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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.

Tervehdys!

Kesän riennot ovat takanapäin ja taivaalta räiskii alkavan talven ensimmäisiä räntäriekaleita.

PK-mestisten järjestämispaikka vaihtui täksi vuodeksi kesäleirin vanavedessä Kes-
ki-Suomeen. Tarkemmin ottaen paikkana toimi Laukaan Vihtavuoren urheilupuis-

ton upea miljöö. Kesäleiri taas pystytti päämajansa Jyväskylän puolelle Vesalan lei-
rikeskukseen. Kuulumisten mukaan paikka täyttikin puitteiltaan leiriläisten tarpeet 

hienosti vaikkakin myöhästynyt kesä aiheutti päänvaivaa peltojen suhteen.

FH-mestikset löysivät tiensä Inkooseen. Vehmaat pellot loivat lois-
tavat puitteet kisalle. Onnea kaikille tuloksen tehneille.

Lahden alaosaston osuus järjestämisvastuista oli tänä vuonna melkoinen. KlubSiegerin ja ZTP:n 
lisäksi alaosasto hoiti myös myöhemmin syksyllä järjestetyn PuppyVeteran Show:n. Iso työmää-

rä ei kuitenkaan näkynyt järjestelyiden laadussa vaan kaikki tapahtumat sujuivat hienosti.

Näin kiireisen kesän sekä syksyn jälkeen onkin hyvä hieman hengähtää ja valmistautua tal-
vea varten. Näköpiirissä on kuitenkin jo pari tärkeää tapahtumaa. Tammikuussa järjestettävät 

Bokseripäivät tuovat Ellivuoreen joukon laadukkaita ja mielenkiintoisia luennoitsijoita. Kiinnos-
tavia aiheita löytyy ihan jokaiselle bokserin omistajalle. Maaliskuussa kokoonnumme jälleen 
vuosikokouksen merkeissä Tampereelle. Painokkaasti kannustan kaikkia mukaan vaikutta-
maan ja tietenkin myös osallistumaan yhdistyksen toimintaan luottamustehtävien kautta.

Ennen näitä on kuitenkin lupa rauhoittua jouluun ja pitää huolta sekä it-
sestään että rakkaistaan. Puheenjohtajan roolissa kiitän kaikkia kulunees-

ta vuodesta ja toivotan jokaiselle vieläkin parempaa Uutta Vuotta.

Terveisin Heidi

UUDET  JÄSENET
     Mika Huhta, Vantaa  Riitta Kuismanen, Joensuu  Tiina Kukkohovi, Vantaa

PUHEENJOHTAJALTA
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Puppy Veteraan 2017 Lahdessa
Tämän vuoden kolmas SBYn näyt-
telytoimikunnan järjestämä näyttely 
pidettiin Lahdessa 4.11.2017 yhteis-
työssä Lahden alaosaston kanssa.
Paikalle oli saapunut yhteensä 26 
bokseria, joista veteraaneja eli yli 7 
vuotiaita oli neljä, turisteja kaksi ja 
loput alle kaksi vuotiaita!
Puppy Veteran on leikkimielinen 
epävirallinen näyttely, mutta sillä 
on oma arvostettu paikkansa SBYn 
näyttelyiden joukossa. Tästä syystä 
näyttely huomioidaan SBY:n Vuo-
den Bokseri-pistelaskussa pentu-, 
juniori-, veteraani-, ja kasvattaja-
luokkien osalta.

Tänä vuonna olimme saaneet tuo-
mariksi Margit Siigurdin Virosta. 
Hän kasvattaa boksereita kennel-
nimellä Golden Amulette. Näin hän 
itse kertoo taustoistaan:
”Ensikosketukseni tähän rotuun oli 
1996, jolloin hankin tiikeribokseri-
nartun nimeltä Fariela (vanhem-
mat: Faerdorn Roosewelt of Wildax 
and Dzilly). Farielasta tuli myös 
Golden Amulelle -kennelini kan-
tanarttu. Jos minun tulisi tänä päi-
vänä nimetä bokseri, joka on vienyt 
sydämeni, en pystyisi sitä valitetta-
vasti nimeämään. Koin sen tunteen 
vuonna 2002 Puolassa järjestetys-

sä Atibox-näyttelyssä nähdessä-
ni Daniela D’ Jandillas –bokserin 
enkä ole kokenut samanlaista tun-
netta, vaikkakin tuossa kyseisessä 
näyttelyssä oli esillä monia upeita 
huippuboksereita. Bokseri-rodus-
sa arvostan eniten temperament-
tia ja hyviä liikkeitä. Onnellinen ja 
terve koira saa minut aina ilahtu-
maan.”

Tuomarina hän piti kasvatustyö-
tämme erittäin korkealaatuisena 
ja kehotti meitä olemaan ylpeitä 
itsestämme! 

”Terveisia Tallinnasta!
 

04.11.2017 mulla oli kunnia  arvostella Lahdessa Suomen Bokseriyhdistyksen Pentu&Veteraanishowssa.  
Aamulla, kun ehdin näyttelypaikalle ja näin ensimmäisiä boksereita autonikkunasta - tuli minulle henkises-

ti erikoinen tunne - ja luonnollisesti sen tunteen  toi  minulle aina mun sydämessä oleva rotu - bokseri...
Arvosteltavina  showssa olevat bokserit - voin sanoa - teillä on lupaava tulevaisuus. Aika monil-

la koirilla oli hyvä pää, luusto, ja tasapainoinen rakenne. Oli selvä sukupuolileima koirilla.
Nartut olivat lähes kaikki hyvinrakentuneet, hyvänpäiset ja harmooniset. Tiedämme jo, että  hyvä 
narttu on  kallisarvoinen jalostukseen. Rop uros vaikutti minua kovasti - on aina ilo nähdä  voi-
makasta, hyvänluista – kokoista – tasapainoista - hyvin liikkuvaa urosta... Jos ma olisin pärjan-

nut kilpailua ”paras pää” sitten olisi ollut voittaja  turistiluokan  tiikerijuovainen urospentu... Kas-
vattajaluokka oli  erittäin samantyypisista koirista - niillä oli hyvä koko ja hyvä rotutyyppi.

Nähdessään niin hyvässä kunnossa olevia veteraaneja - se on minulle henkisesti erittäin kallis-
arvoista... Vaikka ne olivat iäkkäitä, niillä oli  vielä hallinnassa kaikki mikä tekee bokserista bok-

serin....Niissä oli vielä niin paljon elämaniloa, temperamenttia ja hyvänvointia! Super!
Haluaisin,että kaikki ne, kuka tänään olivat vielä pennut ja nuoret, olisivat vuosien päästä, veteraa-

neina sama hyvänvointisia - elämänilo silmissä, kun näyttelyssä tänään olevat veteraanit...
Minun lämpimät kiitokset minun erinomaisille  kehänsihteereille  Mari Harju-Säntti ja Pia Jääs-

keläinen, kuka pitivät minusta hyvää huolta koko päivän ja olivat päteviä oman työssä.
 

Loppujen lopuksi voin vain sanoa, että  se reissu Suomeen arvostele-
maan kasvattajana teidän boksereita oli minulle superkokemus.

 
Olen erittäin kiitollinen  Suomen Bokseriyhdistukselle ja  Rouva Arja Jauhiaiselle niin hy-
väntasoisen näyttelyn järjestämisestä ja että minulle  oli kunnia ja ilo arvostella siellä. Sa-

moin olen erittäin kiitollinen  bokseriomistajaille ja kasvattajaille, kuka osoittivat kunni-
aa minulle ja antoivat  mahdollisuuden nähdä ja arvostella oman rakkaita koiria.

 
Kaikille Teille  hyvää saapuvaa joulunaikaa toivoen Margit Siigur”

Näyttelytoimikunta toivottaa myös kaikille rauhallista Joulua! 
Sekä kiittää osallistumisista SBYn omiin näyttelyihin vuonna 2017. 

Ensi vuonna erikoisnäyttely on 9.6.2018 Keravalla,
KlubSieger Tampereella 8/2018 ja Puppy Veteran syksyllä 2018!
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Puppy Veteraan 2017 Lahdessa
Puppy & Veteran 4.11.2017
Tuomari Margit Siigur, Viro

ROP  Playbox's Redrama
VSP  WW Yangoviper's Can 
 You Believe Me
ROP-pentu
WW Yangoviper's  Ever Say Never
VSP-pentu 
Positiivisen Breikkaava Bertil
ROP-veteraani 
Najaf's Game of Chance
VSP-veteraani 
Ma Baker's Femme Like U
ROP-turisti 
Cocoon's Stand By Me
ROP-turistipentu 
Boxwald's Gawaine
ROP-kasvattaja Playbox's
PU1  Playbox's Redrama
PU2 Najaf's Game of Chance
PU3  Positiivisen Breikkaava Bertil
PU4  Porsche No Akacisa
PN1  WW Yangoviper's Can You 
 Believe Me
PN2  Playbox's Queen of Hearts
PN3  Ma Baker's Femme Like U
PN4 WW Yangoviper's Ever Say Never

BABY, UROKSET
Porsche No Akacisa ERI 1, 
PARAS UROSPENTU 2, PU4
Sat'Elit Box Gambit ERI 2
Tenten Sandstorm ERI 3

BABY, NARTUT
Tenten Scarlett O'Hara ERI 1, 
PARAS NARTTUPENTU 2
Atrotos Caipirinha ERI 2

PENNUT, UROKSET
Positiivisen Breikkaava Bertil 
ERI 1, VSP-PENTU, PU3

PENNUT, NARTUT
WW Yangoviper's Ever Say Never 
ERI 1, ROP-PENTU, PN4

TURISTIPENNUT
Boxwald's Gawaine ERI 1, 
ROP-TURISTIPENTU

VETERAANI, UROKSET
Najaf's Game of Chance ERI 1, 
ROP-VETERAANI, PU2
Gift of Gods No Akacisa ERI 2

VETERAANI, NARTUT
Ma Baker's Femme Like U ERI 1, 
VSP-VETERAANI, PN3, 
NÄYTTELYN VANHIN VETERAANI
Napmary's Creme de la Creme ERI 2

JUNIORILUOKKA, UROKSET
Playbox's Redrama ERI 1, 
PU1, ROP
Iggy Pop von Aisneren ERI 2

NUORTENLUOKKA, UROKSET
Sat'Elit Box Zakhar ERI 1
Borok'ko Barneo Gold ERI 2

JUNIORILUOKKA. NARTUT
WW Yangoviper's Can You Believe 
Me ERI 1, PN1, VSP
Playbox's Golden Vanilla ERI 2
Stengårds Fly Me to the Moon ERI 3
Bestbox Jefa Amorcita ERI 4
Playbox's Show Dancer ERI
Sat'Elit Box Dominika ERI
Zealbeat's Induce Excuse ERI

NUORTENLUOKKA. NARTUT
Playbox's Queen of Hearts ERI 1
Olivia Denburg ERI 2

TURISTILUOKKA
Cocoon's Stand By Me ERI 1, 
ROP-TURISTI

ROP & VSP
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ROP-kasvattaja

Vanhin veteraani

ROP-turistipentu

Paras baby-pentu

ROP-turisti ROP-veteraani

ROP & VSP pennut

ROP & VSP veteraanit
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Suomen juhliessa tänä vuonna 100-vuotismerkkipäiväänsä tulin ajatel-
leeksi että minulle tuli tänä syksynä 60 vuotta bokseriharrastuksen pa-
rissa täyteen. Juhlinnan paikka sekin. 
Ensimmäisen bokserini sain nimittäin syksyllä 1957 syntymäpäivä-
lahjaksi – neljän vuoden sitkeän mankumisen jälkeen. Olin pari vuotta 
aikaisemmin jo ihastunut tähän rotuun ja seurannut rodun arvostelua 
jokavuotisessa Messuhallin näyttelyssä, joka tuolloin pidettiin aina Van-
hassa Messuhallissa Mannerheimintiellä. Seurasin siellä vuonna 1955 
boksereiden loppukehää ja ihastuin Suomen ensimmäiseen Vuoden 
Voittaja - tittelin saaneeseen narttubokseriin, Arja Saarion omistamaan 
Camilla de Gozetteen (tuolloin tosin vielä  Aili Rinteen sijoitusnarttu). 
Meno sen aikaisissa näyttelyissä oli hyvin erilaista kuin nykyisin. Koirille 
oli avokoppeja, jonne ne sai laittaa remmistä kiinni. Ja yleisö vaelsi sit-
ten katsomassa koiria niiden maatessa kopeissaan.  Lisäksi Messuhallin 
näyttely oli tapahtuma, jonne kasvattajien oli mahdollista tulla myöskin 
myymään rotukoirien pentuja. Esimerkiksi yhdessä näyttelyssä vietin 
varmaan suurimman osan päivästä katsellen kopallista ruskeita mäyrä-
koiran pentuja. No meille ei sitten kuitenkaan ostettu mäyräkoiraa vaan 
bokseri.
En muista, miksi äitini päätyi lopulta bokseriin, meillähän oli minun syn-
tymäni aikoihin ollut vielä äitini vanha saksanpaimenkoirauros Rami. Ja 
minulle olisi kyllä ollut kelvannut mikä koira tahansa.  No ehkä asiaan 
vaikutti myös luokkatoverini Riitta-Liisan perheen bokseri, äitini kun tun-
si Riitta-Liisan äidin, joskaan ei itse koiraa. Riitta-Liisa asui Kumpulassa, 
me Käpylässä. Autoa ei meillä ollut, mutta vaelsin usein jalan ulkoilutta-
maan tätä Hexa – nimistä bokseria, joka vei sydämeni saman tien. Hexa 
(Maston Hexa) oli pärjännyt mukavasti näyttelyissä ja varmaan suunni-
telmiakin koiran suhteen oli.  Suru oli suuri, kun koiran elämä loppui 
yhtäkkiä: tämä vauhdikas ja vahvarakenteinen narttu oli kerran noin 
kolmevuotiaana päässyt livahtamaan ulkoilemaan itsekseen ja törmän-
nyt kuorma - autoon. Minulla oli tuolloin jo ensimmäinen oma bokserini, 
mutta koville se Hexan kuolema silti otti. 
Yhtenä syksyisenä päivänä vuonna 1957 ajoin siis vetoketjullinen kassi 
mukanani Käpylästä julkisilla liikennevälineillä hakemaan pentuani Töö-
löstä Kuusitieltä. Pentueessa oli enää jäljellä yksi uros ja yksi narttu-
pentu ja äitini olisi halunnut ostaa sen uroksen, mutta eivät suostuneet 
myymään pienikokoisen 12- vuotiaan tytön  koiraksi. Ja hyvä niin, voi-
mani eivät olisi riittäneet tuon ajan vahvalle ehkä hyvinkin voimakastah-
toiselle urosbokserille. Tekemistä oli jo vauhdikkaan nartunkin kanssa.
Silloin 50 - 60 luvuilla narttuja ei haluttu ja kasvattajien oli usein vai-
kea päästä niistä eroon, koska  ihmiset – samoin kuin äitini - pelkäsivät 
narttujen juoksuaikoja. Koiranpennut muuten luovutettiin jo 5-viikkoisi-
na. Niinpä minunkin pentuni oli juuri täyttänyt sen 5 viikkoa, kun kävin 
sen Töölöstä hakemassa. Kotimatkasta en muista paljon mitään muuta 
kuin sen onnentunteen, että olin vihdoinkin saanut sen ikioman koiran. 
Matka kotiin tuntui ikuisuudelta, pentu oli kassissa ja pyöri siellä hädis-
sään, vetoketju oli melkein kokonaan kiinni, jotta koira ei pääsisi karkuun. 
Selvisin sitten lopulta kunnialla pentuni kanssa kotiin. Isäni, jolle ei koi-
rahankinnasta oltu kerrottu mitään, istui nojatuolissaan olohuoneessa 
lukemassa jotain kirjaa. Otin pennun eteisessä kassista ja menin äitini 
kehotuksesta hiljaa laittamaan pennun suoraan isäni syliin. Isäni ilme 
oli näkemisen arvoinen – se oli menoa heti ensi silmäyksellä.  Ja jostain 
kumman syystä isäni viihtyi huoneessani pennun kopan vierellä aamu-
yöhän saakka nukkuvaa uutta tulokasta katsellen.
Koirani ristittiin kotikäytössä Fiiuksi. Tosin sen rekisterikirjassa oli nimi 
Beauty  - mikä oli lievästi yläkanttiin, koira kun oli kaikkea muuta kuin ro-
tumääritelmän mukainen kaunotar. Pitkä ajokoiran kuono, keltaiset sil-
mät, vähän takakorkea jne. Minulta tultiin usein kadulla kysymään, oliko 
se puhdasrotuinen – ei tosin sen rodulle epätyypillisen pään takia, vaan 
koska sillä oli kuonon päällä piirto valkoista ja toisella puolen kaulaa 
kapea valkoinen puolikaulus. Suurin osa 50-luvun boksereista kun oli 
melko yksivärisiä keltaisia tai tiikereitä. Koirien rekisteriotteisiin muuten 
merkittiin tunnontarkasti tuohon aikaan uuden omistajan ammatti tai jos 
sitä ei (vielä) ollut, siviilisääty!!
 Reipas bokserinalkuni kotiutui heti ja yritimme ruokkia sitä saamiemme 
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ohjeiden mukaan. Tuohon aikaanhan ei koirille ollut mitään koi-
ranmuonia tms. Ensimmäinen koiranmuona, joka markkinoille 
tuli oli Hankkijan valmistama koiranmuona – muistaakseni Me-
nomaitti niminen, jonka vihertävät nappulat sulivat hetkessä 
pahanhajuiseksi vihertäväksi velliksi, jos niihin lisäsi vähän 
vettä. Eli Fiiukin aloitti puuroilla, kananmunalla, luilla ja teu-
rasjätteillä. Teurasjätteitä ja luita sai tuohon aikaan halvalla 
Hakaniemen hallista, keuhkoja, sydäntä, henkitorvia ym.  Hyvin 
Fiiu tällä ruokinnalla kasvoi, eikä eläinlääkäriä tarvittu kuin 
rokotuksiin.
Pennusta pitäen opetin sille  hyppyjä, noutoja ja ties 
mitä, mitä vain 12–kesäinen innokas koiranomistaja 
keksi. Raakoja lehmän ruokatorviakin (jotka olivat 
Fiiun  herkkua) yritin saman ikäisen ystävättäreni 
kanssa hyödyntää koiran koulutuksessa. Täytimme  
yhden ruokatorven jauhemaisella Suno-pesupulve-
rilla ja tarkoitus oli opettaa koiralle ettei vierailta 
saa mitään ottaa. No pieleen meni: Fiiun mielestä 
se oli vain hauska leikki ja se popsi ruokatorven pe-
supulverista piittaamatta. Tulihan siinä sitten kiire 
ottaa siltä se ”makupala” pois!!
Koira oli ystävällinen, supersosiaalinen, taistelutah-
toinen ja varmaan aika kova luonteeltaan, koskapa 
sitä eivät pikkuasiat hetkauttaneet mihinkään suun-
taan. Koulutuskentällä (koulutukset olivat tuolloin 
ns. ryhmäkoulutuksia  ja  metodit aika tavalla erilaisia kuin tä-
nään) se nautti kaikista telineistä ja hypyistä siinä määrin että 
näytti allekirjoittaneelle keskisormea ja jos vaikka vain risues-
teen yli olisi pitänyt hypätä se suoritti risuesteen yli hypättyään 
omatoimisesti myös tikapuut ja lankkuesteen - voittajaluokan 
lankkueste oli muistaakseni 180 cm korkea - kaikki yhtenä lii-
kesarjana allekirjoittaneen kihistessä kiukusta tämän sirkus-
pellen touhua seuraten.
Koira oli minulla melkein aina irti, tosin siihenkin tuli stoppi 
kaupunkikävelyillä.  Se kulki kuuliaisesti vapaana käskyn alla 
vasemman polven kohdalla kuten oli opetettu - kunnes piti 
ohittaa joku vastaantuleva nuori äiti, joka työnsi istumarat-
taissa taaperoikäistä jälkikasvuaan. Kun lastenvaunut olivat 
meidän kohdallamme, Fiiu ei kerta kaikkiaan voinut vastustaa 
kiusausta olla nuolaisematta rattaissa istuvan muksun naa-
maa märäksi…
Samoin Fiiun ensimmäisenä kesänä ollessamme maalla Pa-
rikkalassa sen suurinta huvia oli hypätä kielloista huolimat-
ta piikkilanka-aidan yli lehmähakaan ja pistää siellä käyntiin 
melkoinen hulabaloo. Onneksi paikalliset lehmät olivat tuolloin 
melkein poikkeuksetta nupopäistä itäsuomalaista rotua, eikä 
mitään suurempaa vahinkoa tapahtunut. 
Parikkalassa sain huomata myös ettei liian nuorelle koiralle 
ehkä pidä kaikkea kovin aikaisin opettaa. Meillä oli vuokrahu-
vilamme pihalla  sauna- ja aittarakennus, jonka katolle pääsi 
loivia tikkaita pitkin. Tikkaiden puolat oli pätkitty suhteellisen 
leveästä laudasta – ja hupsista, yksi kaunis päivä Fiiu istui 
rakennuksen katolla kuin vanha huuhkaja. Niin, ylös sinne se 
kyllä pääsi, mutta koiran saaminen katolta alas olikin sitten 
melkein itkun paikka. Ei osannut katolta mennä omin avuin 
tikkaille ja putous maahan olisi ollut liian korkea hypättäväksi. 
Muutaman ihmisen apu oli tarpeen, ennen kuin Fiiu oli taas 
neljällä tassulla maan kamaralla.
Kun koira oli muutaman vuoden ikäinen isäni teki sille valjaat ja 
vanerista reen jossa oli aisat rottingista. Etelä-Suomessakin tal-
vet olivat  50 - 60 luvuilla vielä kunnon talvia, hiihtämään pääsi 
Käpylässäkin heti jo omalta kotiovelta. Helsingin Palveluskoira-
harrastajat järjestivät talvisin koiravaljakkoajoa Hakaniemento-
rilla, Torkkelin puistossa, Munkkiniemen ja Käpylän urheiluken-
tillä.  Käpylän urheilukentän alueelle kaivettu rata oli ympyrän 
muotoinen, joten koirat palasivat lähettäjälle automaattisesti. 
Boksereiden lisäksi lasten vedoissa silloisten virallisten palve-
luskoirarotujen ohella näkyi myös mm. saksanseisojia. Ja kaikil-
la oli hauskaa, niin lapsilla, koirilla kuin aikuisilla.
Fiiulla ei teetetty pentuja, lähinnä sen aika kaukana rotumää-
ritelmästä olevan ulkomuodon takia. Pikkuhiljaa syntyi ajatus 
hankkia toinen bokseri, jolla näitä ulkomuotovirheitä ei olisi. 
Fiiun ollessa noin kahdeksanvuotias ruokakuntaan muutti 
syksyllä 1965 kuusiviikkoinen  keltainen narttupentu Toma-
hawk Rosamunda,  kotikäytössä Rosi.  Rosia valitessa mietit-

tiin tarkkaan ettei koirassa olisi Fiiun ulkomuodollisia virheitä. 
Mihin emme osanneet kiinnittää huomiota, oli pennun luonne. 
Yhden vahvahermoisen ja hyväluonteisen bokserin omistajina 
meille ei tullut mieleenkään, etteivät kaikki bokserit suinkaan 
olleet yhtä mahtavia luonteeltaan kuin vanha Fiiumme.  Rosi 
oli sen ajan mittapuun mukaan kyllä kaunis ja kaunispäinen, ja 
myöskin erittäin terve, mutta hermorakenteessa oli todella toi-
vomisen varaa. Joten pentuhaaveet ja muukin harrastus sen 
kohdalla jäivät vain haaveiksi ja niin tämä usein vähän arvaa-
matonkin koira eli paria päivää vaille 12 vuotta vanhemmillani 

vain  kotikoirana.
Minkälaiset lonkat silloisilla boksereil-
lamme oli, siitä ei ole tietoa. Hyvin liik-
kuivat ilman mitään ongelmia. Koirien 
lonkkakuvaukset alkoivat eläinlääkäri 
Saki Paatsaman toimesta 60 - luvulla ja 
muistan että melkoinen haloo oli muu-
tamasta huonolonkkaisesta bokserista 
tuohon aikaan.
Neljäntoista Keski-Euroopassa viettä-
mäni vuoden jälkeen alkoi koirakuume 
taas vaivata. Vuoden 1981 lopulla ostin 
Lasse Luomasen Dubrazas-kennelistä 
keltaisen urospennun Dubraza’s Top 
of The Pop’sin eli kotikäytössä Jannen. 

Pentueen pienimmän urospennun, josta Lasse povasi lilliput-
tia, jos muista tulisi keskikokoisia, tai keskikokoista jos muista 
tulisi jättiläisiä. Pieleen meni sekin povaus:  koira alkoi saman 
tien kasvaa sellaisella vauhdilla ettei meinannut perässä py-
syä. Siitä tuli varmaan yksi Suomen sen ajan suurimmista 
boksereista. Asuin 80-luvulla Helsingissä Museokadulla ja 
YLE:n Radioteatteri, jossa olin Jannen hankkiessani töissä, oli 
tuolloin ennen Pasilan Radiotalon valmistumista Ratakadulla 
parissa vanhassa isossa asunnossa. Janne seurasi mukana 
töihin, mutta ongelmia tuotti vain sen kasvuvauhti. Helsingin 
julkisissa liikennevälineissä kun sai siihen aikaan kuljettaa 
vain koiraa sylissä. Ja siis jo aivan pikkupennusta Janne joutui 
vaeltamaan jalan koko matkan Ratakadulle ja työpäivän päät-
teeksi takaisin, satoi tai paistoi. Varsinkin aamuisin se matka 
tuntui välillä ylivoimaiselta aamu-uniselle koiralleni.
Huomasin jokin aika sitten yhdistyksen vanhoista papereista, 
että olen ollut Suomen Bokseriyhdistyksen jäsen  vielä 1968 – 
ilmeisestikin olen yhdistykseen aikoinani Rosin myötä liittynyt. 
No liityin heti Jannen saatuani uudestaan ja pian huomasin 
olevani täysillä yhdistystoiminnassa mukana.  
Aluksi tietysti koulutuskentällä, Tilkan sairaalan alapuolella 
olevalla joutomaalla, siis nykyisen Huopalahden asuntoalueen 
kohdalla. Kun Etelä Hesperiankadulla eli samassa korttelissa 
missä itse asuin asui vielä Suvi Andersin ( Wanjoren bokserit) 
, joka kohta alkoi pitkän uransa myös Kennelliiton toimistossa, 
niin arvata saattaa, kuinka siinä kävi. Koiraharrastus alkoi val-
lata myös yhdistystasolla yhä enemmän aikaani.
Ja myöntää täytyy, että tuohon aikaan kaikki oli ehkä kotikutoi-
sempaa, mutta toisaalta ei tultu vain muutaman valmistamaan 
valmiiseen pöytään, vaan yhteistä toimintaa talkoovoimin oli 
enemmän. Samoin mieleen ovat jääneet koko yhdistyksen 
joulujuhlat, jonne esim. turkulaiset tulivat sankoin joukoin yh-
teiskuljetuksella. Joulujuhliin mentiin vauvasta vaariin, oli jou-
luohjelmaa ja musiikkiesityksiä, joita ainakin Arhon kennelin 
Nils Engman yritti pitää joulujuhlien agendalla.
Samoin yhdistyksen kesäleirit, vaikka olivatkin tarkoitettu 
koirien kouluttamiseen, olivat 70-ja 80-luvuilla myös samalla 
koko perheen tapahtumia: asuttiin teltoissa . Vain muutamal-
la ruokakunnalla oli tuohon aikaan vedettävä asuntovaunu . 
Keittiössä touhusi yleensä muutama yhdistyksen oma henkilö. 
Omat ruokailuvälineet pestiin itse järvessä jne. Olin parilla lei-
rillä, tosin vain osan aikaa. Jannelle yritettiin yhdellä leirillä 
opettaa metsäjälkeä. Olimme Nils Engmannin ryhmässä. Nisse 
yritti auttaa ohjaajia laittamalla puihin roikkumaan pieniä vä-
rillisiä paperilappusia, jotta ohjaaja olisi tiennyt missä se jälki 
metsikössä oli. No Jannehan ylisuurena uroksena huomasi  la-
put puissa ja jäljesti ne vauhdilla ja yritti hyppimällä saada ne 
suuhunsa. Ei puhettakaan, että olisin saanut sen riehupellen 
kuonon edes maahan! Sillä oli hauskaa, ohjaajalla vähemmän. 
Janne ei ollut mikään näyttelytähti, joskin komea se kieltämättä 

"Samoin mieleen 
ovat jääneet koko 
yhdistyksen joulu-
juhlat, jonne esim. 
turkulaiset tulivat 

sankoin joukoin 
yhteiskuljetuksella"
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oli ja herätti Helsingissä sen kanssa kulkiessani kehuja tyylikkäällä olemuk-
sellaan, vaikka itselläni ei mitään harhakuvitelmia sen ulkomuodosta ollut.
Niinpä en hämmästynyt, kun puhelin kerran joskus 80-luvun lopulla 
soi ja soittaja oli Kari Järvinen, jonka puheenjohtajakaudella olin ollut 
ensimmäistä kertaa Bokseriyhdistyksen hallituksessa.
”Hei kuule, onko sinulla vielä  se iso Lasse Luomasen kasvattama hirvi-
tys?” ( Kari tarkoitti Jannea) ”On, miten niin?”   Johon Kari: ” Meillä on 
Kennelliitossa iso ryhmä ulkomuototuomareiksi haluavia ja tarvitsisin 
välttämä esimerkkikoiran  huonosta rakenteesta. Toisitko ? ” Johon 
minä: ”Tietysti, totta kai.”  Ja niin Janne sai kerran elämässään seistä 
Kennelliiton pihalla Espoossa noin parinkymmenen koiraharrastajan 
pohtiessa sen rakennetta. ( Komea ja tyylikäs Janne oli kyllä, lyhyt 
ja suoraselkäinen  sekä syvärunkoinen ja liikkuikin tasaisesti, ei vain 
päässyt eteenpäin kun sekä edestä ja takaa oli riittämättömästi kulma-
utunut.) Ja Janne otti tilaisuudesta kaiken irti: tepasteli kaiken keskel-
lä osakseen tulleesta huomiosta ilmiselvästi nauttien.
Kennelnimeni Macondon sain vuonna 1987, joten Macondon-bokserit-
kin juhlivat tänä vuonna pyöreitä vuosia. Ensimmäinen Macondon – 
pentue oli kylläkin norwichinterrierejä, joten ei sekään sitten mennyt 
ihan niin kuin oli suunniteltu. Tosin ensimmäinen bokseripentueeni 
syntyi samana vuonna muutama kuukausi myöhemmin. Ensimmäisen 
pentueeni emänä oli muuten Jannen puolisisko, Dubrazas Schwester-
lein ja isänä englannintuontiuros FIN MVA Marbelton Stable Master 
eli tuttavallisemmin Mari ja Skebu. Pentueesta jäi kotiin keltainen val-
komerkkinen narttu Macondon Alabama Song eli Hanna, jota kutsuin 
leikillisesti bernhardilaisbokserikseni sen värityksen ja ennen kaikkea 
koon mukaan. Koira oli itse asiassa ihan säällisen bokserin näköinen, 
mutta kaikkea oli vähän liikaa, kokoa, luustoa jne. 
Nykyisten kasvattajien on varmaan aika mahdotonta kuvitella sitä 
tilannetta, joka ennen karanteenirajojen  poistamista 1988 vallitsi. Ei 
puhettakaan, että olisi voinut lähteä astuttamaan narttuaan rodun ko-
timaahan Saksaan tai johonkin muuhun Keski-Euroopan maahan . Ja 
jos koiran sieltä hankki, se joutui heti Suomeen saavuttuaan neljän 
kuukauden karanteeniin. Kuvitelkaa itse mitä merkitsee laittaa esim. 
kahdeksanviikkoinen pentu neljäksi kuukaudeksi  eristettyyn selliin 
yhdistettynä pieneen ulkoilutarhaan  ja  vailla mitään kontakteja ulko-
maailmaan. Niinpä onkin ymmärrettävää, että Suomessa käytettiin sitä 
jalostusmateriaalia, jonka saatiin lähinnä niistä maista, joita meidän 
silloiset karanteenimääräykset eivät koskeneet. 
Tilannetta kuvaa ehkä parhaiten se, että pari vuotta sitten edesmen-
nyt saksalainen tuomari, Peter Holzhausen, joka kasvatti boksereita 
kennelnimellä v. Boxerkamp, tarjosi minulle 80-luvulla yhtä omista 
nartuistaan jalostuslainaan. Hänen ehdotuksensa oli, että koira olisi 
tullut Suomeen kantavana ja olisi synnyttänyt pentunsa karanteenissa 
ja lähetetty sitten takaisin Saksaan, kun pennut olisivat olleet 8 –viik-
koisia. Idea oli epäitsekäs ja oli suurenmoinen, auttaa allekirjoittanutta  
ja pitkällä tähtäimellä mahdollisesti myös koko suomalaista bokseri-
jalostusta. Ja kuitenkin siitä oli pakko kieltäytyä. Koska jos jokin koi-
ra tuotiin Suomeen karanteenin kautta, sitä ei päässyt tervehtimään 
karanteenissa sen häkissä, vaan koira  tuotiin uudelle omistajalleen 
seurustelua varten eräänlaiseen ”vierashuoneeseen”. Kantavan nar-
tun karanteenissa penikoittaminen oli noissa olosuhteissa mielestäni 
liian riskaabelia.  Jos jokin olisi mennyt pieleen, koiraa ei olisi saanut 
sieltä minnekään esim. leikkauspöydälle keisarinleikkaukseen tms. 
Myös sen mahdollisen karanteenissa syntyneen pentueen hoito arve-
lutti, jos sitä ei olisi itse päässyt valvomaan.Karanteenirajat poistettiin 
siis 1988 ja bokseriväkikin alkoi lähettää narttujaan Keski-Eurooppaan 
sekä tuoda sieltä maahamme uutta jalostusmateriaalia.
Allekirjoittaneen ruokakuntaan tuli 1989 tiikerinarttu FIN MVA Kosi von 
Illertal, joka oli Macondon E 1- ja H-pentueen emä.
30-vuotta bokserinkasvatusta ja 32 pentuetta tähän mennessä. On ollut 
menestystä ja on ollut epäonnea.  Muutama muotovaliokin mahtuu jouk-
koon. Kansainvälistä näyttelymenestystä on eniten tullut Viroon myy-
mälleni kasvatilleni C.I.E. ,ESTJW-04 ESTJCh, MOLJCh, MOLCh, LTJCh, 
LTCh, BALTJCh, BLRCh, ESTW-05, ESTVCH,  LVCh , BBCAW-06, LTW-06, 
BALTCh, LTW-09, Euroopan veteraanivoittaja 2011, HeVW-12, VV-12  
Macondon Warna, mistä tässä näin jälkikäteen suuret kiitokset koiran 
omistaneelle ja sitä näyttelyissä esittäneelle Katrin Vorbille Tallinnasta.
Parhaimpana kasvattinani itse kuitenkin  pidän vuonna 1997 syntynyt-
tä keltaista narttua FIN MVA FIN KVA Macondon Leonora HK1 JK3, joka 
oli myös SBY:n Vuoden Jälkikoira  vuosina 2002, 2003 ja 2004.  Koiras-
sa yhdistyi ulkomuoto ja käyttöominaisuudet  ja terveys . Mutta tässä 
ei myöskään tule unohtaa koiran omistajaa ja ohjaajaa Jarmo  Kan-
kaanpäätä. Jostain muualta ”Noora” olisi voinut tulla ongelmakoirana 
takaisin. Ei nimittäin vielä riitä se että saa aikaan lupaavan ja terveen 

"30 vuotta bokserin-
kasvatusta ja 32 pentuetta 

tähän mennessä."

pennun. Sille on löydettävä vielä se oikea koti ja omis-
taja. Ja enpä arvannut vuonna 1993  myydessäni Jarmo 
”Japi” Kankaanpäälle  tiikerijuovaisen urospennun ( FIN 
MVA Macondon Hakim  JK1)  Kosi v. Illertalin toisesta 
pentueesta, että siitä alkaisi läpi vuosien kestänyt ystä-
vyys Japin ja Tarjan kanssa.
Pidän kunnianosoituksena kasvatustyölleni, jos joku 
kasvattini omistaja, jolla on ollut minulta koira, tulee ky-
symään minulta uutta pentua. Kuitenkaan ei pidä louk-
kaantua – kuten valitettavan monet kasvattajat  tuntuvat 
tekevän – jos joku ottaa seuraavan koiransa joltain toi-
selta kasvattajalta. Enhän itsekään ole hakenut kaikkia 
koiriani tai kaikkia tuontikoiriani samalta kasvattajalta.
Jokainen pentue on jollain tapaa aina uusi alku. Viime 
kesänä syntyneen E2 – pentueeni pennut ovat maail-
malla ja nyt vain seurataan miten kehittyvät ja jännite-
tään mitä niistä tulee. 
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Norjalaiset ja tanskalaiset ovat järjes-
täneet yhteisen seminaarin jo aiemmin, 
mutta tämä oli varsinaisesti ensimmäi-
nen, jossa olivat myös Suomen ja Ruot-
sin edustajat mukana. Minulla oli ilo 
osallistua seminaariin Suomen Bokseri-
yhdistyksen edustajana. 
Istuimme jo perjantai iltana alas jokai-
sen maan edustajan kanssa ja pidimme 
erittäin mielenkiintoiseksi osoittau-
tuneen ajatusten vaihdon eri maiden toi-
mintatavoista yleisesti. Keskustelimme 
mm. yhdistysten omista jalostussuosi-
tuksista, rekisteröintimääräyksistä, pen-
tuvälityksestä yms. Yhteenvetoa tuosta 
tapaamisesta olen kirjoittanut alle: 
- Päätimme luoda yhteisen rotumonis-
teen. - Luomme myös yhteiset toimin-
tamallit, jotta ”poliittisuus” hallituksissa 
vähentyy. - Pentuopastamme kehuttiin 
todella paljon ja lupasin käännättää sen 
skandikolleegoille heti, kun aika näin 
sallii. Kysyin SOME:ssa, mikäli saisin 
apulaisia hommaan ja ilahduin siitä, että 
useat jäsenet lupasivat olla avuksi! Kii-
tos teille siitä. Laitetaan homma käyntiin 
heti ensi tilassa! - Sekä Norjassa, että 
Ruotsissa lonkkatulokset ovat parantu-
neet, kun he alkoivat käyttää lonkkain-
deksejä jalostuksessa. Tiesittekö myös, 
että kun ennen Ruotsissa sai käyttää 
vain A tai B lonkkaista koiraa jalostuk-
seen, onnistuu se nykyään myös C lonk-
kaisen (ruotsalaisen koiran) kanssa, 
mutta silloin pentueen oletusindeksin 
täytyy olla yli 100. Ulkomaisten koirien 
osalta käytetään edelleen ainoastaan 
A ja B lonkkaisia koiria. - Vertailimme 
Ruotsin, Suomen ja Norjan MH-kuvat-
tujen koirien kuvaajia ja tulimme siihen 
tulokseen, että vaikka eroja löytyy, eivät 
ne ole kovinkaan huomattavia. Huomi-
oimme myös, että suomalainen aineisto 
on kovin niukka, eikä kovin laaja-alainen. 
Lauantaina alkoi varsinainen seminaa-
ri ja päivän ohjelman suuressa osassa 
oli munuaissairaus boksereilla. Ensim-

mäinen puhuja oli eläinlääkäri Reidun 
Heiene, joka on munuaissairauksiin eri-
koistunut lääkäri ja työskentelee yhteis-
työssä Norjan bokseriyhdistyksen kans-
sa. Hän toimii myös kansainvälisessä 
Renal Standardization project of WSAVA 
(World Small Animal Veterinary Asso-
ciation) ryhmässä. Ryhmässä yritetään 
tunnistaa ja standardisoida munuais-
sairauksia, sillä esimerkiksi boksereille 
tyypillistä munuaissairautta tyypillisesti 
kutsutaan monilla eri nimillä (mm. PNP, 
JKD, JRD, RD). RD:tä on käytetty mm. 
avausraporteissa paljon, mutta valitet-
tavasti se ei sano vielä paljon, sillä RD 
(Renal Dysplasia) on vain yleisnimitys 
jollain tavalla epämuodostuneille munu-
aisille. Ryhmä on päässyt tavoitteessaan 
jo melko pitkälle ja tällä hetkellä bok-
sereille tyypillisen munuaissairauden 
oireet ja löydökset on identifioitu sairau-
deksi nimeltään CKD (Chronic Kidney Di-
sease). Kävimme läpi sairauden oireita, 
hoitosuunnitelmaa ja ennustetta. Selvisi 
myös, että on useita koiria, jotka elävät 
kliinisesti täysin terveen elämän (eivät 
edes juo normaalia enemmän – mikä 
on usein ensimmäinen näkyvä oire), 
kunnes jo vanhemmalla iällä munuaiset 
pettävät hyvin nopeallakin aikataululla. 
Reidun kertoi myös yksityiskohtaisesti 
munuaisten toiminnasta ja toiminnoista. 
Seuraavana puheenvuoron sai profes-
sori Frode Lingaas NMBU:sta (Norges 
miljø- og biovitenskapelige universi-
tet). Hän on tutkijana skandinaavis-
amerikkalais- työryhmässä, jossa yri-
tetään selvittää boksereille tyypillisen 
munuaissairauden perinnöllisyyttä ja 
näin ollen pystyttäisiin löytämään edes 
jonkinlainen suuntaa antava geenites-
ti sairauteen. Valitettavasti vielä ei ole 
tuloksia geenitestin osalta, mutta toivot-
tavasti tulevaisuudessa. Keskustelimme 
yleisesti myös siitä, että on valitettavaa, 
että boksereiden omistajat mahdolli-
sesti kärsivät siitä, että tällä hetkellä 

tiedossamme on ainakin kolme erillistä 
tutkimusta 
(brittiläinen, skandi-amerikkalainen ja 
suomalainen) munuaissairauden geeni-
testin osalta ja politiikka ja tutkimusten 
rahoitus estää ryhmiä työskentelemästä 
yhdessä nopeampien tulosten saami-
seksi. 
Munuaissairausosion lopuksi norjalai-
nen bokserikasvattaja kertoi oman ko-
kemuksensa yhden pentueensa osalta, 
missä kuudesta koirasta neljä menehtyi 
munuaissairauteen. Kuolemat tapah-
tuivat alle kahden vuoden ikäisestä yli 
kuuden vuoden ikään. Kuusi vuotiaalla 
ei ollut oireita, kunnes sairaus ”puhkesi” 
ja koira menehtyi hyvin nopeaan tahtiin. 
Päivän viimeinen luento oli videomate-
riaali Ruotsin bokseriyhdistyksen jär-
jestämästä bokseriseminaarista, missä 
oli ollut puhujana Göteborgin yliopis-
ton tutkija Åke Hedhammar. Hän puhui 
polviongelmista ja etenkin ”bokseripol-
vesta”. Termillä bokseripolvi, viitataan 
nivelrikkoisiin polviin, joissa nivelrikko 
on tullut huomattavan nuorella iällä. 
Osittain ongelma on synnynnäistä ja 
osittain ympäristön aiheuttamaa. Alttius 
nivelrikkoon on kuitenkin voimakkaasti 
perinnöllistä. Ruotsissa ruvettiin tut-
kimaan aihetta jo kolmisenkymmentä 
vuotta sitten, kun huomattiin, että mo-
nilla ruotsalaisilla boksereilla havaittiin 
nivelrikkoa hyvin varhaisella iällä. Ruot-
sin kennelliitolla (SKK) on ollut terveys-
ohjelma boksereiden polviongelmista jo 
vuodesta 1997 lähtien. Tutkimustulokset 
koottiin yhteen vuonna 2006, kun aineis-
tosta tehtiin opinnäytetyö Uppsalan yli-
opistossa (Wistedt, Anna, 2006. Genetic 
analysis of stifle arthrosis in Swedish 
boxer dogs. SLU, Dept. of Animal Bree-
ding and Genetics, Uppsala. Uppsala: 
SLU, Dept. of Animal Breeding and Ge-
netics). Polvien nivelrikko on vähentynyt 
huomattavasti vuosien saatossa. Sen 
jälkeen ruvettiin tutkimaan polven ris-

11  |   Bokseri 1 • 2017

Yhteispohjoismainen BOKSERISEMINAARI Oslossa 11.-12.11.
tisidevaurioiden yhteyttä nivelrikkoon. 
Polven ristisidevaurioita on kaikilla 
roduilla. Etenkin isot rodut, nopeasti 
kasvavat rodut ja koirat, joilla takakul-
maukset ovat liian suorat, jolloin sää-
riluu on väärässä asennossa, huonon 
lihaskunnon omaavat koirat yms. Polven 
etummainen ristiside repeää kokonaan 
tai osittain, kun sääriluu pääsee liikku-
maan edes-takaisin suhteessa reisiluu-
hun. Kuten polven nivelrikko, myös tämä 
ongelma on osittain synnynnäinen ja 
osittain ympäristön aiheuttama. Alttius 
polven ristisidevaurioihin on kuitenkin 
perinnöllistä, mutta koska tekijöitä on 
useita, on vaikea kehittää ns. riskites-
tiä, jolla voitaisiin paremmin ennustaa 
tulevien sukupolvien ristisideongelmia. 
Polven ristisidevauriot eivät kuitenkaan 
ole vähentyneet vuosien saatossa, kuten 
nivelrikko-ongelmat ovat. Boksereilla on 
useimpia rotuja korkeampi perinnölli-
nen riski sairastua polven ristisidevau-
rioon. Ruotsissa vakuutusyhtiö Agria 
on rahoittanut tohtoritutkielman, jossa 
Karolina Engdahl Ulf Emanuelssonin 
johdolla tulee tutkimaan kokonaisvaltai-
sesti polviongelmien syitä, jotta voitai-
siin tunnistaa riskitekijöitä. Tutkielmas-
sa käytetään ensisijaisesti Agrian tietoja, 
mutta myös kliniikkatietoa. Åke ehdotti 
videossa Ruotsin bokseriyhdistykselle, 
että heidän tulisi kirjoittaa Karolinalle ja 
yrittää saada bokserien polviongelmat 
mukaan tutkimukseen, sillä heillä on 
niin suuri aineisto valmiina aiemmasta 
tutkimuksesta olemassa. Tulevaisuus 
näyttää, miten sen kanssa käy. 
Viimeisenä lauantain ohjelmassa olisi 
ollut ryhmätöitä, mutta koska päivän 
luennot olivat venyneet yliajalle, jätettiin 
ryhmätyöt sunnuntaille. Illalla söimme 
vielä illallista porukalla ja vaihdoimme 
ajatuksia pienemmissä keskusteluissa. 
Sunnuntaina ohjelmassa oli bokserei-
den toimiva ulkomuoto ja luonneasiat. 

Ensimmäisenä aloitti ruotsalainen ulko-
muototuomari Linda Näslund luentonsa, 
jonka aikana kävimme läpi bokserin 
rotumääritelmän standardeja kaikilla 
neljällä kielellä. Mielenkiintoista oli, että 
käännökset eivät kaikilta osin vastan-
neet täysin toisiaan. Sen jälkeen Linda 
piti fantastisen luennon toiminnallisesta 
ulkomuodosta. Hän on fysioterapeutti ja 
kuntouttaa työkseen viranomaiskoiria 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, 
jotta ne pystyisivät työskentelemään 
mahdollisimman pitkään. Materiaalissa 
käytiin läpi kuvaesimerkein rakenteen 
ongelmia, jotka voivat johtaa joko run-
gon ja/tai lihaksiston epätasapainoon 
tai selviin terveysongelmiin (mm. hen-
gittäminen) ja sitä kautta aiheuttaa koi-
rille jopa suoranaista kipua tai muuten 
epämukavaa elämää. 
Päivän toisella luennolla Ruotsin bok-
seriyhdistyksen puheenjohtaja Lotta Jo-
hansson piti esitelmän MHkuvauksesta 
jalostustyökaluna. Hän on toiminut vuo-
sia MH-kuvaajana ja on myös sitä kautta 
nähnyt paljon erilaisia koiria. Kaikki ja-
lostukseen käytettävät pk-rotuiset koi-
rat MH-kuvataan Ruotsissa. Se on yksi 
SKK:n rekisteröinnin ehdoista. Ruotsis-
sa myös kuvataan hyvin paljon jälkeläi-
siä, vaikka niitä ei käytettäisikään jalos-
tukseen. Heillä on siis valtava aineisto, 
mihin verrata, kun etsitään luonteelli-
sesti hyvin yhteensopivia yhdistelmiä. 
Ensin Lotta kävi läpi MH-kuvauksen eri 
osiot (jotka jokainen kiinnostunut voi 
lukea joko rotumme JTO:sta, tai yhdis-
tyksemme sivuilta) ja sen jälkeen hän 
näytti esimerkkejä, miten kasvattajat 
voivat hyödyntää MH-kuvausten tulok-
sia. Sovelluksesta voidaan ottaa esimer-
kiksi yhden kasvattajan kaikki kuvatut 
kasvatit ja nähdä kaikkien osa-alueiden 
keskiarvot. Sieltä saadaan myös mm. 
yhden koiran kaikkien kuvattujen jälke-
läisten keskiarvoja ym. Heillä on erittäin 

hieno ja ilmeisen toimiva systeemi, joka 
on ymmärrykseni mukaan paljon myös 
käytössä. Luennon jälkeen käytiin salis-
sa ajoittain kiivastakin keskustelua MH-
kuvauksen hyödyistä ja haitoista. 
Viimeiseksi Cecilie Strømstad, joka on 
Norjan bokseriyhdistyksen puheenjoh-
taja ja jalostustoimikunnan vetäjä – ja 
tämän seminaarin kantava voima, antoi 
meille yksityistehtävän, missä jokainen 
valitsi yhden oman koiransa ja kirjoitti 
koirastaan oman näkemyksensä rotu-
määritelmään nähden ja sen jälkeen 
meidän tuli miettiä, miten eri asiat ky-
seisessä koirassa vaikuttavat toimivuu-
teen ja mahdolliseen jalostuskäyttöön. 
Tämän jälkeen jakauduimme pieniin 
ryhmiin, jossa jokainen kertoi omat poh-
dintansa koirastaan ja niitä käytiin läpi. 
Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka toiset 
lähestyivät asiaa puhtaasti ulkomuodol-
liselta kantilta, kun taas toiset, toimin-
nallisuuden ja terveyden näkökulmasta. 
Lopuksi jokainen ryhmä valitsi muuta-
man aiheen ennalta kirjoitetusta listasta, 
keskustelimme mahdollisista ratkaisuis-
ta ja lopuksi esittelimme ajatuksiamme 
vielä koko porukalle. Valitettavasti tässä 
tehtävässä tuli aika vastaan ja jouduim-
me kiirehtien etenemään, jotta ehtisim-
me käydä kaiken läpi. Olisi ollut erittäin 
mielenkiintoista keskustella aiheista sy-
vällisemminkin. 
Koimme yhdessä, että seminaarin anti 
ja erilliset keskustelut, etenkin jalos-
tusvastaavien keskustelut yhteisesti 
olivat todella hedelmällisiä, ja tällaista 
yhteistyötä tarvitaan ehdottomasti myös 
jatkossa. SBY kutsuttiin jo Tanskaan ensi 
vuodeksi, missä olisi tarkoitus käyttää 
vielä enemmän aikaa jalostusvastaavien 
kesken ideoita vaihtaen. Toivottavasti 
tämä toteutuu! 

Terveisin, Laura Mäiseli SBY:n jalostus-
vastaava
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Suomen muotovaliot

FI MVA JK1 BH 
Moonraker Nova For Leedalein

Omistaja: Leena ja Tuula Nolvi

FI MVA JK2 FH1
Vuorman Elit Flirt

Kasvattaja: Helena Vuorinen
Omistaja:Tanja Lehikoinen

Suomen Agilityvalio
FI AVA Riverflowers Caprice

Kasvattaja & Omistaja Sonja ja Gunilla Forsblom

Moonraker Nova For LeedaleinVuorman Elit Flirt

Riverflowers Caprice
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Olen Savolaisen Sanna, nelikymppi-
nen nainen, joka innostui koirista ja 
koiraharrastuksesta jo hyvin nuorena. 
Kasvatustoiminta on aina ollut pieni-
muotoista ja harrastuspohjaista. Koi-
rat tulevat meille aina ensisijaisesti 
lemmikeiksi ja jos koira aikuisena täyt-
tää jalostuskoiralle asettamani kritee-
rit, niin se on tietysti hieno asia. Toki 
omat jalostukselliset intressini vaikut-
tavat jo pennun valintaan. FCI myönsi 
minulle kennelnimen Sunbox vuon-
na 1998. Ensimmäinen pentueemme 
syntyi v. 2001 ja tähän mennessä olen 
kasvattanut seitsemän bokseri- ja 
neljä bostoninterrieripentuetta. Per-
heemme asuu Keski-Suomessa, Lau-
kaan kunnassa Leppävedellä. Ruoka-
kuntaamme kuuluu aviomieheni Kari, 
sekä kaksi teini-ikäistä lastamme. Koi-
ria meillä on tällä hetkellä neljä: bok-
seri Moonraker Kukkahattutäti ”Siri” 
7-vuotta sekä bostoninterrierit Little 
Miss Lou Lou Di Noi Vincere ”Tuikku” 
pian 8-vuotta ja tämän jälkeläiset Sun-

box Firework ”Laku” ja Sunbox Feel 
Berlin ”Juuso”. Kaksikolle ikää tulee 
vuoden vaihteessa 5-vuotta. 
Koiria minulla on ollut 11-vuotiaasta 
saakka ja nuorena harrastin koirineni 
TOKO:a, agilitya ja näyttelyitä. Elettiin 
vuotta 1997, kun liityin Suomen Bok-
seriyhdistyksen jäseneksi. Tuolloin 
Bokseri-lehdessä oli pentueilmoituk-
sia, joista valitsin Karttusen Annelin, 
kennel Moonraker. Haaveenani oli 
mahdollisimman tumma tiikerityttö. 
Muistan Annelin tiukan puhelinhaas-
tattelun ja ensimmäisen kysymyksen 
”Tiedätkö mikä koira on?”. Ilmeisesti 
selvisin kunnialla haastattelusta, kos-
ka toiveeni täyttyi ja kotiimme muutti 
kantanarttuni Moonraker Stardust 
”Dusty”. Dustyn kanssa tutustuin pal-
veluskoiraharrastukseen ja etenkin 
metsäjäljen saloihin. Kävimme muu-
tamilla yhdistyksen leireillä ja Keski-
Suomen Palveluskoirayhdistyksen 
kursseilla ja koulutuksissa. Tutustuim-
me eri rotuisiin hengenheimolaisiin, 

joiden kanssa treenasimmekin tiiviisti. 
Ensimmäinen Sunbox-pentue syntyi 
vuonna 2001 ja siitä kotiin jäi Sunbox 
Angel Dust ”Uma”. Uma olikin ensim-
mäinen ja tähän mennessä ainoa bok-
serini, jonka kanssa olen osallistunut 
palveluskoirakokeisiin. Vuonna 2006 
hain Hollannista bokserinarttu Khar-
ma Di Noi Vincere ”Kharman”. Khar-
man kanssa yhteiselomme jäi harmit-
tavan lyhyeksi; spondyloosin vuoksi 
Kharma lopetettiin jo 3,5-vuotiaana. 
Kharman kasvattajaan tutustuessani 
tutustuin myös hänen bostoninterrie-
reihinsä ja siitä heräsi ajatus omasta 
”bonzai-bokserista”. Niinpä keväällä 
2010 haimme häneltä Tuikku-bostonin. 
Kasvattajana minulle on tärkeää bok-
serin luonne, terveys ja ulkonäkö. Ja 
nimenomaan tässä järjestyksessä. Kaik-
ki osa-alueet ovat tärkeitä, mutta ilman 
bokserin ainutlaatuista luonnetta ei kau-
niillakaan koiralla tee mitään. Itselleni 
ehdottomasti tärkeimpinä opettajina 
bokserirotuun on ollut kennel Moonra-
kerin Anneli, sekä Suortin Helena. 
Tällä hetkellä bokserikasvatuksessa 
vietämme hiljaiseloa. Viimeisimmästä 
Sunbox-bokseripentueesta on kulu-
nut lähes kolme vuotta. Tulevaisuus 
on täysin auki ja tällä hetkellä kaikki 
koiramme ovat jo jalostuksen osalta 
”työnsä” tehneet ja viettävät kotikoiran 
elämää. Aktiivinen koirien kanssa har-
rastaminen on jäänyt tällä hetkellä 
taka-alalle. Koirien kanssa vietetään 
rentoa elämää ja ihan omaksi ilok-
si. Työni kiinteistönvälitysalalla sekä 
omat ja perheen harrastukset täyttä-
vät kalenterini tällä hetkellä. Kuitenkin 
koirat ovat aina kuuluneet ja varmasti 
tulevat jatkossakin kuulumaan elämääni. 
On mukava huomata, että bokserilla 
on oma vankkumaton kannattajakun-
tansa ja uutta nuorta innokasta väkeä 
rodun pariin tuntuu riittävän. Ja kerran 
boksereihin hurahtaneena voin todeta, 
että jos sydän sykkii bokserille, ei moni-
naisesta rotukirjosta löydy korvaajaa. 😉😉😉
Haluan toivottaa koko bokseriväelle 
rauhallista joulun aikaa ja onnen het-
kiä tulevalle vuodelle 2018. 

Kasvattajaesittelyssä Sunbox

Vuodesta 2001 • 7 pentuetta • 40 pentua
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Suomen Bokseriyhdistys – Finlands Boxerförening ry:n

VUOSIKOKOUS
Aika: Sunnuntai 4.3.2018 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 
31.12.2017 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: puheenjohtaja, jalostustoimikunnan vetäjä, koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä ja  
 julkaisutoimikunnan vetäjä
9.  Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet. 
10.  Sääntömuutosehdotus yhdistyksen sääntöihin: 9§ Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä 
 ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen  
 kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä sen kalenterivuoden päät- 
 tyessä, jolta hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta. Jäseneksi voi päästä jälleen hakemalla  
 jäsenyyttä hallitukselta. Tästä syystä erotetulla jäsenellä ei ole valitusoikeutta. SBY:n hallitus ehdottaa 
  muutosta seuraavasti: hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä 1.6. alkaen sinä kalenterivuotena, 
  jolta hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. 
11.  Hallituksen ehdotus jäsenistölle: Suomen Bokseriyhdistys ry. sitoutuu yhteispohjoismaiseen yhteis- 
 työhön, jolla pyritään parantamaan rotuamme kokonaisvaltaisesti, mutta etenkin terveydellisesti.  
 Tämä edellyttää esim. osallistumista vuosittaisiin seminaareihin ja yhteispohjoismaisiin projekteihin.
12.  Yhdistyksen varaston tulevaisuus
13.  Hallitus ehdottaa, että pääyhdistyksen hallituksen sekä alaosastojen johtokuntien jäsenille voidaan  
 antaa joitain etuja. Mahdolliset edut päättää jäsenistö vuosikokouksessa.
14.  Näyttelytoimikunnan sääntömuutosehdotukset:
 14.1. KlubSieger näyttelyn säännöistä poistetaan kohta ”tuomarit arvotaan näyttelyaamuna”. (Koska  
 saksalainen tuomari on aina toisena, voisi koirat jakaa, niin että saksalainen Körmaster tuomari  
 arvostelee Klubsieger luokat (avo, käyttö, valio ja veteraaniluokat) ja esim. toiseksi tuomariksi lähempää 
 kutsuttu tuomari arvostelee pennut, junnut, nuoret ja turistit.)
 14.2. Klubsiegerissä arvosteltaisiin jatkossa koirat väreittäin vain, jos ilmoittautuneita on yli 80.  
 (Nykyisillä säännöillä ko. näyttely tulee yhdistykselle kalliiksi, kun palkintoja on oltava tuplaten.  
 Osallistujamäärät ovat kuitenkin huomattavasti alempia kuin "huippuvuosina".)
 14.3. Kaikissa kolmessa näyttelyssä TURISTIT arvostellaan yhtenäisin säännöin:
 - 5kk >9kk kaikki turistipennut, urokset ja nartut samassa luokassa ja voittaja on ROP turistipentu
 - >9kk kaikki turistit, urokset ja nartut samassa luokassa ja voittaja on ROP turisti
 - Pennuille ei anneta laatuarvostelua ja Puppy&Veteran-  näyttelyn säännöistä poistuu kasvattajaluokan 
 kohdalta edellytys luokkaan osallistuvien koirien laatuarvostelusta (eh tai eri).
15.  Käsitellään muut esille tulevat asiat. 
16.  Päätetään kokous. 
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Suomen Bokseriyhdistys ry järjestää 

BOKSERIPÄIVÄT 20.-21.1.2018 
Sastamalan Ellivuoressa

Bokseripäivät on suunnattu ihan kaikille rotuun rakastuneille riippumatta siitä, 
oletko kasvattaja, harrastaja tai lenkkeilykaverin omistaja. Alla lähes varmistettu aikataulu. 

Odotamme vielä vastausta yhdeltä luennoitsijalta ja tiedotamme asiasta yhdistyksen nettisivuilla
 ja somessa, mikäli saamme hänet mukaan.

9.30

12.00

15.00

10.00

13.00

16.00

11.00

14.00

16.30

17.00

18.00

Tervetulokahvit

Anu Lappalainen; 
bokserien

 selkäongelmat

Heli Hyytiäinen; 
Miten 

käyttökoiran 
saa rikki?

Hannes Lohen 
ryhmä; munuais-

sairaudet

Seppo Lamberg; 
doppler 

-tutkimus

Salme Mujunen; 
koirien rakenne 

ja liikkeet

Lounastauko

Iltapäiväkahvit

Smart 
Dog 

-testejä

LAUANTAI 20.1.2018

SUNNUNTAI 21.1.2018
9.00

12.00

15.00

10.00

13.00

16.00

11.00

14.00

16.30

17.00

Katriina Tiira; 
koiran luonne, sen 
kehitys ja siihen 
vaikuttaminen

Nina Menna; 
kivun hoito ja 
arvioiminen

Lounastauko

Smart Dog -testejä

Smart Dog -testejä

PANEELI: 
Bokserijalostuksen 

tulevaisuus ja suunta-
viivat; miten saisimme 

yhdessä jalostettua 
terveempiä boksereita 

(Nina Menna osallistuu). 
Iltapäiväkahvi välissä 

n. klo 15.30

HINNAT:
BOKSERIPÄIVÄT
Jäsenhinta on 50€/päivä ja 80€/vkl, ei 
jäsen 80€/päivä ja 110€/vkl. Hinnat sisäl-
tävät luennot, tervetulokahvin ja iltapäi-
väkahvit. Ilmoittautumiset jalostukselle 
sähköpostilla jalostus@bokseriyhdistys.fi 
viimeistään 4.1.18. Maksu on suoritettava 
viikon kuluessa vahvistusviestistä yhdis-
tyksen tilille FI80 1270 3000 2070 63. 
Muista käyttää maksaessasi viitenumeroa 
3696. HUOM! Jalostus lomailee 29.11-
15.12.17, joten tuona aikana ilmoittautu-
misviesteihin ei välttämättä tule kuittausta.

MAJOITTUMINEN 
1 tai 2 hh huoneessa 70,00 €/vrk/huone 
Lemmikkiveloitus 35,00 € (kiintiössä on 7 
kpl lemmikkihuoneita). Aamiainen á 12,00 € 
Hotellivarausten viimeinen ilmoittautumi-
nen alennetuilla hinnoilla suoraan hotel-
lille 31.12.17 mennessä. Muista mainita 
Suomen Bokseriyhdistys varausta teh-
dessäsi, jotta saat alennuksen. Vuoden 
vaihteen jälkeen huonehinta on hotellin 
normaali huonehinta varaustilanteesta 
riippuen. puh. +358 (0)3 51921, 
sales@ellivuori.fi

SMARTDOG -TESTIT:
Ilmoittautuminen testiin tapahtuu jalos-
tukselle (jalostus@bokseriyhdistys.fi) 
ja etusijalla aikojen jakamiselle ovat ne, 
jotka ilmoittautuvat bokseripäiville ja ha-
luavat ehdottomasti mennä kuuntelemaan 
jotain tiettyä luentoa. Mainitkaa ilmoittau-
tumisen yhteydessä, minkä testin halu-
atte koiranne kanssa suorittaa. Laittakaa 
myös toiveenne testin suorittamisajasta 
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautu-
miset testiin ovat sitovia sen jälkeen, kun 
testausaika on vahvistunut ja olette sen 
hyväksyneet. Muistakaa ottaa koiralle mu-
kaan paljon koiran lempinameja ja varalle 
myös jokin lelu. Testi tapahtuu pääosin 
nameja käyttämällä, mutta mikäli koira ei 
motivoidu nameista, voidaan lelulla myös 
yrittää. HUOM! Mikäli koira ei motivoidu 
testissä tai ei halua syödä, ei testistä tar-
vitse maksaa. SmartDog -testi maksetaan 
suoraan Katriina Tiiralle joko pankki- tai 
luottokortilla. Käteisellä maksaminen ei 
ole mahdollista. Hinnat ja eri testivaih-
toehdot löytyvät bokserilehdestä 3/17, tai 
osoitteesta: 
https://smartdog.fi/smartdog-testit

TERVETULOA MUKAAN!
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Kertoisitko hieman itsestäsi ja 
bokseristasi?
Olen IT-alalla alalla työs-
kentelevä perheellinen 
nainen. Lapset ovat jo 
muuttaneet kotoa pois. 
Pidän luonnossa liik-
kumisesta, joogas-
ta, kokkaamisesta 
ja illanvietoista 
ystävien kanssa.  
Martha on 
utelias 5-vuotias 
bokseri. Pitää 
lenkeistä kau-
pungin vilinässä, 
kahviloista ja 
kauppareissuista, 
missä kohtaa var-
masti muita koiria 
ja ihmisiä. Paras pal-
kinto on rapsutukset 
ja uudet tuttavuudet. 
Kolme vuotta sitten Mar-
halta jäykistettiin etutassu, 
kun se meni poikki kalliolta 
tippumisen johdosta. Kävelylenkit 
ovat maksimissaan tunti kerrallaan. 
Hyvää liikuntaa ovat myös leikit 
omalla pihalla.
 
Miten kiinnostuit kaverikoiratoimin-
nasta/miten päädyitte mukaan?
Muutimme reilu 1,5 vuotta sitten 
Porvooseen Helsingin keskustasta. 
Hain itselleni vapaaehtoistoimintaa 
sekä yhteistä aktiviteettia Marthan 
kanssa, jossa voisi samalla tutus-
tua porvoolaiseen elämäntyyliin. 
Kaverikoiratoiminta tuntui meille 
luontevalta vaihtoehdolta. Iloksem-
me läpäisimme testit ja pääsimme 
mukaan toimintaan.
Kaverikoiraksi bokseri on hmmm...
hieman vilkas rotu. Tässä itse poh-
diskelin, miten bokseri toimii rotuna 
kaverikoirana.
Martha on rauhallinen bokserik-
si. Kasvattajan mukaan tämä oli 
tavoitteena, ja siinä hän onnistui. 
Lisäksi hän on todella sosiaalinen, 
ja pyrkii olemaan kaikkien ihmisten 
kaveri. Mielestäni lukee hyvin ihmi-
siä, lähestyy heti “kun saa merkin”. 
Menee mielellään selälleen, jotta 
saisi mahdollisimman paljon rapsu-
tuksia ja huomiota.

Kauan olette olleet mukana
toiminnassa? 
Kävimme testeissä elokuussa 2016. 
Ensimmäinen vuosi meni tutustu-
miskäynneillä erilaisissa vanhusten 
palvelukodeissa. Saimme kaverikoi-
rahuivin elokuussa 2017. Kymme-
nes käynti osui Etevaan, kehitys-
vammaisten palvelukotiin, josta tuli 
vakituinen paikkamme.  

Kuinka usein ja minkälaisissa 
paikoissa käytte? Mitä käynnillä 
yleensä tapahtuu, kauanko ne 
kestävät? 
Eteva osoittautui meille luontevaksi 
paikaksi. Marthaa ei pelätä, vaikka 
on iso ja painava. Syliinkin voi 
nousta, kun pitää takajalat maassa. 
Pusuja voi jakaa, kunhan ei ole liian 
innokas. Välillä voi maata lattialla, 
ja vain nauttia seurasta ja olla oma 
itsensä, bokseri. Vierailut kestävät 
30 minuuttia, ja ovat n. kolmen 
viikon välein. Ryhmässä on tällä 
hetkellä myös kaksi muuta isoa 
koiraa, joiden kanssa on myös tultu 
hyviksi kavereiksi. 

Kerro jostain vierailusta, joka on 
erityisesti jäänyt mieleesi tai 

joku muu tapahtuma.
Olin lenkillä Marthan 

kanssa, kun hän lähti 
yhtäkkiä vauhdilla 

hiipimään, hyvin 
päämäärätietoisesti. 
Hän oli tunnistanut 
paikan, vanhusten 
palvelukodin, 
jossa oltiin käyty 
vierailulla muu-
taman kerran. 
Tällä kertaa ovi 
ei auennut, kun 
ei ollut sovittu 
vierailupäivä. Kyl-
lä meitä molempia 

harmitti. Olisiko-
han vaan pitänyt 

rohkaista mielensä ja 
mennä ilahduttamaan 

vanhuksia.

Lisätietoa kaverikoiratoiminnasta 
saa osoitteesta 
www.palveluskoiraliitto.fi  

Kaverikoira Martha
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On taas se aika vuodesta, kun ulos 
lähtiessä pitää varustautua otsa-
lampulla, heijastinliiveillä ja vilk-
kuvaloilla. Saturday night fever ja 
Studio 57 saattavat jäädä toiseksi 
välillä kun lähdemme ulkoilemaan. 
En niin pelkää, että jäisimme auton 
alle, vaan että muut koiranulkoilut-
tajat näkisivät meidät mahdollisim-
man kaukaa, ja saisimme tilaa kul-
kea rauhassa.
Pieni koira iholla. Päivän ennätys 
tehty. Tämä oli vasta viides iholletu-
lija. Nyt alkaa huumori loppua. Itse-
hillintä on ollut harvinaisen kovilla 
viime aikoina. Tuntuu todella ärsyt-
tävältä, kun itse on tehnyt satoja 
ohituksia ja yrittänyt opettaa omat 
koirat olemaan kunnolla ihmisten 
ilmoilla. Ja taas kuitenkin tuossa 
nenän edessä räksyttää fleksipom-
mi vailla itsesuojeluvaistoa. 70 kiloa 
hihnassa, tie jäässä, ja itsellä pinna 
kireällä kuin viulun kieli. Saadaankin 
taas paikata useampi päivä tämän-
päiväistä lenkkiä. Eihän se Speden ja 
Uni-mummelin vika ole, jos irtokoira 
tai fleksipommi on iholla. Jokainen 
varmaan tietää tilanteen... Näitä kun 
ei voi nostaa syliinkään ja kantaa 
pois tilanteesta, vaikka mieli tekisi.
Uni-mummelilla on jokin verran jäl-
jellä remmiräyhää, jota en ole onnis-
tunut saamaan pois. Nykyisin vanhus 
tyytyy lähinnä ölisemään vaikeaa ohi-
tusta tehdessä. Uudeksi ongelmaksi 
on tullut Spede, joka on näiden ihol-
letulijoiden jälkeen päättänyt ruveta 
suojelemaan meitä blondeja. Baaaad 
idea. Siirsin Speden kävelemään hih-
nassa minun ja Unin väliin. Poika on 
siinä sitten nyrkin ja hellan välissä. 
Kumpikin vuorollamme ärähdämme 
Spedelle Unin kanssa ja pidämme pik-
kupojan uhoilut kurissa. Välillä nämä 
väkisinmoikkaajat saa karkotettua 
huutelemalla: «Meillä on kennelys-
kä!» Tai tarttuva ripuli tms. karkoit-
tava tauti.  Mutta valitettavan usein 
täällä taajamassa päästetään koirat 
luvattoman usein «moikkaamaan» tai 
pidetään vapaina ilman että omistajan 
on mahdollista kytkeä koira heti tarvit-
taessa. Huomaankin itse vältteleväni 
tiettyjä koirakkoja ihan suosiolla. En 
jaksa tehdä huonoja ohituksia, varsin-
kaan jos toisella ei pysy oma koira hal-
linnassa. Mikä on sinänsä kornia, että 

minä saan 70kg koiraa ohitse, mutta 
nähtävästi alle viisikiloinen koira on 
mahdoton hallita. 
Nyt olenkin käyttänyt koiria erikseen 
lenkillä useamman kerran viikossa. 
Meissä kun kerran tyhmyys tiivistyy. 
Ennen lenkille lähtöä yritän nollata 
oman pääni ja miettiä omaa käytös-
täni. Se napanuora, mitä hihnaksikin 
kutsutaan, välittää kyllä hyvin te-
hokkaasti oman ärtymykseni hihnan 
toiseen päähän. Kova työ kuitenkin 
palkitaan. On ihanaa, kun pääsen 
siihen täydelliseen kävelymoodiin 
koirien kanssa. Kumpikin kävelee 
hihnat löysällä vasemmalla puolel-
lani ja puuskutamme menemään 
reipasta tahtia kuin juna kiskoilla.
Lähdimme eräänä sateisena iltana 
kävelemään. Päätinkin tehdä pitkän 
lenkin - olimme hyvässä kävely-
moodissa. Edellämme käveli nuori 

nainen hyvin ripeää tahtia. Päätin 
ottaa hänet kirittäjäksi, ettei vauh-
tini hiipuisi. Välillämme oli parisen-
kymmentä metriä, kun tarvoimme 
katua pitkin. Yhtäkkiä tämä nainen 
kuitenkin loikkasi erään omakotita-
lon pihaan. Kun kävelimme siitä ohi, 
hän rupesi nauramaan. Hän sanoi 
ihmetelleensä, että mikäköhän ihme 
hiipparipervo tulee perässä, kun 
kuului sellaista ihme huohotusta ja 
puhinaa.  Syyllisiä olimme me. Bok-
serin puhina ja paksun omistajan 
puuskutus. Vaikka mahdollisesti 
aiheutamme itsekin pelkoa ja inhoa 
ulkona liikkuessamme, niin toivotta-
vasti kuitenkin sopu sija antaa. 
Maukasta joulunaikaa ja 
riehakasta vuodenvaihdetta!
 
 HENNA, SPEDE JA UNI-MUMMELI
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PK-tuloksia
28.8.2017 Espoo
Tuomari: Reijo Rekorius
Ohjaaja: Heli Nevala
Sky Bridge Xylorimba
FH2 87p

16.9.2017 Lempäälä
Tuomari: Mikael Kallio
Vuorman Elit Flirt 
Ohjaaja: Tanja Lehikoinen
JK1 291p

23.9.2017 Raasepori
Tuomari: Kauko Makkonen
 Moonraker Nova for Leedalein
Ohjaaja: Tuula Nolvi
JK1 255 p

30.09.2017 FH-Mestaruuskisat
Tuomari: Reijo Rekorius
Ohjaaja: Heli Nevala
Sky Bridge Xylorimba
FH2 95p

30.09.2017 Inkoo FH-Mestaruuskisat
SkyBridge J-Lo
Tuomari: Reijo Rekorius
Ohjaaja: Tarja Torvinen 
FH2 92p

Oulu 8.10.17 
Tuomari: Juhani Petäjistö
Flirtin Justiina
Ohjaaja: Henna Kerttula
JK2  245p

21.10.2017 Muhos
Apfels Daimo Aimo's Boy
Tuomari Juhani Petäjistö
Ohjaaja: Katja Pelkonen
FH1 81p

22.10.2017 Lahti
SkyBridge Valse La Petit
Tuomari Jarno Rantanen
Ohjaaja: Kirsi Kuivila
BH

11.11.2017 Espoo
Tuomari: Eeva Linnala
Vuorman Elit Flirt 
Ohjaaja: Tanja Lehikoinen
JK1 251p

Joensuu 14.10.2017
Tuomari: Eija Koistinen
Vuorman Enya
Ohjaaja: Riikka Mäkäräinen
HK2 246p

SkyBridge Valse La Petit

SkyBridge J-Lo

Apfels Daimo Aimo's Boy

 Moonraker Nova for Leedalein Sky Bridge Xylorimba

Seniorit

SkyBridge 
J-Lo 11v.

SkyBridge 
Killer Queen 10v. 
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VUODEN 2017 NÄYTTELYTOIMINNAN JAKAMIEN KIERTOPALKINTOJEN HAKEMINEN 
31.12.2017 mennessä osoitteeseen bestbox99@gmail.com

Kiertopalkintosäännöt löytyvät kotisivuilta. Näyttelytoimikunta auttaa pisteiden laskemisessa.

SAADAKSESI NÄYTTELYN ROP-KOIRAN KUVAN LEHTEEN, 
tulee sinun ilmoittaa kaikki sijoittuneet koirat (rop, vsp, pu/pn-sijoitukset, rop/vsp-pentu, 

rop-kasv, ryhmäsijoitukset, koko näyttelyn koiramäärä ja boksereiden määrä). Lähetä näyttely-
tulokset sähköisesti osoitteeseen nayttely@ bokseriyhdistys.fi ja kuvat osoitteeseen

 bokserilehti@bokseriyhdistys.fi. Tulokset julkaistaan aina seuraavassa mahdollisessa lehdessä, 
myöhästyneitä/unohtuneita ei julkaista enää seuraavassa lehdessä. 

Näyttelytuloksia
5.8 Kuopio KV
boksereita 4, koiria yli2000
tuomari: Markku Kipinä 
ROP Calvin Klein della Cappastorta 
 CACIB RYP3
PU2  Zen’Lee Dayton SERT 
 
12.8 Joensuu KV
boksereita 11, koiria yli2000
tuomari: Janelle Robbins KT 
ROP  Calvin Klein della Cappastorta 
 CACIB RYP2
VSP Hiddenhills Brilliant Bliss  
 CACIB 
PU2  Zen’lee Dayton SERT
PU3 Bullrunners Inferno VARA-SERT 
PU4  Harri von Inis Vitrin VACA
PN2  Playboxs Golden Hope VACA
PN3  Rockbox Agatha SERT
PN4 Essaya Polaris iz uralskoy 
 pleyadi zvyozd VARA SERT

19.8 Nokia
boksereita 5, koiria alle1000
tuomari: Satu Ylä-Mononen 
ROP Bestbox Bonita de Luna ROP-VET 
VSP Zealbeats Filled Whit trill SERT
PN2 Avialis Adele SERT
 
2.9 Helsinki
boksereita 15, koiria yli2000
tuomari: Maritha Östlund-Holmsten 
KT 
ROP Bestbox Bonita de Luna, 
 ROP-VET, RYP1

VSP  Calvin klein della Cappastorta
PU2  Lincoln del Espunosolo
PU3  Playbox Redrama SERT
PU4  Liberum Avis Aut Caesar, VSP-VET 
PN2  Cocoons Storm in a Teacup SERT
PN3  Playboxs Queen of Hearts 
 VARA-SERT
PN4  SatElit box Whiskey

9.9 Porvoo 
boksereita 25, yli 2000
tuomari: Orietta Zilli KT 
ROP Cocoon`s Storm In a Teacup
VSP Lincoln Dell`espinosolo
PU2  Playbox’s Flash of the Shadow
PU3  Bon Dzhorno Forex SERT
PU4  Calvin Klein della Cappastorta
PN2  Bestbox Bonita de Luna ROP-VET
PN3  Playbox’s Golden Hope
PN4  Playbox’s Show Dancer, SERT
 
30.9 Eckerö KV
boksereita 9, koiria yli2000
tuomari: Monica Blaha 
ROP  Calvin Klein della Cappastorta 
 CACIB
VSP  Playboxs Golden Hope CACIB
PU2  Playboxs Redrama VACA SERT
PN2  Elle v Rusticana VACA SERT
PN3  Mythigues Cervei VARA-SERT
PN4  Siggbergs Mythical Andreee

14.10 Jyväskylä KV
boksereita 18, koiria yli3000
tuomari: Santamaria Ossorio Manuel
ROP  Calvin Klein della Cappastorta 
 CACIB
VSP  Bestbox Bonita de Luna, ROP-VET
PU2  Amady Sanvita VACA
PU3  Dandy de Binsecarneiro SERT
PU4  Playboxs Redrama VARA-SERT
PN2  Playboxs Golden Hope CACIB
PN  Diadora von Ksisenfelsen
PN4  Stengårds Fly me to the moon
 
28.10 Seinäjoki KV
boksereita 13, koiria yli 2000
tuomari: Torsten Lemmer 
ROP  Calvin Klein della Cappastorta 
 RYP1
VSP  Playboxs Queen of Hearts CACIB 
PU2  Gift of gods no Akasica, ROP-VET
PU3  Ability Nirtal Nelvin 
 SERT VACA
PU4  Playboxs Soulman VARA-SERT
PN2  Bestbox Bonita de Luna, 
 VSP-VET
PN3  Ten Ten Oh Wow SERT VACA
PN4  Coppersnark Erzsebet
ROP-pentu WW Yangovipers Ever
say Never 
 
Ulkomaisia tuloksia 
4.11 Herning Tanska Int
tuomari: John J Whals
Calvin Klein della Cappastorta 
CACIB RYP3

Calvin Klein della Cappastorta Bonita De Luna

SkyBridge 
J-Lo 11v.

SkyBridge 
Killer Queen 10v. 
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Alaosastot

ITÄ-SUOMI
SBY Itä-Suomen vuosikokous 28.1.2018 SBY Itä-Suomen alaosaston vuosikokous pidetään 
Kylpylä-HotelliVesileppiksessä Leppävirralla 28.1.2018 klo 14:00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uudet jäsenet alaosaston johtokuntaan 
erovuoroisten tilalle. 

Tervetuloa vaikuttamaan oman alaosaston asioihin!

KESKI-SUOMI
Alaosaston vuosikokous pidetään tiistaina 23.1.2018 klo 18.30 Tietotalon ravintolassa
osoitteessa Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Paikalla myös kahvitarjoilu.

Tervetuloa mukaan!

LAHTI
Lahden alaosaston vuosikokous pidetään 27.1.2018 klo 16 alkaen Lomakeskus Lepolassa, 
Sipurantie 32. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä valitaan johtokunnan 
jäsenet erovuoroisten tilalle sekä puheenjohtaja vuodelle 2018. 

Vuosikokouksen jälkeen juhlitaan "pikkujouluja" perinteisesti ruokailun ja saunomisen sekä 
yhteisen illanvieton merkeissä. Lisätietoja alaosaston Facebookissa sekä nettisivuilla 
www.sbylahti.fi  Tervetuloa!

TURKU

SBY Turun alaosaston vuosikokous pidetään lauantaina 27.1.2018 kello 16:00 alkaen Naantalin Kylpylän 
Tammikellarin Salakapakassa, osoite Matkailijantie 2, Naantali. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
asiat  sekä jaetaan kiertopalkinnot. 

Kokouksen jälkeen kello 18:00 alkaen jatketaan iltaa yhteisellä illanvietolla ruokailun merkeissä. Ruokailun 
omavastuuhinta on 15€/jäsen. Ruokailuun osallistuvien ilmoittautumiset 10.1. mennessä osoitteeseen han-
ne.leinonen@hotmail.com. Ilmoittautuminen on sitova! Omavastuuosuus on maksettava SBY Turun tilille  
FI65 5710 9720 0505 42 ilmoittautumisen yhteydessä. Ruokailuun mahtuu mukaan max. 30 henkeä. 

Tervetuloa! Turun alaosaston johtokunta
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  POHJANMAA
  Pohjanmaan vuosikokous 2018 , 27.01.2018 klo 15.00
  Cafeteria Salotta, Maakunnankatu 3 60100 Seinäjoki
  
  
  ESITYSLISTA 

1   §  Kokouksen avaus 
  
2   §  Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
         
3  §  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  
4   §  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
           
5   §  Käsitellään SBY-FBF:n vuosikokouksessa hyväksyttäväksi seuraavat asiat:
  - vuosikertomus vuodelta 2017
  - tilinpäätös vuodelta 2017
  - toiminnantarkastajien lausunto tilikaudelta 2017 ja vastuuvapauden myöntäminen
  johtokunnalle 
   
6   §  Hyväksytään alaosaston vuosisuunnitelma vuodelle 2018
  Hyväksytään talousarvio vuodelle 2018
           
7   §  Toimitetaan erikseen puheenjohtajan ja erovuoroisten jäsenten vaali vuodelle 2018
   
8   §  Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä pääyhdistyksen hallitukseen 
  vuodelle 2018 esitettäväksi SBY-FBF ry:n vuosikokoukselle, joista ainakin
  pääedustajan on  kuuluttava alaosaston johtokuntaan

9   §  Valitaan kaksi (2) toiminnan- ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2018.
  Edellämainitut eivät saa kuulua alaosaston johtokuntaan.    
          
10 §  Muut esille tulevat asiat
      
11 §  Kokouksen päättäminen
   

Vuosikokouksen jälkeen jaetaan kiertopalkinnot ja muut muistamiset.
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 TAMPERE

 VUOSIKOKOUS 2018
 Suomen Bokseriyhdistys ry:n Tampereen alaosaston vuosikokous pidetään 
 torstaina 25.1.2018 klo 18 Ratinan stadionin kahviossa,
  osoite Ratinan rantatie 1, 33100 Tampere.

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

Vuosikokouksessa jaetaan vuoden 2017 palkinnot ja huomionosoitukset.
Kahvitarjoilu!   Tervetuloa!

 UUSIMAA

 SBY UMAN:N VUOSIKOKOUS
 Aika: 17.1.2018 klo 18.30, äänioikeuden tarkistaminen alkaa klo 18.00.
 Paikka: Haukilahden palvelukeskus, Haukilahdenkatu 19, 02170 Espoo
 
 ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi (2)   
 ääntenlaskijaa.
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista
5.  Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus 2017
6.  Käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 2017
7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti 2018
8.  Toimitetaan erikseen johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali
9.  Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä pääyhdistyksen hallitukseen
10.  Valitaan kaksi (2) toiminnantarkistajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
11.  Käsitellään muut esille tulevat asiat
12.  Kokouksen päättäminen
  
Tervetuloa!
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 www.royalcanin.fi

Räätälöityä ravintoa: 
Boxer

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

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