” oli selvästi myös ”boxer fun club”, 
kuten yhdessä toimintakertomuksessa alaosastoa 
luonnehdittiin. Yhdistyksen vuosikokouksissa käytiin 
suurin joukoin, joskus jopa busseittain. Vuoden 1970 
vuosikokousmatkalle oli tosin lisähoukutukseksi 
järjestetty hauska ilta Kaivohuoneella.

Kerhoillat
Kerhoillat kuuluivat alusta alkaen alaosaston 
toimintaan. Aiheet sisälsivät koulutusta, jalostusta, 
näyttelyasiaa, bokserin anatomiaa ja terveyttä. 
Jäsenistöä patisteltiin monin tavoin osallistu-
maan palveluskoirakokeisiin. Martin nuorisotalo 
oli vuodesta 1968 keskeinen kokoontumispaikka 
lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Kerhoiltoja 
oli parhaimmillaan kerran viikossa. Koirat olivat 
mukana Martissa, kunnes nuorisotilan muut käyt-
täjät valittivat asiasta, ja Martin nuorisotilan käyttö 
hiipui. Viime vuosina kerhoiltojen ja jäsentapaamis-
ten aiheina on ollut koirahieronta, tottiskeskustelut, 
PK-sääntömuutokset ja sydänkuuntelu.

Näyttelyt ja jalostustarKastuKset
Alaosasto järjesti ensimmäisen erikoisnäyttelyn-
sä vuonna 1970 Turun keskustassa VPK:n pihal-
la. Tämän jälkeen erikoisnäyttelyitä on Turussa 
järjestetty noin viiden vuoden välein. Tuore alaosasto 
pääsi jo vuonna 1966 järjestämään myös jalos-
tustarkastuksen, jossa kustakin koirasta täytettiin 
useampisivuinen lomake, johon merkittiin lähinnä 
ulkonäköön ja rakenteeseen liittyviä tietoja. Ala-

osaston väkeä patistettiin 1960-luvulla säännöllisesti 
myös lonkkakuvauttamaan koiransa. Viimeisin eri-
koisnäyttely oli 40-vuotisjuhlanäyttely vuonna 2005. 
Vanhanmallisen jalostustarkastuksen korvanneen 
ZTP-testin ja sen yhteydessä Klubsieger-näyttelyn 
alaosasto on järjestänyt viimeksi vuonna 2002.

sBy turuN alaosastoN  
puheeNjohtajat

1965–1971  jouko rauttamo
1972–1976  terho lindroos
1977–1979  roope aaltonen
1980–1981  terho lindroos
1982–1991  pentti haggrén
1992  reijo saarinen
1993  terho lindroos
1994–1995  Manu laine
1995–1997  Maarit Kandelberg
1998–1999  sirpa lehtinen
2000–2002  anne järvinen
2003–?  heidi Kumlin
2006–2007  Mervi Virtanen  
 (nyk. lamminen)
2009  taina saarinen
2010–2011  susanne rantamäki
2012–  laura Mäiseli

Taina saarinen
(Bokseri 4/2005)

Komea rivi hirvensalon retkeltä 1968

inkeri nykäsen hum-Kan aramis ylittämässä 
hyppyestettä hippoksella 1960-luvulla

inkeri nykäsen hum-Kan aramis ylittämässä 
hyppyestettä hippoksella 1960-luvulla
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SBY Turku  
50 vuotta
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O
len Sonja Forsblom 
ja asun Espoossa 
koirieni kanssa. 
Bokseri on kuulunut 

elämääni jo lähes neljänkym-
menen vuoden ajan ja olen 
aina tykännyt koirien kanssa 
puuhastelusta sekä liikkumi-
sesta, joten lajivalinta, agility,  
oli aika helppo.

Agility on koirien esteratakilpai-
lu jossa ihminen ohjaa koiran 
tuomarin suunnitteleman radan 
läpi virheettömästi ja mahdol-
lisimman nopeasti, koskematta 
koiraan tai esteisiin. Laji on 
koiralle fyysisesti aika rankka, 
esteitä radalla on 15-22 ja usein 

saman kilpailupäivän aikana 
saatetaan suorittaa useampi 
kisarata. Maksiluokassa (johon 
bokseri kokonsa puolesta kuu-
luu, eli säkäkorkeus koiralla on  
43,00 cm tai yli) hyppykorkeus 
on 55-65cm.

Minni (Riverflowers Caprice) 
on oma kasvatti ja ensimmäi-
nen kisakoirani, muutaman 
koiran kanssa olen jo aiemmin 
puuhastellut agilityn parissa, 
mutta Minnin kanssa olen 
hieman enemmän panostanut 
treenaamiseen. Itselleni koiran 
terveys ja hyvinvointi menee 
aina kaiken muun edelle, joten 
ennen kuin aloitin agilityn 

treenaamisen ylipäänsä, käytin 
koiran välikuvissa ja kun ter-
veyspuoli oli täysin kunnossa 
niin uskalsin aloittaa agilityn 
treenaamisen.

Minnin kanssa ajatuksena ei 
alussa ollut lainkaan kilpaile-
minen. Halusin koiralle lajin 
jonka parissa voi ohjatusti 
treenata ja yhdessä tehden pi-
tää hauskaa. Päädyimme Sep-
po Savikon oppiin ja hetkeä-
kään en ole katunut. Itse en ole 
lainkaan kilpailuhenkinen enkä 
edes nauti kisaamisesta, mutta 
jotenkin tie kuitenkin vähitellen 
vei kisaamaan. Kilpailin itse 
Minnin kanssa ykkösluokassa 

Sonja ja Mimmi

Agility
Teksti: Henna Lappi-Tanskanen
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ja kakkosluokassa kunnes alkoi 
tuntua sille, että Minni tarvitsee 
kolmosluokassa kokeneemman 
ja nopeampijalkaisen ohjaajan. 
Hyvän ystäväni kanssa sovim-
me, että itse jatkan treenaa-
mista Minnin kanssa ja ystäväni 
juoksee kisaradat. Kohtalai-
sen harvakseltaan yhdessä 
treenaten ja kisaten he saivat 
yllättävänkin helposti vaa-
dittavat tulokset saadakseen 
osallistumisoikeuden vuoden 
2015 Agilityn Suomenmesta-
ruuskilpailuihin. SM-kisojen 
jälkeen aloin taas itse kilpailla 
Minnin kanssa ajatuksena vain 
pitää hauskaa koiran kanssa 
ilman minkäänlaisia tavoitteita. 
Väliaikainen kisaohjaajavaihdos 
teki hyvää niin koiralle kuin 
minullekin, itse ehdin treenata 
koiran kanssa vaikeampia jut-
tuja sekä saada itsevarmuutta 
ja koira sai kilpailla ja sai sieltä 
kokemusta itselleen. 

Muutaman kisan olin itse 
juossut Minnin kanssa arvoki-
sojen jälkeen ja syksymmällä 
keksin, että lähdemme viikon-
loppureissulle Ahvenenmaalle 
mökkeilemään ja samalla 
juoksemaan siellä muutaman 

radan. Lähdimme Turusta 
aamulaivalla Maarianhaminaan 
ja iltapäivällä oli Eckerössä eka 
kisarata. Lähdin koiran kans-
sa hyvällä fiiliksellä tekemään 
kohtalaisen vaikeaksi kokemaani 
rataa. Kepeille viennin kanssa 
piti malttaa, että koira haki oikein 
sisään, putki-puomierottelu oli 
tuottanut muutamalle hylkäyk-
sen ja rimoja oli monella tullut 
alas. Teimme yhdessä Minnin 
kanssa rataa maltilla, tarkasti 
sekä nopein vapautuksin kon-
takteilta ja onnistuimme teke-
mään nopean ratavirheettömän 
suorituksen ja alitimme ihan-
neajan reilusti, tuloksena -8,63 
ja voitimme kilpailun ja saimme 
SERT-A:n eli agilityserifikaatin. 
Minni taisi tuolla suorituksella 
tehdä historiaa, sillä ellen ihan 
väärin ole ymmärtänyt niin kos-
kaan aikaisemmin bokseri ei ole 
onnistunut tekemään voittonollaa 
agilityn korkeimmassa luokassa. 
Myönnetään, taisi siinä jokunen 
ilon kyynel vierähtää poskelleni 
kun koiran kanssa lähdin jäähkä-
lenkille kisojen jälkeen. 

Minni on siitä onnellisessa ase-
massa, että se on täysin terve 
luustollisesti. Meillä on oma 

luottofyssari sekä hieroja jotka 
käyvät säännöllisesti, mutta 
toistaiseksi ei ole koirasta vielä 
koskaan löytynyt mitään jume-
ja. Agilityssä koiran ja ohjaajan 
huolellinen lämmittely ennen 
treenejä tai kisoja on ensiarvoi-
sen tärkeää jotta ei niin helposti 
tulisi vammoja eikä jumeja. Itse 
kilpailen hyvin säästeliäästi koi-
ran kanssa, tehdään huolelliset 
jäähkälenkit  suoritusten jäl-
keen ja annan sen aina palau-
tua kunnolla. Kilpailen myös hy-
vin harvoin esimerkiksi kahtena 
päivänä peräkkäin ja jos joskus 
kisataan kahtena viikonloppuna 
peräkkäin niin sen jälkeen on 
viimeistään vapaa viikonloppu. 

Minni on hauska harrastus-
kaveri sillä se on hyvin moti-
voitunut koira ja sillä on hyvin 
toistokestävyyttä ja vauhtia. 
Toisaalta se on hyvin herkkä 
koira ja kysyy helposti jos ei 
ole satavarma mihin suuntaan 
seuraavaksi mennään. Minnillä 
on uskomaton häiriönsietoky-
ky, kun se on radalla niin se ei 
välitä mistään mikä ympärillä 
tapahtuu. Radalla tehdään 
hommia iloisesti ja lajista naut-
tien, yhdessä koiran kanssa.

Teksti: Henna Lappi-Tanskanen
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Olen Tarja Torvinen Hollolasta 
ja olen kasvattanut boksereita 
kennelnimellä SkyBridge vuo-
desta 1998 lähtien. Kasvatus-
työni on pienimuotoista, mutta 
omalla työlläni toivoisin säilyt-
täväni työkykyisen bokserin.

Kasvattamaan päädyin oike-
astaan vahingossa. Pääsin 
seuraamaan läheltä Mirja Aron 
(kennel Aprilmist) toimintaa ja 
halusin myös itse kokeilla. Siitä 
se sitten lähti. Kaksi ensim-
mäistä pentuettani olivat ca-
valierkingcharlesinspanieleita 
(vuosina 1997 ja 1998). Ensm-
mäinen bokseripentue syntyi 
joulukuussa 1998 DE (VDH) CH 
DK CH Jefersen Von Der Sem-

bacher Flur - C.I.B FIN, SE & EE 
MVA EEV-96 Tiger-Rock’s Valse 
Brillante JK1.

TÄRKEITÄ YKSILöITÄ
Lapsuuden kodissani oli val-
koinen bokserityttö Lila, jonka 
kanssa vartuin ja jaoin elämäni 
ilot ja surut. Lila kuului elämää-
ni 13-vuoden ajan. Kun oman 
koiran hankinta myöhemmin 
tuli ajankohtaiseksi ei vaihtoeh-
toja ollut.

Ensimmäinen bokserini oli 
lähes musta tiikerityttö Dunja 
(Medea Koniec Klopotov) jonka 
sain Mirjalta sijoitukseen. Har-
mikseni Dunja kuoli jo ennen 
ensimmäistä syntymäpäivään-

sä sydänlihastulehdukseen. 
Puolivuotta Dunjan kuoleman 
jälkeen sain Rouvalin Marjalta 
(Tiger-Rock’s) sijoitukseen Idan 
(C.I.B FIN, SE & EE MVA EEV-96 
Tiger-Rock’s Valse Brillante 
JK1). Idan sain pitää 13,5 vuotta 
ja Idan kartoittamalla tiellä olen 
edelleen.

Idan lisäksi elämäni koiria ovat 
olleet C.I.B FIN, SE, LV & RU MVA
Alexval Van Winkle BH FH2 JK1. 
Leen kanssa edustimme Suomea 
Berliinissä ATIBOX FH WM-kilpi-
luissa vuonna 2004 saavutimme 
siellä koulutustunnuksen FH2 
sijoituksemme oli 11.  SB K- ja 
S-pentujen emä Janka Kierskie 
Ustronie BH ZTP sekä SB J-Lo 

Kasvattajaesittelyssä SkyBridge

Tarja Torvinen•	
1997 –•	

24 pentuetta•	
136 pentua•	
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FH2 eli Tirri Torvinen, joka on 
sielunkumppanini ja siksi jotenkin 
erityinen. Tirrin kanssa kisasim-
me viime syksynä Tsekeissä 
ATIBOX FH WM-kilpailuissa 88 
pistellä sijoituksemme oli 9.

Kotonani on tällä hetkellä Tirrin 
lisäksi Luxus Von Mitke eli 
Riemu sekä SB Valse La Petit eli 
Kiusa. Tätä kirjoittaessani Rie-
mu astutetaan lähipäivinä, joten 
toivottavasti meillä on pentuja 
alkuvuodesta. Kiusan takaa tu-
levat minulle tärkeät koirat Ida, 
Lee, Tirri sekä suuresti arvosta-
mani Fedor del conte di Vitalba. 
Kiusa on mielestäni erittäin 
lupaava jälkikoira ja tavoittee-
namme on kisata erikosjäljellä.

KASVATUSTA OHjAAVAT  
AjATUKSET
Kun olen valitsemassa nartuil-
leni urosta yksi tärkeimmistä 

asioista on koiran terveys sekä 
se, että olen henkilökohtai-
sesti tavannut koiran. En pidä 
koetuloksia pakollisina, jos olen 
nähnyt koiran harjoituksissa 
tai erilaisissa tilanteissa ja näin 
saanut kuvan koiran Luonteesta 
ja käyttäytymismallista.

Rotumme suurimpia ongelmia 
on terveys, kuten esimerkiksi 
sydänsairaudet, spondyloosi, 
allergiat ...(lista on pitkä). Vain 
tutkimalla mahdollisimman laa-
jasti, tiedostamalla faktat sekä 
järkevillä jalostusvalinnoilla 
voimme toivottavasti vaikuttaa 
terveystilanteen myönteiseen 
kehitykseen.

Koska bokseri on rotumääri-
telmältään palveluskoirarotu, 
olisi mielestäni erittäin tärkeää 
kiinnittää huomiota koirien luon-
teeseen ja koulutettavuuteen. 

Suuri toiveeni olisi säilyttää työ-
kykyinen bokseri. Eri yksilöiden 
luonteen ominaisuuksista ja koi-
rien koulutettavuudesta saam-
me osviittaa erilaisin testein ja 
kokein (esim. ZTP, kansalliset/
kansainväliset kokeet).

MENESTYNEITÄ KASVATTEjA
Pyrin ohjaamaan kasvattieni 
omistajia harrastamaan koi-
riensa kanssa. Lajilla ei ole väliä 
kunhan se on mielekästä teke-
mistä molemmille, sekä koiralle 
että ohjaajalle. Kerran tai kaksi 
vuodessa järjestän koulutusvii-
konlopun, jolloin on mahdolli-
suus tutustua eri lajeihin.

Oman kasvatustyöni ehdoton 
helmi on FI KVA SkyBridge Eddie 
Van Halen ATIBOX IPO WM 2008, 
ATIBOX FH WM 2010, IPO3 VPG3 
FH2 om. Annakaisa Loiri. Oli 
tähtihetkiä olla seuraamassa 

skyBridge have a nice Day “Kerttu” & 
Tiina sippolaskyBridge Dirty Dancing sB-e-pentueen emä
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joka hakee oman pentunsa kotiin. 
Ja mikä tärkeää, olen saanut 
paljon todella tärkeitä ja rakkaita 
ystäviä kasvattieni omistajista.

Hyvää Joulua ja kiitos kuluneesta 
vuodesta sekä paljon Onnistu-
misia ja Onnenhetkiä tulevalle 
vuodelle!

-tarja-

paikan päällä kun Eetu voitti 
ATIBOX IPO WM-kilpailun Puolas-
sa unohtamatta muita Eetun ja 
Anskun hienoja saavutuksia. Eetu 
on SB J- ja R-pentueen isä.

Muutamia muita kasvattejani, 
jotka ansaitsevat tulla erikseen 
mainituiksi ...
FI MVA SB Killer Queen FH1 HK2 
EK1 JK1 (SB P-pentueen emä), 
om. Nina Suuronen, SB Kisses 
of Fire ZTP JK1 (SB R-pentueen 
emä),om Johanna Kleemola, SB 
Have Nice Day VPG2 ZTP (Q- ja T-
pentueen emä), om. Tiina Sippola, 
SB Twisted Sister BH TK1 TK2 
2x VOI1(SB V-pentueen emä) om. 
Satu Kajosmäki, SB Janis Joplin 
AGI3 Sofia Tuisku, SB Rebel Yell 
IPO3 ZTP, om. Harri Latikka. 
Kiitos myös Teille kaikille muille 
joita en tässä nyt pysty mai-
nitsemaan NIIN YLPEÄ TEISTÄ 
KAIKISTA <3

Lisäksi olen erittäin ylpeä ja 
onnellinen siitä, että lähes joka 
vuosi on ollut ilo seurata kasvat-
tejani ZTP-testissä.

ILOjA jA TAKAISKUjA
Kasvatustyö on valintoja, joskus 
vaikeita päätöksiä ja silloin tällöin 
myös huonoa tuuria. Surullisin 
muisto kasvatustyössäni on SB 
T-pentue. Kaiken piti olla hyvin. 
SB Have Nice Day eli Kerttu syn-
nytti heinosti kahdeksan pentua, 
jotka sitten sairaalahoidosta huo-
limatta hiipuivat pois Terttua (SB 
Twisted Sister) lukuunottamatta. 
Se oli sydäntä raastava kokemus.

Takaiskujen jälkeen jaksaa 
kuitenkin aina uudelleen ja 
uudelleen aloittaa alusta uuden 
pentueen kanssa. On todella pal-
kitsevaa kun kasvattien omistajat 
tekevät tuloksia koirillaan. On 
ihanaa nähdä onnellinen perhe, 

aTiBox iPo Wm ‘08 sB eddie Van halen “eetu” & annakaisa Loiri

Fi mVa sB Killer Queen “alli”
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UROKSET:
Boxwald’s capitano corrado baby 1 KP,  
VSP-PENTU, PU 1, VSP
Boxwald’s commodoro cinzani baby 2 KP
sky Bridge Yellow submarine baby 3 KP
Boxwald’s Black Prince pen 1 KP
Bestbox infinito iniesta eri JUK 1  
VSP-JUNIORI
Boxwald’s aresson Deimos eri juk 2 
stengårds cassius clay eri 1 PU3
Playbox’s Panthera eri 1, PU 2

NARTUT:
Boxwald’s cara christallina baby 1 KP
sky Bridge Yes sir i can Boogie baby 2 KP
Boxwald’s Beatrice pek ei sij.
Boxwald’s Blackmore Lady pek 2 KP
Boxwald’s Black swan pek3 KP
cocoon’s storm in a Teacup pen 1 Kp  
ROP-PENTU, PN 1 ROP
ornelia vom schierenhorst pek 4 KP

Kaiffarin Derby eri juk 2
Boxwald’s almost perfect eri juk 1, 
ROP-JUNIORI, PN 2,
caprina aurelia adorable eri 
caprina astella adriana eri juk 4
Ferito’s Basia me eri juk 3
Ferito’s Bellissima eri
Playbox’s Karelian pearl eri nuk 1, PN 3
Playbox’s Karelian star eri nuk 3
sky Bridge xiulet eri nuk 2
cocoon’s jam jam eri vek 2
Liberum avis Ballada eri vek 3
raftsman topgirl to ma Baker’s eri vek 1,  
VSP-VETERAANI, PN 4

TURISTIT:
Bestbox el hombre de sierra eh tur 3
cocoon’s stand by me eri tur 1, ROP-TURISTI, 
PU 4
Playbox’s Lafaette eri tur 2

Puppy&Veteran  
show

ROP Cocoon’s Storm in a Teacup
VSP Boxwald’s Capitano Corrado 
PU 2 Playbox’s Panthera 
PU 3 Stengårds Cassius Clay
PU 4 Cocoon’s Stand by me
PN 2 Boxwald’s Almost perfect
PN 3 Playbox’s Karelian pearl eri nuk 1, PN 3
PN 4 Raftsman topgirl to Ma Baker’s 

ROP-juniori Boxwald’s Almost perfect
VSP-juniori Bestbox Infinito Iniesta 
ROP-Pentu Cocoon’s Storm in a Teacup
VSP-Pentu Boxwald’s Capitano Corrado 
ROP-Veteraani Playbox’s Panthera
VSP-Veteraani Raftsman topgirl to Ma Baker’s 
ROP-Turisti Cocoon’s Stand by me
ROP-Kasvattaja Boxwald’s
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Keväällä 2015 Suomen Bokseriyhdistys 
lähetti minulle kutsun arvostelemaan 
Puppy&Veteran Boxer Show, joka pidet-
täisiin lokakuussa 2015.

Otin ilolla tämän kutsun vastaan ja 
aamulla 10 lokakuuta saavuin junalla 
Kouvolaan, arvostellekseni tämän näytte-
lyn. Tämän vuoden lokakuu sää osattau-
tui kylmäksi, mutta kyseinen päivä oli 
kuitenkin aurinkoinen ja mieli korkealla. 
Näyttely oli järjestetty sisätiloissa, joka 
on tarkoitettu koiraharrastuksille. Näytte-
lypaikka oli erinomainen, oli ulkona kylmä 
tai sateinen, lattiapäällyste oli hyvä eikä 
ollut liukas ja tilaa oli kaikille osallistujille.

Kuten näyttelyjärjestäjät kertoivat mi-
nulle säännöistä, niin tässä näyttelyssä 
saivat osallistua ainoastaan babyt, pen-
nut, juniorit, nuoret koirat alle 2 vuotiaat 
ja veteraanit yli 7 vuotiaat. Näyttelysään-
nöissä oli mistä luokasta vain ja iästä 
huolimatta voi voittaa. 

Näyttelyyn oli ilmoitettu lähes 30 
bokseria. Niistä 11 baby ja pentuja, 8 
junioria, 4 nuorten luokan koiraa, 4 vete-
raania, 3 turistia ja 1 kasvattajaluokka.

Kokonaisuudessa pidin todella paljon esi-
tetyistä boksereista. Melkein kaikki saivat 
korkeatasoiset arvostelut. Luokka sijoi-
tuksissa en katsonut ainoastaan rodun 
tasoa, myös heidän ikää, fyysistä kuntoa 
ja kokonais kuvaa kehä käyttäytymistä. 

Kuten aina veteraani luokka on se 
vaikein ja tunteellisin. Bokserin ollessa 
veteraani iässä nousee kunnioitus ja 
lämpimät tunteet. Minun on aina vaikea-
ta valita se paras veteraani.

Mielenkiintoisinta oli arvostella babyt ja 
pennut. He olivat eri ikäisiä ja eri kehitys 
vaiheissa, mutta hyvässä fyysisessä 
kunnossa. Monet heistä olivat ensim-
mäistä kertaa kehässä ja käyttäytyivät 
pennun tavoilla. Kaikki olivat erittäin 
lupaavia, mielenkiintoista nähdä mitä 
heistä kasvaa. Tässä näyttelyssä voitti-
vat juuri näistä luokista olevat bokserit.

Kasvattaja luokassa oli ilmoitettu 1 kas-
vattaja. Esitetyt bokserit olivat erinomais-
ta tyyppiä ja näin ollen  ansaittu voitto.

Oli erittäin mielenkiintoista osallistua 
Puppy&Veteran boxer show. Kiitoksia 
Suomen Bokseriyhdistykselle kutsusta. 
Oli mukava tavata Suomalaisia kasvatta-
jia ja omistajia. 

Ystävällisin terveisin
FCI tuomari, bokseri kasvattaja
Denis Dudko
(kääntänyt suomeksi Jaana-Kaarina 
Jukka)

TuomariKerTomus
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Tervehdys taas kaikille! Tämä 
syksy onkin ollut tapahtumia 
täynnä - ja lähinnä niitä vä-
hemmän mukavia...
 Päätimme lähteä vapaapäi-
väni kunniaksi pitkälle metsä-
lenkille Porkkalan suuntaan. 
Olin kuullut ystävältäni muka-
vasta paikasta, jonne pääsisi 
autolla, ja jossa koiria pystyisi 
huoletta pitämään vapaana. 
Olin juuri ostanut uudet maas-
tonilkkurit ja ajattelin, että nyt 
olisi upea aurinkoinen päivä 
koeajaa kengät metsässä. Lai-
toin saunan ajastuksella päälle 
ja lähdimme huristelemaan 
kohti Porkkalaa. Mukana oli 
tietty sienikori ja koirille vettä. 
 Oli todella kaunis aurin-
koinen päivä ja muutama 
aste pakkasta. Haahuilimme 
metsässä, ja koirat juoksivat 
onnesta soikeana pitkin lääniä. 
Olin hieman jo eksyksissä ja 
kaivelin kännykkää avuksi – 
olimme melko lähellä autoa. 
Sienikori oli unohtunut autoon, 
mutta ei se haitannut. En 
löytänyt kuin pari suppilovah-
veroa, ja se hieman harmitti.
 Jostain syystä Uni-
Mummeli päätti taas lähteä 
haahuilemaan omille teilleen. 
Jonkin aikaa huutelin koi-
ran perään - Unilla kun on 
pakottava tarve mennä aina 
mutustamaan peuranjätöksiä. 
Aikani huhuiltuani elikosta ei 
kuulunut mitään - ennen kuin 
kuulin omituisen räsähdyksen. 
Lähdin kävelemään kohti ään-
tä ja löysinkin koiran pinnalta 
jäätyneestä suonsilmästä! 

Uni oli jo kainaloita myöten 
suossa, kun pääsin paikalle. 
Mietin hetken mitä tehdä. 
Ensimmäiseksi päätin kytkeä 
Speden hihnalla puuhun kiinni, 
ettei suossa olisi kohta kahta 
koiraa. Sitten heitin takin 
pois päältäni ja rämmin kohti 
hukkuvaa. Olin reisiä myöten 
jääkylmässä suoliejussa ja 
koitin tavoitella Uni-Mummelia 
pannasta. 
 Juuri kun sain sormeni 
pannan alle, hätääntynyt Spede  
oli riuhtonut itsensä irti puusta 
ja yritti tulla auttamaan meitä. 
Hyvä yritys - huonolla seurauk-
sella. Spede hyppäsi suonsil-
mäkkeen reunalta melkein 40 
kg painollaan suoraan niskaani, 
ja olin suossa vyötäröä myöten. 
Jääkylmä vesi pisteli ihoa ja 
paniikki alkoi iskeä. Siinä me 
olimme, kaikki kolme idioottia 
suossa. Mietin, kuinka mei-
dät sieltä joskus 500 vuoden 
päästä löydetään suomuumioi-
tuneina.
 En kuitenkaan päästänyt 
Unin pannasta irti, vaan pidin 
koiraa pinnalla. Spede pöhelsi 
vasemmalla puolellani, mutta 
se ei ollut vielä uppoutumassa 
suohon. Huusin Spedelle täy-
sin palkein: ” PERTTI PASA-
NEN, PERKELE! POIS SIITÄ”!  
Ja Spede loikkasi kuivalle 
maalle. Pidin Speden hihnasta 
kiinni ja kiskoin täysin voimin 
oikealla kädellä Mummelia 
suosta. Lopulta sain Mumme-
lin ylös ja kummatkin koirat 
pysymään kuivalla maalla ja  
hinasin itse ruhoni Speden 

hihnasta roikkuen pois suosta.
 Kylmä pisteli ihoa ilkeäs-
ti – sormet ja varpaat olivat 
tunnottomat. Nappasin äkkiä 
takkini mukaan ja mietin 
suorinta reittiä autolle. Koitin 
kiihdytellä jäätynyttä runko-
ani hölkkäaskeleihin.  Hetken 
päästä tajusin, että vain toinen 
kenkä oli jalassa. Sillä hetkellä 
mietin, että täytyy vissiin val-
mistajalle laittaa reklamaatio 
virheellisestä mainoksesta: 
”Kestää kovaakin käyttöä 
maastossa.” 
 Umpikohmeisena pääsim-
me autolle. Siellä minulla on- 
neksi oli pyyhkeitä ja vaihto-
vaatteita mukana. Komensin 
koirat äkkiä autoon, käärin ne 
kuiviin pyyhkeisiin ja laitoin 
auton lämppärit täysille. Koti-
parkkipaikalla totesin, että 
minulla oli yhä vain yksi kenkä 
jalassa. Kävin heittämässä sen 
roskikseen ja kävelin sukkasil-
lani kotiin (onneksi ei tainneet 
naapurit nähdä).
 Suihkun kautta kaikki me 
kolme suunnistimme saunaan, 
ja pian sen jälkeen nukuimme-
kin harvinaisen hyvin.Autossa 
haisi monta päivää ummeh-
tunut suo. Harmittaa vieläkin, 
että tuolle reissulle jäi upouu-
det kengät.
 Suossa kylpeminen kau-
nistaa...mutta ei ehkä tällä 
tavalla.
 Rauhallista vuoden loppua 
ja parempionnista ensi vuotta 
odotellen;

Henna, Spede ja Uni

Speden spalsta

SUO, KOIRA jA KADONNUT KENKÄ
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Suomen Bokseriyhdistyksen

maalimies-
koulutus
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M
yös monet haus-
kat muistot ovat 
jääneet mieleen. 
Flirtti oli voima-

kas ja vietikäs narttu ja aina 
ei kaikki tietenkään mennyt 
ihan nappiin...varsinkaan 
maalimiehellä... Muistan, että 
ainakin kaksi kertaa kaaduin 
tyynypainissa tuon ihanuuden 
kanssa. Eve oli itse rauhal-
lisuus, äidistä ei aina ehkä 
samaa voinut sanoa ...Meinaan 
kyllähän se niin on, että äidit 
antamassa tyttärilleen ohjeita 
missä elämän tilanteessa 
vaan.. siinä välillä salamat 
lyö. Muistan senkin hyvin, kun 
Eve katsoi aina äitiään, että 
kerro nyt miten tämän kohdan 
ohjaan...Kiltisti se Eve kyllä 
kuunteli. Tässä suora lainaus 
Flirtin kotisivuilta: ”Flirtti lived 
long and good life. It followed 
Eveliina like a shadow where-
ver she went. Perfectly faithful 
and loyal friend!  ” Ei tähän ole 
lisäämistä..Koiraharrastus tuli 
jäädäkseen. 

Meni jokunen aika kunnes 
Eveliina ilmestyi treeneihin 
pienen boksermiehen kanssa . 
Qurko (Flirtin Qorttelin Qurko) 
Flirtin tyttären poika astui 
kehiin. Kuinka ollakkaan sekin 
oli hyvin vietikäs, temppe-
ramenttinen koira. On aivan 
ihanaa, miten koiraharrastus 
on Kallion perheessä siirtynyt 
vanhemmilta kaikille kolmelle 

tyttärelle.. Se ei aina ole itses-
tään selvyys, monesti ehkä 
päinvastoin. Evelle on siirtynyt 
myös kilpailuvietti ja alusta asti 
treeniporukka oli sitä mieltä, 
että tämä parivaljakko tava-
taan SM:ssä.

Eve on koiran kouluttajana ke-
hittynyt niin paljon, että ei mei-
tä ketään enää tarvita ohjeita 

Eve, Qurko ja Flirtti
Eräisiin hakutreeneihin saapui äitinsä Kristiina Kallion 

kanssa nuori tyttö ja hänen mukanaan mielettömän kaunis 

upea bokserinarttu. Flirtiksi sitä kutsuttiin ja ohjaajaa Eveksi. 

Taisi olla Eveliina Kallio tuolloin 14-vuotias ..Ja kyllä meidän 

hakupoppoo näki heti, että tästä parista vielä kuullaan ja 

vielä enemmän kuullaan tulevaisuudessa. 

Tekst: eila uusi-Kouvo
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antamaan.. Äiti -Tittikin saa nykyisin ohjeis-
tusta tyttäreltään. Se on lahja, että osaa 
analysoida omia treenejään ja  koesuori-
tuksiaan ja se lahja Evellä on. Toki treenipo-
rukka välillä hieman toppuuttelee ja myös 
pyrkii tukemaan. Aina ei kenelläkään treenit 
mene putkeen eikä edes SM-kisat. Eve on 
hyvin päättäväinen nuori nainen treenailus-
sa ja hänellä on alusta saakka ollut Qurkon 
kanssa päämääränä SM:t. 

Vuoden 2014 SM:n hakusuoritus oli aivan 
huippuluokkaa ja nyt 2015 SM-kisat sitten 
menivät haun osalta kahden maalimiehn 
löytymiseksi. Se söi naista ja toki myös 
meitä treenikavereita. Mutta asiat on ana-
lysoitu ja jokainen meistä tietää, että näitä 
sattuu. Nykyisin on parasta se, kun Eve 
antaa meille vanhoille ohjeita ja näkemyk-
siä, on osaava maalimies jne. 

On ollut ihanaa seurata nousuasi Suomen 
huipulle. Vaikka se ihan huippu, nappisuori-
tus antaa vielä odottaa, niin ollaan sinusta 
ylpeitä. Aikaa on Qurkon kanssa vaikka 
mihin. Se on nyt myös KVA, vaikka hieman 
varjona. Jos 25-vuotiaana on saavuttanut jo 
kahden koiran kanssa upeita tuloksia, niin 
mihin sitä vielä yltääkään. 

Toivon, että koiraharrastus on sinussa 
ikuisesti, vie mukanaan ja antaa elämään 
hyvää vastapainoa. Joskus tässäkin harras-
tuksessa jokainen meistä ruoskii itseään 
liikaa. Me treenipoppoona tulemme pitä-
mään huolen, että ruoskinta kohdallasi on 
minimaalista.. Ja meitä vanhoja voit potkia 
persuuksille ja rohkeasti. Toivon myös, että 
saisit käyttää osaamistasi muiden harras-
tajien ohjaamiseen. Sinä Eve olet hyvä. On 
ollut nautinto treenata kanssasi metsän 
siimeksissä, chickens in the wood!

FLirTin QorTTeLin QurKon TuLoKseT

30.5.13 Tampere  
Tuomari: reima nuutinen hK1 291p

16.7.13 Kokemäki 
Tuomari: Lea margareta Kallio hK2 244p

12.10.13 Ylöjärvi 
Tuomari: hannu Viertonen hK3 289p

4.5.14 Tampere 
Tuomari: mia sandelin hK3  265p

7.6.14 Ylöjärvi 
Tuomari: hannu Viertonen hK3 282p

12.10.14 Kankaanpää 
Tuomari: Lea margareta Kallio hK3 255p

7.8.15 Vantaa 
Tuomari: Lea Yli-suvanto hK3 205p

26.9.15 Ylöjärvi 
Tuomari: reija nieminen hK3 280p

” Toivon, että koira-
harrastus on sinussa 
ikuisesti, vie mukanaan 
ja antaa elämään hyvää 
vastapainoa.

27  |   Bokseri 4 • 2015

8.8.2015 NOKIA 

Tuomari :Janiki Steinbock, Israel

ROP Tenten Knight

VSP Bluesfreund Ihana Impi-Lempi SERT

ROP kasvattaja Tenten kennel

PU2 Ma Baker’s Keep The Faith SERT

PU3 Lacalero Von Den Tempelritten VASERT

PU4 Sulohuulen Eri Nomainen

PN2 Ma Baker’s Femme Like U ROP VET

PN3 Zealbeat’s Bitch Like Witch VASERT

PN4 Tenten Marimba

8.8.2015 jOENSUU KV 

Tuomari: Giovanni Mosca-Tenna, Italia

ROP, CACIB Playbox’s Unique

VSP, CACIB Playbox’s Flash Of The Shadow

PN 2, SERT, VA-CACIB Sky Bridge Written In The Stars

PN 3 Playbox’s Flaming Diamond

PN 4, VA-SERT Decas Esme

9.8.2015 jOENSUU

Tuomari: Jari Laakso

ROP Playbox’s Unique

VSP Playbox’s Golden Giant

PU 2 Bestbox El Ministro Defensa

PN 2 Playbox’s Flaming Diamond

PN 3, SERT Decas Esme

PN 4, VA-SERT Playbox’s Karelian Pearl

19.9 HYVINKÄÄ

Tuomari: Robert Bambah

ROP Bestbox Bonita De Luna,RYP4

VSP Stengåds Cassius Cley SERT

PU2 Calvin Klein della Cappastorta,Vara-SERT

PN2 Bestbox Hola Cara Mia

PN3 Luxus von Mitke,SERT

26.9.2015, SALO 

Tuomari Kimmo Mustonen

NUO-ERI, NUK1, PU1, SA, ROP, SERT Playbox’s Karelian Royal

VSP ei valittu

Va-SERT AVO-ERI, AVK1, PU2, SA Zealbeat’s Zeal For Hard Bea

 

Näyttelytuloksia

Bestbox Bonita de Luna
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calvin Klein della cappastorta

Tenten Kight

Luonnetestituloksia
29.8.15 KOUVOLA

Tuomarit: Lea Yli-Suvanto ja Jorma Lankinen

Ferito’s Adeste +140p

Playbox’s Billy The Kid +114

Playbox’s Golden Giant +140

Playbox’s Gossip Girl +138

30.8.15 KOUVOLA

Tuomarit: Lea Yli-Suvanto ja Jorma Lankinen

Cochise Alice In Wonderland +190p

Bestbox Gran Chavala +116p

Stengårds Bubba-Ho-Tep +125

Vaa’as Musta Maija +155p

25.10.2015 LAHTI PENTUNÄYTTELY/ 

KAIKKIEN ROTUjEN

Tuomari: Kristiina Niemelä

ROP-Pentu Boxwald’s Cara Christallina

18.10.2015 RAKVERE

Tuomari: Petrus Roosenboom

ROP Playbox’s Flaming Diamond

VSP SERT  EE MVA  Playbox’s Don Juan

RAKVERE 17.10.2015

Tuomari: Natalia Sedykh

ROP Playbox’s Flaming Diamond 

PU2 Playbox’s Don Juan 

5.9.2015 LUIgE

Tuomari: Jari Laakso

BOS, CAC Playbox’s Golden Giant

BF 2, ROP-Junior, J-CACIB  EE JCH Playbox’s Karelian Pearl

BALTTIAN VOITTAjA 2015

BALT JW-15 ROP JUN,JUN SERT,EE JMVA Calvin Klein  

della Cappastorta

EUROOPAN VOITTAjA 2015

Calvin Klein della Cappastorta EURO

Rally-toko-tuloksia
SULOHUULEN ERI NOMAINEN

Rally-toko alokas luokka

4.10.2015 Ylöjärvi ALOHYV 94 pistettä RTK1, Tuomari: Iiris Harju

22.8.2015 Lempäälä ALOHYV 77 pistettä, Tuomari: Pia Heikkinen

26.7.2015 Hattula ALOHYV 78 pistettä, Tuomari: Pia Heikkinen

sulohuulen eri nomainen
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calvin Klein della cappastorta

PK-tuloksia

SKYBRIDgE REBEL YELL 

Orimattila 16.9.2015

Tuomari: Mikael Laine

IPO 2 

Kotka 1.11.2015 

Tuomari: Tero Oravasaari

IPO 3 

Omistaja/ohjaaja: Harri Latikka

gIVEMEFIVE BETTY BOOP

Inkoo 12.7. 2015

Tuomari: Paavo Rapila

FH2 86 p

17.10.2015 Kuortane

Tuomari: Timo Leppäkorpi

FH2 80 p 

24.10.2015 Orimattila

Tuomari: Eeva Hiltunen

FH2 86 p

21.11.2015 Elimäki 

Tuomari: Mikael Laine

FH2 91 p

Omistaja/ohjaaja: Sirpa Annala

CARUSO VOM MITTLEREN EBRACHgRUND

Nurmijärvi 18.10.2015

Tuomari: Kimmo Simula

JK1  

Omistaja: Leena ja Tuula Nolvi, Ohjaaja: Leena Nolvi

caruso vom mittleren ebrachgrund

GivemeFive Betty Boop skybridge rebel Yell 
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FI MVA
CARUSO VOM MITTLEREN EBRACHgRUND
OMISTAjAT: LEENA jA TUULA NOLVI

Agilitytuloksia

U’NIKATIN BLACK-jACK

OHjAAjA: jONNA HAKALA 

Ylöjärvi 23.7.2015 

Tuomari: Jari Helin

A3, tulos 2,22, sij. 9.

H3, tulos 15,58, sij. 26.

Lieto 27.9.2015  Varsinais-Suomen  

piirinmestaruus yhteistulos

tulos 5,00, sij. 4., 

Lieto 10.10.2015 

Tuomari: Arto Laitinen

A3, tulos 0,12, sij. 8.

A3, tulos 18,43, sij. 9.

Tuomari: Jari Suomalainen

U’nikatin Black-Jack, H3, tulos 1,59, sij. 3., 

ohjaaja: Jonna Hakala

RIVERFLOwERS EVERgREEN

OHjAAjA / OMISTAjA SOFIA TUISKU

Lohja 1.8.2015

Tuomari: Petteri Kerminen

A1, tulos: 10,00 sij. 17

H1, tulos: -16,02 sij. 2

Hyvinkää 11.10.2015

Tuomari: Anne Viitanen

A1, tulos: 10,00 sij. 4

A1, tulos: 5,00 sij. 5

H1, tulos: -15,25 sij. 1

Vantaa 17.10.2015

Tuomari: Anne Savioja

A1, tulos: -7,08, sij. 2

A1, tulos: -9,67, sij. 2 SERT

Vantaa 15.11.2015

Tuomari: Anne Savioja

A2, tulos: 6,90, sij. 5

jyväskylä 28.11.2015

Tuomari: Minna Räsänen

H2, tulos: -1,30, sij. 1

A2, tulos: -6,97, sij. 3

u’nikatin Black-jack

Muotovalio

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. 

Kampanjakoodilla
“tassu”

ensimmäisestä
laskusta

-30%

Hyvännäköiset ja toim
ivat kotisivut 

lemmikille – alkaen 4
,90 €/kk

Untitled-1   1 24.11.2015   14.14

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. 

Kampanjakoodilla
“tassu”

ensimmäisestä
laskusta

-30%

Hyvännäköiset ja toim
ivat kotisivut 

lemmikille – alkaen 4
,90 €/kk

Untitled-1   1 24.11.2015   14.14



32  |   Bokseri 4 • 2015

Joint Care
-helpottaa liikkumista

MAXI Joint Care
auttaa tukemaan nivelten hyvinvointia
Suurten koirien aktiivisuus yhdistettynä suureen massaan kuormittaa 
niiden niveliä. Ajan myötä niveliä saattaa alkaa aristaa, mikä voi johtaa 
jäykkyyteen tai rajoittaa ja hidastaa liikkumista.
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97%
OF OWNERS

AFTER 1 MONTH **
SATISFIED

Omistajat havaitsivat, että koiran elämänilo ja 
aktiivisuus palautuivat ja elämänlaatu parani.

TEHOKKUUS
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S MOVEMENT

TARKKUUS
MAXI JOINT CARE  -ruokavalion koostumus on kehitetty helpottamaan 
koiran liikkumista ja ylläpitämään sen hyvinvointia terveiden nivelien kautta. 
EPA-DHA-rasvahapot ja ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä, joka sisältää 
mm. hydrolysoitua kollageenia, tukee nivelrustoa ikääntymisprosessin aikana 
ja auttaa näin ylläpitämään nivelten toimintaa.
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