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PÄÄTOIMITTAJA
Timo Kokko
Puh. 0400 272 556
bokserilehti@bokseriyhdistys.fi

AVUSTAJAT
Kiia Issakainen, taitto
Henna Lappi-Tanskanen
Johanna Klemola
Kirsi Haapanen

OSOITTEENMUUTOKSET
Jäsensihteerille, sähköpostilla: 
jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi.

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

KUVAT
Kaikki kuvat ovat tervetulleita lehteen, mahdollisim-
man isoresoluutioisena ja käsittelemättömänä suo-
raan kamerasta. Tiedostomuodolla ei ole merkitystä.  
Tarvittaessa soita toimitukseen ja kysy lisäohjeita! Laadul-
taan huonolaatuisia tai painokelvottomia 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.
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ILMESTYMINEN
Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. (2 kertaa painettuna, nu-
merot 1 ja 4. Digilehtenä 2 kertaa vuodessa, numerot 2 ja 3)

Lehti painetaan 4-värisenä, koko B5 (176mmx250mm).
Painopaikka: Print Mill, Loviisa.
Painosmäärä n. 800kpl.
Digilehti: MagNet e-Publishing.

ILMOITUSHINNAT JA PALSTOJEN HINNAT JÄSENILLE
1/1 sivu 4-väri (sisäsivu) 70€/40€* 
½ sivu 4-väri  50€/25€*
 ¼ sivu 4-väri  30€/20€*
Valioilmoitus  0€ (FI/ KVA-valionarvo)
Valioilmoitus   30€/15€*
Sertin saaneet    20€/15€*
ROP-pentu          20€/15€*

ILMOITUSHINNAT JA PALSTOJEN HINNAT EI-JÄSENILLE
1/1 sivu 4-väri (sisäsivu)  150€/70€*  
½ sivu 4-väri             100€/50€*
¼ sivu 4-väri              50€/30€*              
Valioilmoitus        0€ (FI/ KVA-valionarvo)                                                         
Valioilmoitus      50€/30€*
Sertin saaneet    30€/20€*
ROP-pentu  30€/20€*
 *) Digilehti

Ilmoitus/mainos maksetaan etukäteen yhdistyksen  tilille
FI80 1270 3000 2070 63.
Liitä kuittikopio sähköisenä ilmoituksen/mainoksen mu-
kaan, voit lähettää myös paperikopion postitse. Ilmoitus/
mainos julkaistaan vasta kun maksu on suoritettu.

PUHEENJOHTAJA 
Heidi Mäki-Välkkilä
p. 044 441 0205
puheenjohtaja@bokseriyhdistys.fi

VARAPUHEENJOHTAJA 
Laura Mäiseli p. 050 552 1528
laura.maiseli@doxboxsport.fi

SIHTEERIT 
Reetta Niinikorpi, hoitaa hallituksen  
kokouksiin liittyvät asiat
Mira Jaakkola, hallituksen 
ulkopuoleinen ilman äänioikeutta
muut sihteerin asiat 
sihteeri@bokseriyhdistys.fi

TALOUSASIAT
Satu Kajosmäki
rahastonhoitaja@bokseriyhdistys.fi

JÄSENASIAT
Jaana Repo
jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi

JALOSTUSTOIMIKUNTA
Laura Mäiseli, p. 050 552 1528
jalostus@bokseriyhdistys.fi
Toimikunnan jäsenet:
Hanne Leinonen (pentuvälittäjä),  
Jenni Kaukonen (Atibox Health Com-
mittée), Kirsi Tevalin, Anneli Karttunen 
ja Tuula Seppälä (ulkomuototuomari-
koulutus), Nina Menna (eläinlääkärijä-
sen), Arja Jauhiainen (MH ja LT asiat),
Laura Latikka (käännökset), 
Helena Vuorinen, Susanna Mahlanen, 
Minna Eerikäinen, Piia Hietsalo

JULKAISUTOIMIKUNTA
Timo Kokko, p. 0400 272 556
julkaisu @ bokseriyhdistys.fi
(Huom! Bokserilehden aineisto
osoitteeseen 
bokserilehti@ bokseriyhdistys.fi)
Toimikunnan jäsenet:
Taitto: Kiia Issakainen, 
Henna Lappi-Tanskanen, 
Johanna Kleemola 
ja Kirsi Haapanen.

KOE- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA
Riikka Salo, p. 040 825 1439
riikkahsalo@gmail.com
Toimikunnan jäsenet:
Jaana Repo (Turku), 
Laura Latikka (Lahti), 
Mari Sonninen (Itä-Suomi), 
Maija Laine (Lahti, koulutusvastaava), 
Antti Myllyperkiö (Pohjanmaa, koulutus- 
vastaava, maalimiesoppilaiden edustus), 
Miika Myyryläinen (Itä-Suomi, 
koulutusvastaava), 
Lea Kallio (Tampere, koulutusvastaava),  
Mikael Mylläri (Turku, koulutusvastaava), 
Henna Lappi-Tanskanen (Uusimaa, 
koulutusvastaava), 
Riikka Valkonen (Keski-Suomi, 
koulutusvastaava)

NÄYTTELYTOIMIKUNTA
Arja Jauhiainen, p. 040 777 7797
nayttely@bokseriyhdistys.fi
Toimikunnan jäsenet:
Anne Rikkilä, Jenni Sokura, 
Krista Puhakka, Mari Harju-Säntti, Mii-
sa Laukka, Noora Ylijärvi, 
Pertti Mäki-Välkkilä, Sari Tallgren 
ja Tuija Haukkala.
Alaosastojen edustajat hallituksessa
Lahden alaosasto
Laura Latikka
Samuli Immonen (varaedustaja)
Turun alaosasto
Reetta Niinikorpi
Elina Haapala (varaedustaja)
Tampereen alaosasto
Lea Kallio
Petra Karppinen (varaedustaja)
Pohjanmaan alaosasto
Mari Harju-Säntti
Antti Myllyperkiö (varaedustaja)
Itä-Suomen alaosasto
Harri Sonninen
Minna Myyryläinen (varaedustaja)
Uudenmaan alaosasto
Kirsi Haapanen
Eveliina Rehnfors (varaedustaja)
Keski-Suomen alaosasto
Pertti Mäki-Välkkilä
Ari Koponen (varaedustaja)

Toiminnantarkastajat
Gunilla Forsblom ja Kati Korhonen
Varamiehet
Miisa Laukka ja Päivi Hakuli
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(digilehden salasana) 
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Kituvuosi alkoi julkaisutoimikun-
nan vetäjänä. 
Vuosikokouksessa paikalla oli n. 
6 % jäsenistöstä vaikuttamassa 
Bokserilehden tulevaisuuteen. 
Kokouksessa päätettiin, että ku-
luva vuosi mennään samalla ta-
valla kuin kulunut vuosi 2016 eli 
kahdesti julkaistaan printtilehti, 
numerot 1 ja 4, sekä kahdesti digi-
lehtenä julkaistaan numerot 3 ja 4.
Uskoakseni päätös oli hyvä. Aina-
kin päätös oli taloudellinen, vaik-
ka mielipidekysely, johon ihmiset 
vastasivat ennen kokousta, oli 
printtilehden puolesta.
Viime vuoden viimeinen printti-
lehden arvo ainakin nousi ja se 
näkyi nimenomaa kasvattajien 
ostamissa joulumainoksissa, joita 
oli ennätysmäärä. Itse en ota kan-
taa puolesta enkä vastaan, kumpi 
on parempi? Saman työmäärän 
molemmat vaativat. Antaa ajan 
näyttää miten käy. Haluan kui-

tenkin korostaa, että kyseessä on 
edelleen jäsenille suunnattu lehti 
ja toivon, että jokainen jäsen mak-
samalla jäsenmaksun on halukas 
saamaan lehden itselleen - muo-
dossa tai toisessa.
Maailma muuttuu ja meidän on 
muututtava sen mukana. Toivot-
tavasti jonain vuonna päätetään 
missä formaatissa lehteä tehdään 
tulevaisuudessa jatkuvasti. Se tie-
to auttaisi ainakin digilehteä, jol-
loin sen vieminen eteenpäin seu-
raavalle tasolle olisi mahdollista, 
jos muutos olisi pysyvä.
Luullakseni jokainen koirayhdistys 
painii samojen asioiden kanssa 
tänä päivänä - toiset vähemmän 
ja toiset enemmän, kulurakenteet 
vain vaihtelevat yhdistyksittäin.
Lehtemme tulevaisuus on monen 
muuttujan summa.

Timo Kokko

PUHEENJOHTAJALTA
Toinen kauteni yhdistyksen pu-
heenjohtajana on alkutaipaleella. 
Osoitan suuret kiitokset vuosiko-
koukselle luottamuksesta ja anta-
mastanne valtakirjasta tähän mie-
lenkiintoiseen toimeen.

Vuosikokouksessa nousi jälleen 
esiin sama ongelma mikä on tois-
tunut viimeisinä vuosina usealla 
taholla. Uusien toimihenkilöiden 
saaminen mukaan yhdistyksen 
toimintaan on vuosi vuodelta työ-
läämpää. Hallitus saatiin kuitenkin 
kasaan ja otammekin kaikki mie-
lihyvin vastaan apuja toiminnan 
eteenpäin viemiseksi. Yhdistyksen 
taloustilanne on myös edelleen 
haastava ja ihan jokainen voi aut-
taa asiaa osallistumalla yhdistyk-
sen tapahtumiin.

Tapahtumien osalta on tiedossa 
kiireinen kesä. Erikoisnäyttely on 
tänä vuonna Turun alaosaston 

järjestettävänä. Kesäleirin muut-
taminen Jyväskylän kupeeseen 
Vesangalle siirsi samassa myös 
rotumestaruuskisat samalle 
suunnalle. Mestisten järjestelyistä 
vastaa Keski-Suomen alaosasto, 
FH-mestikset siirtyivät puoles-
taan Uudenmaan alaosaston hoi-
dettavaksi. Elokuussa Lahdessa 
järjestettävässä KlubSiegerissä 
ja ZTP:ssä otamme toivottavasti 
askeleen eteenpäin jalostuksel-
lisesti kun ZTP:n yhteydessä on 
tänä vuonna mahdollista suorittaa 
myös körung. Aivan upeaa!

Pääyhdistyksen tapahtuminen li-
säksi kalenterissa on useita erin-
omaisia alaosastojen järjestämiä 
tapahtumia, leirejä ja koulutuksia. 
Kaikki rohkeasti mukaan, uudet ja 
vanhat!

 Terveisin Heidi

PÄÄTOIMITTAJALTA

ABCD- OTTELU
4.6.2017 HYVINKÄÄ

ABCD-ottelu 4.6.2017 klo 10 Hyvinkäällä, SPL Itä-Uusimaan kentällä. 
Ajo-ohjeet kentälle löytyvät

 ITU:n nettisivuilta osoitteesta: http://spl-itu.arkku.net/kentta.php

Ottelun tuomarina toimii Marja Hurme.

ABCD-ottelu on airedalenterriereiden, boksereiden, collieiden
 ja dobermannien välinen epävirallinen joukkuekilpailu,
 jossa kilpaillaan tottelevaisuudessa kahdessa luokassa 

(möllit ja kilpailevat). Osallistujat kilpailevat sekä yksilö- että joukkuemestaruuksista.
Kukin rotu nimeää kumpaankin luokkaan enintään kolmen (3) koirakon joukkueet.

 Möllijoukkueen koirat suorittavat käyttäytymiskokeen 
(BH-koe, seuraamis osuus yhden kerran joko ilman remmiä tai remmin kanssa) 
tottelevaisuuskaavion ja kilpailevien joukkueen koirat palveluskoirakokeiden 

1.luokan (alokas) tottelevaisuuskaavion. 
Mölleihin saa osallistua koirakko,

 joka ei ole aiemmin osallistunut varsinaisiin palveluskoirakokeisiin 
(bh-kokeen suorittanut koirakko voi halutessaan osallistua möllijoukkueen edustajaksi)

 ja kilpaileviin ei ole rajoitusta.

Tapahtuman järjestää Suomen Bokseriyhdistys
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Jo pikku tytöstä olen ollut paljon 
tekemisissä koirien kanssa ulkoi-
luttaen kaikki naapuruston koirat, 
kunnes 12 vuotiaana sain ensim-
mäisen oman koirani cockerspa-
nieli Indyn (Priceless Indian Tre-
asure). Indyn jälkeen on elämääni 
mahtunut monia ihania ja rakkaita 
tassuttelijoita, toiset pidempään ja 
toiset valitettavasti vain hetken, 
mutta jokainen on opettanut ja 
kouluttanut minua sekä ihmisenä 
että koiraihmisenä. Loistavaa op-
pia sain myös kun sain toimia ken-
neltyttönä Priceless -kennelissä ja 
auttaa pentujen hoidossa sekä hoi-
taa kenneliä lomien aikana. Yhdet 
pennutkin olen saanut kasvattaa 

kesällä 2003 muiden rotujeni aika-
na, joten monipuolista kokemusta 
on kertynyt vuosien varrella.

Bokserin kasvatuksemme nytkäh-
ti käyntiin keväällä 2012 kun Iita, 
oikealta nimeltään Lellibox Shari-
dan, muutti meille. Tuo oli osittain 
sattuman kauppaa, koska Iita tuli 
meille kodinvaihtajana labrado-
rivanhuksemme Ronin kaveriksi. 
Iita oli piristävä vauhtineito ja iha-
nan luonteensa vuoksi aloin poh-
tia, että jospa Iitasta olisi äidiksi. 
Kävimme Pevisa-tutkituttamassa 
Iitan ja löysimme Iitan kasvattajan 
Elina Homin vinkistä vielä aivan 
loisto sulhaskandidaatin.

Syksyllä 2013 syntyi A-pentu-
eemme isänään ihana Link Logos 
Amoteamo. Pentuja syntyi viisi, 
kolme poikaa ja kaksi tyttöä, kaik-
ki keltaisia. Apuna synnytyksessä 
toimi isä Linkin omistaja ja pitkän 
linjan kasvattaja Ulla Cederberg. 
Ullan kokemus ja asiantuntemus 
synnytyksessä oli korvaamatonta 
ja olenkin aina kiitollinen Ullalle 
mahdollistaessaan tämän upean 
ensimmäisen pentueemme.
A-pentueesta luonnollisesti halu-
simme pitää itsellämme pennun, 
joten perheeseemme tuli uusi 
jäsen Kiada's Arissa eli tuttaval-
lisemmin Tyyne. Tyyne sai kut-
sumanimensä isoäitieni mukaan. 
Tyynen myötä opin esimerkiksi 
että bokserille paras leikkikaveri 
on toinen bokseri, Iita-äiti oli on-
nellinen saadessaan samanhenki-
sen leikkikaverin. Roni-labbiksesta 
oli tässä vaiheessa jo aika jättänyt, 
joten uusi kaveri oli Iitalle iso ilo.
Joulukuussa 2014 syntyi B-pen-
tueemme isänään supermiehekäs 
Asko Kallonen eli Sambuca della 
Cadormare. Pentuja syntyi kah-
deksan suloista tiikerijuovikasta 
pikku pöheltäjää ja ajatukseni rus-
kearaidallisista boksereista muut-
tui täysin, nyt ne olivatkin ihania 
nuuhkuteltavia.

Pentueemme kasvavat kodissam-
me Klaukkalassa perheemme 
parissa, joten jokaisesta pentu-
eesta emme valitettavasti pysty pi-
tämään itsellämme pentua. B-pen-
tueesta sijoitimme narttupennun 
Kiada´s Brisingamenin, kutsumani-
meltään Mila, mahdollisuudeksi 
jatkaa kasvatustyötämme.
Olimme ajatelleet, että B-pennut 
jäisivät Iitan viimeiseksi pentueek-
si, mutta keväällä 2016 tulimme 
toisiin ajatuksiin. Iitan ihana luon-
ne ja loistavat taidot äitinä kan-
nustivat meidät vielä yhteen Iitan 
pentueeseen. C-pentue syntyi 15. 
huhtikuuta isänään komea ja leik-
kisä Borok'ko King of Dream eli 
Alex. Pentuja siunaantui yhdeksän 
ja yksi pojista valloitti meidät, jo-
ten laumamme kasvoi yhdellä kel-
taisella pikku pallerolla nimeltään 
Kiada's Ché eli Reino. Sijoitukseen 

Kasvattajaesittelyssä Kiada’s

Vuodesta 2013 • 3 pentuetta • 22 pentua
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annoimme Maisa Peppi Karoliinan 
eli virallisemmin Kiada's Corazón 
-nimisen keltaisen tytön.
Pyrimme kasvattamaan luonteel-
taan tasaisia ja mahdollisimman 
terveitä perheenjäseniä, joiden 
kanssa on mukava harrastaa ja 
touhuta. Koska kasvatuksessam-
me etusijalla ovat terveys ja luon-
ne, kannustamme kasvattejamme 
terveystutkimuksiin saadaksem-
me meille kasvattajille arvokasta 
tietoa pentujemme terveydestä. 
Komea tai kaunis ulkonäkö on siis 
vain kirsikka kakun päälle.

Kasvattimme saavat jo pikku pen-
tuina paljon kokemuksia erilaisis-
ta asioista kuten lapsista. Tässä 
reippaina apulaisinamme toimivat 
pääasiassa omat tyttäremme Kia 
ja Ada, ja tässä myös selviää ken-
nelnimemme pohja, nimi muodos-
tuu noista kahdesta nimestä.
Olen pentutestanut kaikki pentum-
me viiden viikon ikäisenä, jolloin 
pentu on vielä autenttisimmillaan, 

ja noista testeistä olen saanut mie-
lenkiintoista ja hyvää tietoa pen-
nun aktiivisuudesta, dominanssis-
ta, aistien käytöstä, rohkeudesta, 
palautumisesta ja muista koiran 
perusominaisuuksista, jotka vai-
kuttavat muun muassa tulevan 
kodin valintaan ja myöhemmin koi-
ralle ominaisten lajien valintaan.

Kodit kasvateillemme valitsemme 
tutustumalla ehdokkaisiin tapaa-
malla heidät henkilökohtaisesti 
ennen päätöstämme pennun luo-
vuttamisesta. Haastatellessamme 
ehdokkaita kyselemme suunni-
telmia harrastusten suhteen ja 
pyrimme muutenkin löytämään 
juuri sen oikean kodin jokaiselle 
pennulle. Menestystä emme vaadi, 
mutta harrastaminen on suotavaa. 
Pennunostajat saavat pennun mu-
kana muun muassa ison tietopa-
ketin ruokinnasta, mahdollisista 
sairauksista, koiran hoidosta sekä 
Bokserin käyttöoppaan ja olen 
aina valmis auttamaan ja neuvo-

maan kykyjeni ja tietojeni mukaan 
kasvattieni omistajia kaikissa miel-
tä askarruttavissa kysymyksissä.

Omien koiriemme kanssa olem-
me harrastaneet vaihtelevasti ja 
kokeillen eri lajeja sekä käyneet 
muutamissa näyttelyissä. Reinon 
kanssa olisi tulevaisuudessa tar-
koitus suorittaa BH-koe ja Tyynen 
kanssa olisi kiva Rally-tokoilla. Itse 
toimin SBY Uudenmaan alaosastos-
sa aktiivina ja yhdistyksen toiminta 
on muutenkin lähellä sydäntäni.
Suunnitelmissa olisi pentue myös 
tälle vuodelle ja isäehdokas on jo 
katsottuna, joten nyt vain odotte-
lemme että haaveistamme tulee 
totta. Ajatus on monesti tässä mat-
kan varrella käynyt kuulemassani 
lausahduksessa ”Elämä ei muut-
tunut kuin yhden koiran verran, 
mutta silti se muuttui täysin”. Juu-
ri näin kävi minullekin.

Kirsi Haapanen ja Antti Hynninen
Kennel Kiada’s
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Olimme pitkästä aikaa ajaneet kauas 
Kirkkonummen metsiin, jossa saisimme 
olla rauhassa. Täällä meilläpäin ei ole 
paljoa paikkoja, mihin voi päästää noita 
kaheleita vapaana juoksemaan, ja koira-
puistot eivät ole meidän paikkoja.
Oli kaunis aurinkoinen päivä ja hanki 
hohti kutsuvana. Päästin koirat vapaaksi 
ja ajattelin, kuinka onkin mukavaa pit-
kästä aikaa koirien juosta vapaana. Uni 
ei tosin enää pääse juoksemaan niin pit-
kiä lenkkejä eikä niin usein. Syynä tähän 
on jossain määrin Mummelin ikä sekä se, 
että se juoksee usein itsensä kipeäksi 
asti. Luulisi jo melkein kymmenvuotiaan 
koiran omaavan jonkin verran jo järkeä 
päässä, mutta ei.
Uni kun pääsee hurjastelemaan, se in-
nostuu taklailemaan Spedeä, joka nöy-
ränä poikana yrittää varoa vanhusta eikä 
anna takaisin samalla mitalla. Illalla sit-
ten linkutetaan takajalkaa, kun on leikitty 
amerikkalaista jalkapalloilijaa.
Katselin iloissaan kirmaavia boksereita. 
Yhtäkkiä kumpikin lähti painelemaan täy-
siä eteen päin. Yritin huudella koirien perään, 
mutta kumpikin katosi kuin tuhka tuuleen. 
Näin ei ollut vielä ennen käynyt. Löntystelin 
koirien suuntaan jokusen kerran perään huu-
dellen sen enempää hermostumatta...
Kunnes kuulin kauheaa ääntä siitä suunnas-

ta mihin koirat oli kadonneet. Se ääni ei tul-
lut ihmisestä vaan jostain eläimestä. Sieluni 
silmin näin kuinka nuo tappajakoirat raatele-
vat jotain pikku puudelia tai bambi-parkaa! 
Koitin juosta niin ripeästi paikalle kuin kyke-
nin upottavassa hangessa.
Näin kummankin koiran seisovan ja 
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Päivi Suominen, Piikkiö 

Pirjo Rytioja, Kokkla 
Riitta Lammela, Ranua 

Irina Ramstadius-Vainio, Heinola 
Christina Collan, Kauniainen 
Aapo Pulkkinen, Jyväskylä 

Petri Ortju, Tampere 
Elina Kallio, Lahti 

Outi Tamminen, Tampere  
Karoliina Riihiluoma, Seinäjoki 

Minna Koskipää, Jämsä 
Anna Kabris, Laukaa 

Tuuli-Maria Taatila, Tampere 
Vesa Taatila, Tampere 

Susan Ruuth, VästerskogKuva Timo Kokko

Suomen Bokseriyhdistys ry:n Tampereen alaosaston

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
 pidetään maanantaina 5.6.2017 klo 17.30 Ratinan stadionin kahvilassa

osoitteessa Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere.

Esityslista
1 § Kokouksen avaus

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

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Hyväksytään kokouksen esityslista

5 § Valitaan johtokunnasta kesken kautta eronneiden puheenjohtajan (yksi kausi) 
ja kolmen (3) johtokunnan jäsenen (kaksi kautta) 

ja yhden (1) johtokunnan jäsenen (yksi kausi) tilalle uudet henkilöt
6 § Käsitellään muut esille tulevat asiat

7 § Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!
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Hallituksen jäsenten esittely

Olen Heidi Mäki-Välkkilä ja aloitin juuri toisen kauteni yh-
distyksemme puheenjohtajana. Yhdistystoiminnassa olen 
vuosien varrella ollut mukana useampaan otteeseen, mm 
jäsensihteerinä, alaosaston edustajana ja varapuheenjoh-
tajana. Lisäksi olen toiminut mukana eri toimikunnissa. 
Ensimmäisen bokserini hankinnasta on vierähtä-
nyt jo neljännesvuosisata. Zealbeat’s nimen alla 
kasvatustoimintaa meillä on ollut vuodesta 2000. 
Asun Kinkomaalla, Keski-Suomessa. Perheeseen kuu-
luu mieheni Pertti, viisi lasta, koirat, Suomenhevonen 
sekä uusin tulokas akaattikotilo. Koiria on kotona tällä 
hetkellä neljä; kaksi bokseria ja kaksi bostoninterrieriä. 
Työni liikkuvan luonteen ja suurperheen arjen vuoksi on 
oma aktiivinen koiraharrastus jäänyt vähän lepotilaan. Ren-
nompia vuosia odotellessa.

Puheenjohtaja

Olen Jaana Repo Turun alaosastosta ja yhdistyksen uusi 
jäsensihteeri. Yhdistyksen toiminnassa olen ollut mukana 
vuodesta 2011. Jäsenyyteni aikana olen ollut vaikuttamas-
sa sekä Turun alaosastossa rahurina että yhdistyksen hal-
lituksessa sihteerin roolissa. Nyt muutaman vuoden tauon 
jälkeen on mukava olla taas kantamassa korttansa kekoon 
yhteisen hyvän vuoksi. Kotona minulla asustaa bokserit 
Moonraker Kahlekuningas ”Kaapo” sekä Peer-Otzberg Fred-
die ”Fredi”. Niiden kanssa sujuu vapaa-aika rattoisasti eikä 
tekemisen pula pääse yllättämään. Mukavaa kesää kaikille. 
Turuilla ja toreilla nähdään.

Jäsensihteeri

Hei, olen Varsinais-Suomalainen bokseriaktiivi. Rakkauteni 
rotuun on syntynyt varmasti pitkälti siitä, että molempien 
vanhempieni kodeissa on ollut boksereita jo ennen minua 
ja olen lapsena saanut kuunnella niitä hulluja tarinoita, 
mitä bokserit olivat aikojen saatossa keksineet. Kärttämällä 
kärtin nuorena bokseria, mutta en sitä koskaan saanut. Sil-
loin päätin, että kun muutan omilleni, hommaan bokserin! 
Muuton aika tuli, mutta koska tein useaa työtä samanaikai-
sesti, ei minulla ollut aikaa koiralle. Onneksi sain tasaisin 
väliajoin hoitaa ystäväni kahta bokseria ja toisen ystävän 
koiralle opetin aikani kuluksi sirkustemppuja. Elämä vei 
minut ulkomaille töihin muutamiksi vuosiksi, mutta sieltä 
palatessani ja asettuessani aloilleni, oli vihdoin bokserin 
aika. Ongelmana oli se, että mieheni ei ollut kovin iloinen 
ajatuksesta, että meille muuttaisi ”seinään juossut eläin”. 

Soitin ystävälleni, jonka boksereita olin hoitanut, että tule-
pas viikonlopuksi meille. Ai niin, ota koirasi mukaan - nyt 
myydään bokseri rotuna miehelleni. Sen viikonlopun jäl-
keen meille muutti ensimmäinen bokseri. Alusta asti oli 
selvää, että koska olen hankkinut palveluskoirarodun, sen 
kanssa tulee harrastaa. Saimme heti todella hienosti apu-
ja harrastuksien kanssa Turun alaosastosta, useilta bok-
seriharrastajilta ympäri Suomea ja yhdistyksen leireiltä ja 
näin bokseriharrastus pikku hiljaa vei mennessään. Olen 
sen verran laiska treenari, että minun pitää asettaa itsel-
leni tavoitteita, jotta jaksan treenata aktiivisesti. Kokeissa 
käymisen olenkin kokenut omalta osaltani olevan sopiva 
harrastusmotivaation nostattaja. Tähän mennessä olen 
ehtinyt kilpailla neljällä koiralla mm. haussa, erikoisjäljel-
lä, suojelussa ja TOKO:ssa. Muutaman metsäjäljenkin olen 
yhdellä koiristani ajanut, mutta jäljestämistä en koe mis-
sään määrin rentouttavaksi lajiksi, joten varsinkin metsäs-
sä jäljestäminen jää varmaankin yhden koiran kokeiluksi.   
Olen aiempina vuosina ollut Turun alaosastossa useis-
sa luottamustehtävissä ja koulutan alaosastossa aktii-
visesti. Pääyhdistyksen jalostustoimikuntaa vedän nyt 
toista kautta. Olin myös mukana tekemässä edellistä 
bokserien jalostuksen tavoiteohjelmaa. Valitettavas-
ti meille kaikille niin rakas bokseri on kovin sairas rotu, 
mutta uskon vahvasti että pienin askelin, terveys edel-
lä, meidän on mahdollista edetä kohti terveempää rotua. 
Kotona meillä on tällä hetkellä neljä bokseria ja harrastan 
kahden nuorimman kanssa aktiivisesti hakua ja suojelua. 
Kasvatan boksereita erittäin pienimuotoisesti kennel nimel-
lä Bits Bite. Laura Mäiseli
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Olen Satu Kajosmäki ja asun Keski-Suomessa Keuruulla. Minul-
la on ollut vuodesta 2005 boksereita. Tällä hetkellä minulla on 
kaksi bokseria uros Jussi ja narttu Terttu, näiden lisäksi löytyy 
pitkäkarvainen collie Teppo. Niin ja pari kissaa. Pari lasta ja 
mies. Työskentelen tällä hetkellä oman yritykseni parissa. Yri-
tykseni toimialoja ovat valokuvaus, oman työvoiman tarjoami-
nen sekä tein pienen lemmikkitarvikekaupan kotini yhteyteen. 
Esittelykuvan kriteereinä oli kuva itsestä koiransa kanssa, mutta 
jostain hassusta syystä, minusta ei ole kuvia koirieni kanssa. 
Koiristani kyllä senkin edestä. 
Juuri tässä laskeskelin, että olen ollut erilaisissa yhdistyksissä 
hallitustyöskentelyssä mukana nyt 20 vuotta. Olen tainnut tä-
män yhdistysurani aikana olla kaikissa hallituspesteissä, toisi-
naan useammassa yhtäaikaa. Olen ollut SBY Keski-Suomen ala-
osaston rahastonhoitaja alaosaston perustamisesta lähtien. Nyt 
otin sitten isomman lusikan käteen ja katsotaan millainen soppa 
saadaan tässä pestissä hämmennettyä. Toivon, että palvelen tei-
tä mahdollisimman hyvin ja lupaan pitää hyvää huolta omalta 
osaltani yhdistyksen taloudenhoidosta. Kiitos luottamuksesta!

Rahastonhoitaja

Olen Timo Kokko ja olen ollut julkaisutoimikunnan vetäjänä yhtä-
jaksoisesti vuodesta 2012 asti - vastuualueinani tänä aikana ovat 
olleet Bokserilehti, internet-sivustot ja tiedottaminen. Aiemmin 
olen toiminut koulutusvastaavana 2000-luvun alussa, sekä sitä 
ennen julkaisutoimikunnassa.
Olen ollut mukana kehittämässä bokserilehteä A5-koosta A4-
kokoon, sekä sen nykymuotoon. Olen myös toiminut yhteyshen-
kilönä vuodesta 2012 saakka pääsponsoriimme Royal Caniniin. 
Bokseritaustaa minulla on vuodesta 1995, jolloin ”ostin” ensim-
mäisen bokserini. Boksereita olen kasvattanut omalla kennelni-
mellä vuodesta 2007 lähtien. Uskallankin tähän pohjaten sanoa, 

Julkaisu

Olen bokseriharrastaja ja Suomen Bokseriyhdistyksen jäsen vuodesta 
1992. Tällä hetkellä minulla on kotona neljä bokseria. Vanhin on Ma 
Baker´s Femme Like U eli ”Flikka” jo 10 vuotta, ainut urokseni Gift 
of Gods No Akacisa eli ”Gifty” on kohta 8 vuotta, Tenten Marimba eli 
”Gimma” on 5 vuotta ja hänen tyttärensä Tenten Oh Wow ”Friidu” on 
kaksi vuotta ja järjestyksessä yhdeksäs bokserini, vaikka sijoituskoi-
rana ei vielä ole omani. Kymmenes bokserini, Iggy Pop von Aisneren 
eli ”Voitto”, jonka omistan Mari Harju-Säntin kanssa, asuu tällä het-
kellä Rantasalmella Piia Jääskeläisen hyvässä hoidossa ja on iältään 
7 kk. Rotuna bokseri on vilkas ja energinen koira, joten harrastustoi-
minta lähti omalta kohdaltani käyntiin jo toisen bokserini Moonrex 
Williamsin eli ”Vilin” toimesta. Jokaisen koirani kanssa olen treenan-
nut ja eniten tulosta on tullut metsäjäljeltä ja erikoisjäljeltä. Olen ollut 
kolme kertaa mukana Atiboxin FH kisoissa, Saksassa, Tanskassa sekä 
Sveitsissä Ma Baker´s Private Dancer eli ”Pimun” kanssa. 
Näyttelyt ovat kuuluneet myös bokseriharrastuksiini heti alusta alka-
en. Olen kiertänyt näyttelyitä Suomessa ja myös ulkomailla. On ollut 
ihanaa tutustua uusiin bokseri-ihmisiin niin kotimaassa kuin ulkomail-
la. Toivoisinkin, että rodun erikoisnäyttely, KlubSieger-näyttely sekä 
Puppy Veteran show vetäisivät myös nykypäivänä kaikki bokserihar-
rastajat yhteen. Näissä näyttelyissä meillä on mahdollisuus saada 
boksereistamme rodun spesialistien arvostelut ja samalla viettää 
mukavaa näyttelypäivää toistemme kanssa! Näyttelytoimikunnan ve-
täjän pestiin ajauduin oikeastaan velvollisuuden tunnosta, koska vuo-
sikokouksessa ei tahtonut pestin ottajaa löytyä. Olen onnellinen, että 
sain tuekseni myös loistavan toimikunnan. Toivon myös saavani teiltä 
kaikilta tukea ja apua tehtävän hoitamisessa. Rakkaudesta bokseriin!

että jonkinlaista perspektiiviä rodusta on tarttunut vuosien var-
rella. Tämän olen yrittänyt kanavoida visuaaliseen muotoon leh-
teen ja internet-sivustoille. Yritän elättää itseni valokuvaamalla 
ja yhtenä pääkuvausaiheenani on vuosien varrella ollut tietysti 
bokseri ja sen edesottamukset, niin kotona kuin kilpakentillä 
sekä näyttelyissä.
Tässä siis oli lyhyesti itsestäni heille, joille en ole entuudestaan 
tuttu – useimmille varmaan olen. ”Apinan tuntee kaikki, mutta 
apina ei tunne ketään.” 
Miksi olen mukana yhdistystoiminnassa? Se on hyvä kysymys, 
jota aina aika ajoin kysyn itseltäni. Eikö ole tekijöitä? Kulunut 
klisee ”rakkaudesta rotuun”, varmasti on minullakin yksi suurin 
osasyy, mutta toisena nostan halun vaikuttaa rodun tulevaisuu-
teen. Näihin päätöksiin en tietenkään yksin voi hallituksessa vai-
kuttaa, mutta saan ainakin oman näkemykseni esiin. 
Yhdistystyö sen monimuotoisuudessaan on mielenkiintoista, 
joskus jopa palkitsevaakin, mutta silti peräänkuulutan uusia te-
kijöitä, jotta aiemmin mainitsemani rodun tulevaisuus olisi taat-
tu Suomessa.
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Koiristani kyllä senkin edestä. 
Juuri tässä laskeskelin, että olen ollut erilaisissa yhdistyksissä 
hallitustyöskentelyssä mukana nyt 20 vuotta. Olen tainnut tä-
män yhdistysurani aikana olla kaikissa hallituspesteissä, toisi-
naan useammassa yhtäaikaa. Olen ollut SBY Keski-Suomen ala-
osaston rahastonhoitaja alaosaston perustamisesta lähtien. Nyt 
otin sitten isomman lusikan käteen ja katsotaan millainen soppa 
saadaan tässä pestissä hämmennettyä. Toivon, että palvelen tei-
tä mahdollisimman hyvin ja lupaan pitää hyvää huolta omalta 
osaltani yhdistyksen taloudenhoidosta. Kiitos luottamuksesta!

Rahastonhoitaja

Olen Timo Kokko ja olen ollut julkaisutoimikunnan vetäjänä yhtä-
jaksoisesti vuodesta 2012 asti - vastuualueinani tänä aikana ovat 
olleet Bokserilehti, internet-sivustot ja tiedottaminen. Aiemmin 
olen toiminut koulutusvastaavana 2000-luvun alussa, sekä sitä 
ennen julkaisutoimikunnassa.
Olen ollut mukana kehittämässä bokserilehteä A5-koosta A4-
kokoon, sekä sen nykymuotoon. Olen myös toiminut yhteyshen-
kilönä vuodesta 2012 saakka pääsponsoriimme Royal Caniniin. 
Bokseritaustaa minulla on vuodesta 1995, jolloin ”ostin” ensim-
mäisen bokserini. Boksereita olen kasvattanut omalla kennelni-
mellä vuodesta 2007 lähtien. Uskallankin tähän pohjaten sanoa, 

Julkaisu

Olen bokseriharrastaja ja Suomen Bokseriyhdistyksen jäsen vuodesta 
1992. Tällä hetkellä minulla on kotona neljä bokseria. Vanhin on Ma 
Baker´s Femme Like U eli ”Flikka” jo 10 vuotta, ainut urokseni Gift 
of Gods No Akacisa eli ”Gifty” on kohta 8 vuotta, Tenten Marimba eli 
”Gimma” on 5 vuotta ja hänen tyttärensä Tenten Oh Wow ”Friidu” on 
kaksi vuotta ja järjestyksessä yhdeksäs bokserini, vaikka sijoituskoi-
rana ei vielä ole omani. Kymmenes bokserini, Iggy Pop von Aisneren 
eli ”Voitto”, jonka omistan Mari Harju-Säntin kanssa, asuu tällä het-
kellä Rantasalmella Piia Jääskeläisen hyvässä hoidossa ja on iältään 
7 kk. Rotuna bokseri on vilkas ja energinen koira, joten harrastustoi-
minta lähti omalta kohdaltani käyntiin jo toisen bokserini Moonrex 
Williamsin eli ”Vilin” toimesta. Jokaisen koirani kanssa olen treenan-
nut ja eniten tulosta on tullut metsäjäljeltä ja erikoisjäljeltä. Olen ollut 
kolme kertaa mukana Atiboxin FH kisoissa, Saksassa, Tanskassa sekä 
Sveitsissä Ma Baker´s Private Dancer eli ”Pimun” kanssa. 
Näyttelyt ovat kuuluneet myös bokseriharrastuksiini heti alusta alka-
en. Olen kiertänyt näyttelyitä Suomessa ja myös ulkomailla. On ollut 
ihanaa tutustua uusiin bokseri-ihmisiin niin kotimaassa kuin ulkomail-
la. Toivoisinkin, että rodun erikoisnäyttely, KlubSieger-näyttely sekä 
Puppy Veteran show vetäisivät myös nykypäivänä kaikki bokserihar-
rastajat yhteen. Näissä näyttelyissä meillä on mahdollisuus saada 
boksereistamme rodun spesialistien arvostelut ja samalla viettää 
mukavaa näyttelypäivää toistemme kanssa! Näyttelytoimikunnan ve-
täjän pestiin ajauduin oikeastaan velvollisuuden tunnosta, koska vuo-
sikokouksessa ei tahtonut pestin ottajaa löytyä. Olen onnellinen, että 
sain tuekseni myös loistavan toimikunnan. Toivon myös saavani teiltä 
kaikilta tukea ja apua tehtävän hoitamisessa. Rakkaudesta bokseriin!

että jonkinlaista perspektiiviä rodusta on tarttunut vuosien var-
rella. Tämän olen yrittänyt kanavoida visuaaliseen muotoon leh-
teen ja internet-sivustoille. Yritän elättää itseni valokuvaamalla 
ja yhtenä pääkuvausaiheenani on vuosien varrella ollut tietysti 
bokseri ja sen edesottamukset, niin kotona kuin kilpakentillä 
sekä näyttelyissä.
Tässä siis oli lyhyesti itsestäni heille, joille en ole entuudestaan 
tuttu – useimmille varmaan olen. ”Apinan tuntee kaikki, mutta 
apina ei tunne ketään.” 
Miksi olen mukana yhdistystoiminnassa? Se on hyvä kysymys, 
jota aina aika ajoin kysyn itseltäni. Eikö ole tekijöitä? Kulunut 
klisee ”rakkaudesta rotuun”, varmasti on minullakin yksi suurin 
osasyy, mutta toisena nostan halun vaikuttaa rodun tulevaisuu-
teen. Näihin päätöksiin en tietenkään yksin voi hallituksessa vai-
kuttaa, mutta saan ainakin oman näkemykseni esiin. 
Yhdistystyö sen monimuotoisuudessaan on mielenkiintoista, 
joskus jopa palkitsevaakin, mutta silti peräänkuulutan uusia te-
kijöitä, jotta aiemmin mainitsemani rodun tulevaisuus olisi taat-
tu Suomessa.
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Radim Fiala
Maatalousinsinöörin koulutuksella ja yksityisyrittäjän ko-
kemuksella hän toimii nykyisin aktiivisesti politiikan pa-
rissa. Ensimmäisen koiransa, saksanpaimenkoiran, hän 
sai 10-vuotiaana. Myöhemmin hän on osallistunut koulut-
tamiensa snautsereiden, briardien ja boksereiden kanssa 
palveluskoirakokeisiin. Hän osallistui nuorten mestaruus-
kilpailuihin Tsekeissä (Czech Junior Championship) kou-
luttamallaan bokserinartulla ja saavutti kilpailussa toisen 
sijan. Bokserit valloittivat hänen sydämensä kokonaan vuo-
desta 1983 lähtien. Hän on toiminut Tsekkien Bokseriyhdis-
tyksen aktiivisena jäsenenä sen perustamisvuodesta, 1990, 
lähtien ja toimii nykyisin yhdistyksen puheenjohtajana.    
Aktiivisen rotuyhdistystoiminnan lisäksi hän toimii Moravi-
an-Silesian –alueen Kennelliiton puheenjohtajana, ja aikai-
semmin hän on ollut Czech-Moravian –alueen Kennelliiton 
hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Lisäksi hän luennoi 
Prahassa sijaitsevan Tsekkien yliopiston maatalouden tie-
dekunnassa eläintieteestä. Hän toimii Tsekkien Maatalous-
ministeriön eläinten hyvinvointiin keskittyvän työn keskus-
komitean puheenjohtajana.  
Hän on toiminut koiranäyttelytuomarina vuodesta 2003 ja 
kansainvälisenä tuomarina vuodesta 2008 lähtien arvostel-
len club show- ja annual show -näyttelyissä, kansallisissa 
ja kansainvälisissä näyttelyissä, Euroopan Voittaja ja Maa-
ilman Voittaja –näyttelyissä sekä ATIBOX-näyttelyissä sekä 
Tsekeissä että ulkomailla (Italiassa, Itävallassa, Puolassa, 
Virossa, Ruotsissa, Unkarissa, Slovakiassa, Kroatiassa, 
Venäjällä, Sloveniassa ja Kreikassa). Ensimmäinen bokse-
ripentue syntyi hänen Godolfin Barb –kenneliinsä vuonna 
1995 ja viimeisimmän pentueen sukutaulussa oli hänen 
omia kasvattejaan jo neljän sukupolven verran.   

Erikoisnäyttely 2017
Tuomariesitely

Dzianis Dudko
Ensimmäinen bokseri tuli perheeseemme ollessani 
16-vuotias, ja yli 20 vuoden ajan olen nyt ollut tämän 
hurmaavan rodun, bokserin, fani. Aloitin koiranäyttely-
harrastukseni osallistumalla koiranäyttelyihin kotimaas-
sani Valko-Venäjällä sekä muissakin Euroopan maissa. 
Koulutin myös koiriani. Myöhemmin aloitin kasvatus-
työn Denburg-kennelnimellä. Sen jälkeen minusta tuli 
FCI-tuomari (kaikki rodut ryhmissä 2, 5 ja 8) ja ATIBOX-
tuomari. Kasvattamiani boksereita on valioitunut kan-
sainvälisiksi ja useiden maiden kansallisiksi valioiksi. 
Lisäksi kasvattini ovat voittaneet Voittaja-titteleitä sekä 
rodun erikoisnäyttelyitä. Koiranäyttelytuomarina minul-
la on ollut kunnia toimia sekä kaikkien rotujen näytte-
lyissä, että erikoisnäyttelyissä Valko-Venäjällä, Venäjäl-
lä, Ukrainassa, Virossa ja Suomessa. 
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Suomen Bokseriyhdistys ry:n vuosikokous pidettiin 
5.3.2017 Ratinan stadionin tiloissa Tampereella. Kiitos 
kuuluu Tampereen ala-osastolle järjestelyistä!
Paikalle oli saapunut 48 vaikutushaluista yhdistyksen 
jäsentä.
Vuosikokousta valittiin johtamaan Arja Jauhianen. 
Aiemmasta poiketen vuosikokousmateriaali oli jäse-
nistöllä ennakkoon luettavissa yhdistyksen internet-
sivustolla, mikä osoittautui aikaa säästäväksi. Kokous 
eteni jouhevasti ja ainoastaan kirjoitusvirheitä pää-
sääntöisesti korjailtiin, joten aikaa jäi varsinaisesti kä-
siteltäviin asioihin enemmän. 
Isoja linjoja ei juuri muutettu, mutta tulevan vuoden 
budjetti aiheutti hiukan säätöä, minkä vuoksi joudut-
tiin äänestämään jäsenmaksun korotuksesta. Jäsen-
maksu jäi kuitenkin ennalleen ja tämän vuoksi Bok-

serilehti päätettiin tehdä edellisvuoden tapaan, kaksi 
kertaa printtilehtenä ja kaksi kertaa digilehtenä.
Heidi Mäki-Välkkilä jatkaa seuraavan vuoden yhdis-
tyksen puheenjohtajana. Erovuorossa olivat myös 
rahastonhoitaja ja näyttelyvastaava. Näiden tilalle 
rahastonhoitajaksi valittiin Satu Kajosmäki ja näytte-
lyvastaavaksi Arja Jauhiainen.

Yhdistys muisti ansiomerkeillä seuraavia: 
Suuri ansiomerkki Kirsi Tevalin, Heidi Mäki-Välkkilä
 ja Pertti Mäki-Välkkilä. 
Pieni ansiomerkki Anu Salpakoski, Satu Kajosmäki, 
Ari Koponen, Eija Tapola, Suvi Mieskonen 
ja Timo Kokko.

Teksti ja kuva Timo Kokko

SBY

VUOSIKOKOUS

SBY suuri ansiomerkki 
Heidi ja Pertti Mäki-Välkkilä
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Paras palveluskoira palkinto ja pa-
ras erikoisjälkikoira FH2 Givemefive 
Betty Boop ja ohjaajansa Sirpa An-
nala sijoittuivat kolmanneksi bok-
sereiden maailmanmestaruuski-
soissa.FH2, IPO-FH, JK2 Givemefive 
Betty Boop, ohj. Sirpa Annala

Paras suojelukoira IP3, FH2 Vivi’s 
Duracell Erza Scarlet, 
ohj. Hanna Nikkola

Paras etsintäkoira 
EK3, HK3, JK3 Flirtin Jucra, 
ohj. Lea Kallio

Paras hakukoira
HK3, JK1 Moonraker Kahlekunin-
gas, ohj. Jaana Repo

Paras palveluskoira -palkinto
FH2, IPO-FH, JK2 Givemefive Betty Boop, 
ohj. Sirpa Annala
Paras erikoisjälkikoira
FH2, IPO-FH, JK2 Givemefive Betty Boop, 
ohj. Sirpa Annala
Paras etsintäkoira
EK3, HK3, JK3 Flirtin Jucra, ohj. Lea Kallio
Paras hakukoira
HK3, JK1 Moonraker Kahlekuningas, ohj. Jaana Repo
Paras metsäjälkikoira
JK2, IPO3 Apfels Daimo Aimo’s Boy, ohj. Katja Pelkonen
Paras suojelukoira
IP3, FH1 Apfels Calevi,  ohj. Susanne Rantamäki
IP3, FH2 Vivi’s Duracell Erza Scarlet, ohj. Hanna Nikkola
Paras viestikoira
Palkintoa ei tänä vuonna voitu jakaa 
boksereiden viestitulosten puuttuessa.

Vuoden suojelutulokas
IPO1 Calypso Von der Kleinen Hexe, 
ohj. Eija Penttinen
Vuoden TOKO-koira
TK2 Sky Bridge Twisted Sister,  ohj. Satu Kajosmäki
Vuoden Agility-koira
Riverflowers Caprice, ohj. Sonja Forsblom
Harrastuskiertopalkinto
Riverflowers Caprice, ohj. Sonja Forsblom
Vuoden PK-pari
HK2, JK1 Pearl Seeker’s Etienne, 
ohj. Anne Auren-Elonen
Wilmer Lundqvistin taulu 
Palkintoa ei anottu määräaikaan mennessä.

FH2 Givemefive Betty Boop ja ohjaajansa 
Sirpa Annala sijoittuivat kolmanneksi  
boksereiden maailmanmestaruuskisoissa.

Vuoden Agility-koira ja Harras-
tuskiertopalkinto Riverflowers 
Caprice, ohj. Sonja Forsblom

Paras metsäjälkikoira
JK2, IPO3 Apfels Daimo Aimo’s 
Boy, ohj. Katja Pelkonen

Vuoden TOKO-koira
TK2 Sky Bridge Twisted Sister, 
ohj. Satu Kajosmäki

Vuoden Kasvattaja Zealbeat’s

Vuoden 2016 PK-palkitut
Suomen Bokseriyhdistys ry:n vuosikokouksessa 5.3.2017 jaettiin 
seuraavat koe- ja koulutustoimikunnan PK-harrastuspalkinnot.
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GiveMeFive Betty Boop
Vuosi 2016 oli unohtumaton vuosi.  Tuntien työ ja 
ahkera treenaaminen pellolla tuottivat tulosta ja 
Hipun omat vahvuudet intohimo jäljestämiseen sekä 
taistelutahto toivat kerta toisensa jälkeen menestystä 
kokeissa.  Vuosi huipentui syksyllä ensin FH rotumes-
taruuteen, sitten SM IPO-FH;sta saatuun koulutustun-
nukseen ja lopulta Espanjassa Boksereiden FH MM 
pronssi-sijoitukseen.  Pellot alkavat sulaa ja kohta 
harjoitukset Hipulle niin tärkeän tehtävän parissa 
olisivat jatkuneet. Ehkä ne jatkuvatkin jossain– mutta 
ilman minua. Hippuni nukkui keväällä pois, kuukausi 
ennen yhdeksättä syntymäpäiväänsä. 
Kiitos kaikista upeista vuosista, 
Hippu - rakkain ystäväni

Riverflowers Caprice
Viime vuonna kisattiin agilityssä Minnin kanssa aika 
maltillisesti (yhteensä vain 39 starttia), mutta tuloksia 
tuli starttimääriin nähden ihan kivasti. Maaliskuussa 
Minni sai jo toisen SERT-A:n voittonollalla. Yksittäisiä 
nollia olimme tehneet pitkin vuotta ja kesäkuun alussa 
kun vielä teimme puuttuvan tuplanollan niin meillä oli 
koossa tarvittavat tulokset jotta pääsimme mukaan 
kesän SM-kisoihin. Arvokisojen jälkeen teimme vielä 
syksyllä kolme tuplanollaa eli yhteensä kuusi nollaa, 
joten tätä kirjoittaessa puuttuu vielä yksi yksittäinen 
nolla jotta saisimme osallitumisoikeuden vuoden 2017 
SM-kisoihin. Ajatuksenani on jatkaa Minnin kanssa 
kisaamista maltillisesti vielä kuluva vuosi, jos vaan 
terveyttä riittää. Ikää Minnillä alkaa olemaan sen ver-
ran, että ansaitut eläkepäivät alkavat vähitellen odot-
taa nurkan takana. Toisen harrastuskoirani alku tulee 
nyt kisaikään ja tämä kesä kuluneekin vielä toivotta-
vasti kahden koiran kanssa treenatessa ja kilpaillessa. 
Minni on oma kasvatti ja mielestäni oikein hyvä harras-
tuskoira koska sen työmotivaatio on korkea ja sillä on 
hyvin toistokestävyyttä. Minni on luustoltaan terve, 
mikä on mielestäni ehdoton edellytys agilityn harrasta-
miselle. Lisäksi se on iloinen ja innokas ja kerää usein 
rapsuttelijoita kisapaikalla kun sillä on aina aikaa 
moikata tutut ja tuntemattomat.

Calypso von der Kleinen Hexe
Hau hau! Olen Kusti Hermanni Leppävirralta. Ikä 5v. 
Yhtenä treeni-iltana meidän Maalimiehellä Harri 
Sonnisella oli meille mamman kanssa kiva yllätys. 
Harri toi meille Suomen bokseriyhdistyksen vuoden 
suojelutulokas palkinnon. Tästä meidän on kiva jatkaa 
kohti tulevaa kesää ja toivottavasti tulevia koetuloksia 
kohti.SBY:tä, Harria ja treeneissä kannustaneita 
kiittäen Eija Penttinen& Kusti Hermanni
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Vuoden näyttelybokseri 
Calvin Klein della Cappastortta 
kasv. Sanja Matijas, Serbia 
om. Anne Rikkilä

Vuoden siitosuros
Playbox´s Warlock kasv. Krista 
Puhakka om. Krista Puhakka
Vuoden siitosnarttu
Playbox´s Soronume kasv. Krista 
Puhakka om. Leena Heikkilä

Kasvattajamalja
Calvin Klein della Cappastortta 
kasv. Sanja Matijas, Serbia 
om. Anne Rikkilä

Vuoden pentu
Olivia Denburg kasv. Denis Dzianis 
Dudko om. Sonja Lustig

Vuoden näyttelybokseri
Calvin Klein della Cappastortta 
kasv. Sanja Matijas, Serbia om. Anne Rikkilä

Vuoden VSP näyttelybokseri
Playbox’s Golden Hope 
kasv. Krista Puhakka om. Sari Tallgren

Kasvattajamalja
Calvin Klein della Cappastortta

Näyttelybokserikasvattaja
Playbox´s

Vuoden siitosuros
Playbox´s Warlock
kasv. Krista Puhakka om. Krista Puhakka

Vuoden siitosnarttu
Playbox´s Soronume 
kasv. Krista Puhakka om. Leena Heikkilä

Vuoden juniori
Ability Narnia Netty kasv. Ellen Kivi-Paju ja 
Merike Kivi, Viro om. Ari Koponen ja Suvi Mieskonen

Vuoden veteraani
Bestbox Angle Face kasv. Anne Rikkilä 
om. Eija Kätkä-Riihioja ja Hannu Riihioja

Vuoden pentu
Olivia Denburg kasv. Denis Dzianis Dudko 
om. Sonja Lustig

Delight Memories
Playbox´s

Vuoden veteraani
Bestbox Angle Face 
kasv. Anne Rikkilä 
om. Eija Kätkä-Riihioja 
ja Hannu Riihioja

Delight Memories
Playbox´s

Näyttelybokserikasvattaja
Playbox´s

Vuoden juniori
Ability Narnia Netty 
kasv. Ellen Kivi-Paju ja 
Merike Kivi, Viro 
om. Ari Koponen ja 
Suvi Mieskonen

Vuoden 2016 Näyttelypalkitut
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Ability Narnia Netty, vuoden juniori

Playbox’s Golden Hope, vuoden VSP näyttelybokseri

Playbox’s Warlock, vuoden siitosuros

Vuoden näyttelybokseri 2016, Kasvattajamalja 
Calvin Klein della Cappastorta

Bestbox Angelface, vuoden veteraani

Olivia Denburg, vuoden pentu

Playbox’s Soronume, vuoden siitosnarttu

Vuoden kasvattaja 23  |   Bokseri 1 • 2017
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Seniorit

Bokstaff 
Ariel

    10v. 

19.9 Liminka RN
tuomari Simon Oliver, Kroatia
9 / alle 1000 
ROP Decas Eros, SERT
VSP  Decas Dora, SERT
PU2  Stengårds Bruce Almighty,  
 VASERT
PN2  Decas Esme, VASERT
PN3  Rockbox Agatha

  12.11 Jyväskylä KV
tuomari Eduardo Bertolla KT
yli 10 / yli 3000 
ROP  Calvin Klein della Cappastorta,  
 CACIB, RYP1, BIS1
VSP  Ability Narnia Netty, SERT
PU2  Cocoon’s Royal Choice, VACA
PU3  Najaf’s Game of Chance, ROP-vet
PU4  Jewel No Akacisa Dandy Do 

Pinchecarneiro, 
SERT

PN2  Playbox’s Eternity,  CACIB,  
 VASERT
PN3  Bestbox Bonita de Luna, VACA
PN4 Cocoon’s Just For You, VSP-vet

13.11 Jyväskylä KV
tuomari Peter Berchtold
alle 10 / yli 3000 
ROP  Calvin Klein della Cappastorta 
 CACIB, RYP1, BIS2
VSP  Bestbox Bonita de Luna, CACIB
PU2 Dandy de Pinchecarneiro, 
 SERT, VACA
PU3  Sky Bridge Amorphis, VASERT
PU4  Sky Bridge Yellow Submarine
PN2  Ability Narnia Netty, SERT 
ROP-pentu Hiddenhills Clarabelle
 
10.12 Helsinki KV, 
Helsinki Winner 2016
tuomari Birgitta Hasselgren
31 / yli 7000 
ROP Calvin Klein della Cappastorta, 
 CACIB, HeW-16, RYP3

Näyttelytuloksia

PK-tuloksia

Rally-TOKO
Decas Enna Ohjaaja/omistaja: Eveliina Härkönen
29.1.2017 Iisalmi, Tuomari: Hillebrand Minna,  ALOHYV, 94p
29.1.2017 Iisalmi, Tuomari: Linterhofer Tytti,  ALOHYV, 98p
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Calvin Klein della Cappastorta

Golden Hope

Näyttelytuloksia

Playbox’s Queen of Hearts Decas Eros

VSP  Playbox’s Queen of Heart,  
 SERT, HeJW-16, HeW-16
PU2  Liberum Avis Aut Caesar, VACA
PU3  Cocoon’s Royal Choice
PN2 Playbox’s Golden Hope, CACIB
PN3  Bestbox Bonita de Luna, 
 ROP-vet, HeVV-16
PN4  Caprinas Astella Adriana, VACA
ROP-kasv Playbox’s 

11.12 Helsinki KV, Voittaja 2016
tuomari Kimmo Mustonen
28 / yli 7000 
ROP Bestbox Bonita de Luna, V-16, 
 VV-16, ROP-vet, BIS4-vet
VSP  Calvin Klein della Cappastorta,
 CACIB, V-16
PU2  Liberum Avis Aut Caesar, VACA
PU3  Cocoon’s Royal Choice
PU4  Stengårds Kassius Cley
Ability Nortal Nelvin, SERT 
PN2  Playbox’s Queen of Heart, SERT
PN3  Playbox’s Flaming Diamond, 
 CACIB
PN4  Sat’elit Box Whiskey, VASERT
ROP-kasv Playbox’s
 
14.1 Kajaani KV
tuomari Maija Heinilä
9 / yli 3000  
ROP  Calvin Klein della Cappastorta,
 CACIB, RYP4
VSP Bestbox Bonita de Luna, 
 ROP-vet, BIS4-vet
PU2 Marabou American Gigolo, VACA
PN2  Marabou Caribbean  Daiquiri, SERT 
ROP-pentu Playbox’s Redrama
 
15.1 Lahti RN
tuomari Kristin Karem
11 / yli 1000 
ROP  Playbox’s Golden Hope
VSP  Ariodante’s Optimal Oswald, 
 SERT
PU2  Sky Bridge Amorphis, VASERT 

PN2  Vuorman Elit Flirt, SERT
PN3  Boxwald’s Beatrice, VASERT
PN4  Sky Bridge Xylorimba
21.1 Turku KV
tuomari Tuula Seppälä KT
15 / yli 4000 
ROP Bestbox Bonita de Luna, ROP-vet
VSP  Liberum Avis Aut Caesar, VSP-vet
PU2  Calvin Klein della 
 Cappastorta, CACIB
PU3  Sat’elit Box Zakhar, SERT
PU4  Playbox’s Arctic, VACA
PN2  Playbox’s Flaming Diamond, 
 CACIB
PN3 Playbox’s Golden Hope, VACA
PN4  Playbox’s Eternity, SERT
ROP-kasv Playbox’s
ROP-pentu Playbox’s Redrama
VSP-pentu Sat’elit Box Dominica

18.2 Kauhava
tuomari Kirsi Kentala
9 / alle 1000
ROP  Turukano Doblestny Iz Mira 
 Anzheliki, SERT
VSP  Tenten Oh Wow, SERT
PN2  Tenten Pocahontas, VASERT
ROP-pentu Bluesfreund Jilly-Joy

25.3 Lahti KV
tuomari Marit Sunde
26 / yli 4000
ROP Playbox’s Queen of Hearts, SERT
VSP  Calvin Klein della 
 Cappastorta, CACIB
PU2  Liberum Avis Aut Caesar,  
 ROP-vet
PU3  Playbox’s Redrama,  SERT
PN2  Sat’elit Box Whiskey, VASERT,  
 CACIB
PN3  Kaiffarin Derby
PN4  Bestbox Bonita de Luna, VSP-vet
ROP-pentu Boxwald’s Glittering 
Rhett Butler 



26  |   Bokseri 1 • 2017

KESÄLEIRI 
10-14.7.2017  VESANKA

SBY:n kesäleiri järjestettään 10.-14.7.2017 Vesalan leirikeskuksessa Vesangalla.

Leirin lajiryhmät ja kouluttajat:
Suojelu/maalimiesoppilaskoulutus: Teemu Parviainen (kilpailevat), maalimiesoppilaat (muut)

Haku: Jarno Sirrola
Peltojälki (IPO): Satu Ehrlund

Peltojälki (FH): Holger Palomäki
Metsäjälki: kouluttaja varmistumatta

Toko/rallytoko: Eija Heinonen

Lisätiedot kesäleiristä ja hinnoista päivitetään yhdistyksen kotisivuille kevään aikana.

Ilmoittautuminen leirille alkaa maanantaina 15.5.2017 klo 16.00 ja päättyy 25.6.2017. 
Maanantaista 12.6.2017 alkaa ilmoittautumisaika ei jäsenille.

Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen riikkahsalo@gmail.com
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Näyttelyssä jaetaan Klub Sieger 2017 
ja Junior Klub Sieger 2017 – tittelit uroksille ja nartuille molemmissa väreissä.

Näyttelyssä arvostellaan myös baby-pennut 5 – 7 kk ja pennut 7 – 9 kk 
sekä turisti-koirat (värivirhe, kivesvika ym.),

 joissa myös pennut 5-9 kk sekä jälkeläisluokka
Tuomareina Beate Jodl Saksa ja Anneli Karttunen

BBokserit arvostellaan väreittäin ja tuomarit arvotaan näyttelyaamuna.

Tiedustelut: Arja Jauhiainen 040-7777797 (iltaisin), klubsieger@bokseriyhdistys..
Ilmoittautuminen näyttelyyn tulee tehdä joko postitse tai sähköpostitse. 

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan 
Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä 
ohjeita sekä rokotusmääräyksiä. Säännöt löytyvät Kennelliiton kotisivuilta.

Ilmoittautuminen 26.7-2.8.2017 mennessä  Kennelliiton lomakkeella 
oos. Mari Harju-Säntti, Tikkuvuorenkatu 4 A 7, 60200 Seinäjoki

Tiedustelut:  klubsieger@bokseriyhdistys.. tai Arja Jauhiainen 040-7777797 (iltaisin)
Maksu tilille: 

FI80 1270 3000 2070 63/ viite 3780. HUOM! 
Ilmoittautumismaksu 26.7. mennessä

SBYn jäsenet 33 € (sis. luettelon), saman om.2 koira jne. 28€, pennut ja vet 25 € ja turistit 20 €. 
Ei jäsenet 38 € (sis. luettelon), saman om.2 koira jne. 33€, pennut ja vet 30 € ja turistit 25 €.

IIlmoittautumismaksu 2.8. mennessä jäsenille ja ei jäsenille vain sähköpostilla:
43 € (sis. luettelon)/ koira, sekä pennut ja vet. 35 € , turistit 30 € 
Huom! Yli 10-vuotiaat veteraanit ilmaiseksi veteraaniluokkaan.  

Tapahtuman järjestää
Suomen Bokseriyhdistys ry

KLUBSIEGER
SHOW 2017

26.8 LAHTI
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27.8.2017 LAHTI
Suomen Bokseriyhdistys järjestää yhteistyössä Lahden alaosaston kanssa

Boksereiden Körungin 27.8.2017 alkaen klo. 10.00 Lahdessa.

Tuomarina toimii Beate Jodl

Maalimies ilmoitetaan myöhemmin.

Körungiin voivat osallistua kaikki joko IPO1 tai VPG1 –kokeen suorittaneet,
 virallisen lonkkakuvaustuloksen (A tai B), 

virallisen spondyloositutkimuksen (SP0-SP2) ja virallisen doppler –tuloksen (tutkimuksessa 
todettu virtausnopeus sekä aortta- että pulmonaaliläpässä ei saa olla suurempi kuin V max 2,2m/s, 

entinen Hz1) omaavat bokserit. 
SBY:n AD-koe tulee myös olla suoritettuna ennen Körungia. 
Vähintään 4 koiraa tulee ilmoittautua, jotta testi toteutetaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 13.8.2012 joko jalostus@bokseriyhdistys.� tai
Laura Mäiseli, Ylitalontie 5, 21340 Tortinmäki

Lähetä kopio koiran rekisteri- ja kilpailukirjasta, (myös AD-kokeesta, 
mikäli erikseen), lonkka-, selkä- ja sydänlausunnosta,

 maksutositteesta ja omistajan yhteystiedot ilmoittautumisen yhteydessä jalostukselle.
Testissä tulee olla alkuperäiset todistukset mukana. 

Osallistuakseen körungiin, koiralla ei tarvitse olla ZTP:tä suoritettuna.
Osallistumismaksu on 50€

 (ulkomaiset koirat 80€ - omistajien tulee olla oman maansa rotujärjestön (FCI:n alainen) jäseniä).
 Ilmoittautumiset maksetaan yhdistyksen tilille FI80 1270 3000 2070 63 / Körung ja koiran nimi.

Lisätietoja testistä tulee SBY:n kotisivuille 
www.bokseriyhdistys.�

KÖRUNG
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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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