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Jos haluat jatkossa saada sähköposti- 
laskun, niin laittaa siitä tieto osoitteeseen  
jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi.

KUVAT
Kaikki kuvat ovat tervetulleita lehteen, mahdollisimman
isoresoluutiosena ja käsittelemättömänä suoraan kame-
rasta. Tiedostomuodolla ei ole merkitystä. Tarvittaessa
soita toimitukseen ja kysy lisäohjeita! Laadultaan huonoja
kuvia ei julkaista. Kun lähetät kuvat toimitukseen, ne ovat
SBY:n käytössä korvauksetta. SBY voi käyttää kuvia leh- 
dessä tai muissa julkaisuissaan. Jos haluat kuva-aineistosi
takaisin ilmoita siitä.

ILMESTYMINEN
Lehti ilmestyy 4 vuodessa, 2 kertaa painettuna ja 2 kertaa
digilehtenä. Lehteä ei myydä irtonumerona. 
Paino: Print Mill, Loviisa. Painosmäärä 840 kpl.
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Vuosikokouksen päätöksel-
lä lähdemme kokeilemaan 
täksi vuodeksi printti- ja 
digilehden yhteisjulkaisua. 
Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että kädessäsi oleva lehti, ja 
vuoden viimeinen lehti ilmestyvät 
painettuna versiona, kun taas 
lehdet järjestysnumeroilla kaksi 
ja kolme ilmestyvät digitaalisina. 
Emme ole kurkottamassa tule-
vaisuuteen digilehden muodossa, 
vaan puhtaasti kustannussyistä 
lähdemme nyt kokeilemaan 
tätä. Lehti on suurin yksittäinen 
kuluerä yhdistyksen budjetissa. 
Laskelmien mukaan nykyinen ko-
keilu säästää paljon kustannuk-
sia, vaikka kahdesta digilehdestä 
joudummekin arvonlisäveron 
maksamaan aiemman neljän 
printtilehden arvonlisäverotto-
muuden sijaan. 

Asenne ratkaisee tässäkin 
asiassa. Monelle painettu lehti 
on tärkeä, ja ymmärrän sen, 

mutta ei tuomita asiaa etukä-
teen. Siirryttyämme värilliseen 
lehteen se asetti meille tarkat 
rajoitukset sivumäärien suhteen, 
olihan meillä ne toki aiemminkin 
ollut. Nyt kun teemme digilehden, 
saamme näihin lehtiin melkein 
rajoittamattoman määrän sivuja 
ja sen myötä aiempaa enemmän 
kuvia!

Tarkoituksena ei tänä vuonna 
ole investoida digilehteen ja sen 
tekemiseen enemmälti varoja 
– kyseessähän on kokeilu! Se, 
miten sen toteutamme, on vielä 
hiukan avoin. Kun lehti aikanaan 
ilmestyy, se on joka tapauksessa 
luettavissa yhdistyksen sivuilta ja 
sitä tiedotetaan asianmukaisesti, 
jotta jokainen sen sieltä löytää. 
Emme tässä vaiheessa tee siihen 

mitään ihmeellisiä salauksia, 
esim. jäsen numeron muodos-
sa, vaan se on jokaisen jäsenen 
vapaasti luettavissa. 

Pyydänkin omasta puolesta-
ni ennakkoluulottomuutta ja 
suvaitsevaisuutta uuden for-
maatin puolesta. Tämä kaikki 
tehdään yhteisen hyvän nimissä, 
jotta rotuyhdistyksemme näinä 
vaikeina taloudellisina aikoina 
voisi edelleen tarjota jäsenistöl-
leen mielenkiintoisia lukuhetkiä 
rodustamme.

”Onnistuminen on asenne.  
Se on avoimuutta uusille 
ideoille, halukkuutta 
kuunnella, innokkuutta 
oppia, halua kasvaa ja 
joustavuutta muut tua.”

             - BJ Gallagher

Timppa

Pääkirjoitus

Printti ja digi
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Maaliskuussa Tampereella 
valittiin jälleen yhdistykselle uusi 
hallitus, jonka myötä sain kunni-
an ottaa vastaan puheenjohtajan 
nuijan. Haluan kiittää kokous-
väkeä luottamuksesta. Täytyy 
tunnustaa, että pieni kylmähiki 
helmeili otsallani tähän vaativaan 
pestiin astuessani. En kuitenkaan 
tee työtä yhdistyksen hyväksi yk-
sin, vaan minulla on ympärilläni 
loistava hallitus toimikuntineen. 
Iloisen energisellä asenteella 
sekä luottavaisin mielin aloitan 
kauteni puheenjohtajana.
 Vuosikokouksessa suuresti 
tunteita herätti budjetoitu jäsen-
maksun korotus. Äänestyksen 

Puheenjohtajalta

myötä päädyimme kuitenkin 
pitämään jäsenmaksut ennallaan. 
Koska tulot eivät ole jäsenmaksun 
korotuksen kautta kasvamassa, 
oli yhdistyksen etsittävä kohteita 
kulujen karsintaan. Yhtenä sääs-
tötoimenpiteenä päädyttiin siir-
tämään lehden julkaisu osittain 
digiaikaan. Neljästä numerosta on 
tarkoitus kaksi julkaista sähköi-
senä, kaksi perinteisenä lehtenä. 
Tänä kesänä saammekin nauttia 
Bokseri-lehden ensimmäistä 
kertaa sähköisenä digilehtenä.
 Haluan ilmaista suuret kiitok-
set aktiiviselle maalimiesoppilas 
ryhmälle mahtavasta talkoohen-
gestä ja osallistumisesta yhteisen 
hyvän eteen. Jokainen maalimies-
oppilas on lupautunut järjestämään 
tahollaan maalimiespäivän, jonka 
tuoton he lahjoittavat yhdistyksel-
le. Heitänkin nyt talkoohaasteen 
alaosastoille ja toimikunnille. Ihan 
jokainen jäsen voi kantaa kortensa 
kekoon tässä asiassa. Osallistu-
malla autat! Yksinkertaisimmillaan 
voit tehdä sen ilmoittamalla koi-
rasi yhdistyksen tapahtumiin. Eri-
koisnäyttely onkin jo ovella ja tänä 
vuonna se järjestetään Seinäjoella, 
pohjanmaan alaosaston osaavissa 
käsissä. Saadaanko tänä vuonna 
paikalle ennätys määrä koiria?

 Tällä hallituskaudella yhdis-
tyksellä ei ole näyttelyvastaavaa. 
Lahden alaosaston näyttelyvas-
taava Jenni Sokura on lupautu-
nut toimimaan tämän vuoden 
näyttelyasioiden yhteyshenkilönä 
yhteistyössä hallituksen kanssa. 
 ATIBOX IPO kilpailut järjeste-
tään huhtikuun lopulla Slovakias-
sa. Liehuupa siellä taas Suomen 
lippukin, kun edustusjoukkueem-
me lähtee ottamaan mittaa maail-
man parhaista suojeluboksereis-
ta. Paljon onnea ja menestystä 
koko joukkueelle!
 Toivon kaikille oikein aurin-
koista kevättä sekä menestys-
tä kevään ja kesän koitoksiin. 
Muistetaan että yhdistys on juuri 
niin hyvä kuin sen jäsenistö on. 
Nautitaan boksereistamme ja 
nähdään viimeistään erkkarissa!

Heidi Mäki-Välkkilä

SBY hallitus 
Puheenjohtaja
Heidi Mäki-Välkkilä, p. 044 441 0205
puheenjohtaja@bokseriyhdistys.fi

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

Sihteeri 
Laura Latikka, p.050 581 9782
sihteeri@bokseriyhdistys.fi

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

Jäsenasiat
Mira Jaakkola, p. 050 301 5174 
jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi

Jalostustoimikunta
Laura Mäiseli, p. 050 552 1528
jalostus@bokseriyhdistys.fi

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

Koe- ja koulutustoimikunta
Riikka Salo, p. 040 825 1439
riikkahsalo@gmail.com

Näyttelyasiat
Jenni Sokura, nayttely@bokseriyhdistys.fi

Alaosastojen edustajat hallituksessa
Lahden alaosasto: Laura Latikka
Turun alaosasto: Reetta Niinikorpi
Tampereen alaosasto: Mira Jaakkola
Pohjanmaan alaosasto: Antti Myllyperkiö
Pohjois-Karjalan alaosasto: Harri Sonninen
Uudenmaan alaosasto: Kirsi Haapanen
Keski-Suomen alaosasto: Pertti Mäki-Välkkilä

Bokserilehden  
kaksi seuraavaa  
numeroa ilmestyy  
digilehtenä, lehden pääset 
lukemaan yhdistyksen 
sivuilta, avainkoodi on 
BokSeri2016.

uusi bokserilehti_1_2016_4.indd   5 10.4.2016   09:42:40



6  |   Bokseri 1 • 2016

A
iemmin SPKL: n koe-
muotona lajista käytet-
tiin nimitystä vetohiihto, 
nykyisin laji tunnetaan 

valjakkohiihtona (PAVH), mikä 
paremmin kuvaakin toimintaa, 
etenemistä valjakkona, koira 
edellä juosten, hiihtäjä vapaalla 
hiihtotavalla perässä seuraten, 
joustavan narun yhdistäessä 
koiran ja ohjaajan. 

Olen Nita Kekäläinen ja asun kah-
den bokserin kanssa Savonlin-
nassa Itä-Suomessa. Hiihtämistä 
olen harrastanut lapsesta saakka 
ja siinä kilpaillutkin perinteisellä 
tyylillä, mutta vasta tutustut-
tuani valjakkohiihtoon, opettelin 
kunnolla luisteluhiihdon salat. 
Yläasteen jälkeen oli pitkä tauko 
jolloin en suksia jalkaani laitta-
nut ja mennessäni ensimmäistä 
kertaa  koirahiihtotreeneihin, 
joissa neuvomassa oli entisiä 
sm- ja pm-mestareita valjakko-
hiihdosta, en osannut kuvitella, 
että löytäisin hiihtämisen riemun 
uudelleen. Muutama hiihtotreeni 
alle ja seuraavaksi löysin itseni 
lainakoiralla hiihtämästä viralli-
sista kilpailuista.

Valjakkohiihto lajina sopii kaiken 
kokoisille ja ikäisille koirille. Se 

onkin kasvattanut suosiotaan vii-
me vuosina ja on valjakkourhei-
lun yksi suosituimmista lajeista. 
Valjakkohiihto tukee koiran tar-
vetta monipuoliseen, ohjattuun 
liikuntaan tarjoa-malla useita 
treenimuotoja ja mahdollisuuden 
kilpailla myös talvisin vastapaino-
na pk-puolen kesälajeille. Harras-
tajakunta on kuitenkin edelleen 
pieni verrattuna esim. muihin 
pohjoismaihin. Siitä huolimatta 
Suomessa valjakkourheilun ja 
koirahiihdon taso on kova harras-
tajamääriin nähden.

Valjakkohiihdossa matkat vaih-
televat 5–15 kilometriin riippuen 
kilpailuluokasta. Koirat jaetaan 
kolmeen luokkaan rodun mukaan: 
A-luokassa kilpailevat seisovat 
lintukoirat, B-luokassa doperman-
nit ja suursnautserti ja C-luokka 
on avoin kaikille muille roduille. 

Valjakkohiihto on vauhdikas laji, 
jos narun päässä on vahva ja 
vetohaluinen koira. Lisäksi tarvi-
taan peruskuntoa sekä koiralta, 
että ohjaajalta vapaan tyylin 
hiihtoon sekä kunnolliset oi-
keanlaiset varusteet. Koiralla on 
oltava hyvin istuvat ja hiertämät-
tömät Y-valjaat, jotka eivät nouse 
kurkulle ja vetopiste kohdistuu 

alaselkään. Millä tahansa mar-
keteista saatavilla valjailla ei siis 
pidä lähteä itseään vedättämään 
– sillä tavalla ei riko muuta kuin 
koiran! Ohjaajalla puolestaan 
tarvitsee olla vetovyö ja joustava 
liina, joka antaa myöten koiran 
vauhdin muutoksia.

Koira on välineurheilija siinä 
missä ohjaajakin. Kun koiralle 
puetaan valjaat päälle, sillä on 
lupa vetää ja lupa saada juosta 
lujaa. Kilpakoiraa ei vedätetä 
periaatteessa muulloin kuin 
ladulla. Aina mennään täysillä, 
kun valjaat ovat päällä. Tämän 
vuoksi en itse käytä lenkillä tai 
arkielämässä valjaita ollenkaan.
Hiihtämään lähdettäessä koiran 

Harrastuksena 

valjakkohiihto
Valjakkohiihto, vetohiihto, koirahiihto. Kaikki nämä  

termit kuvaavat periaatteessa samaa asiaa,  
vauhdikasta talviurheilulajia, jossa liikuntaa  

saavat niin koira kuin hiihtäjäkin. 

Teksti: Nita Kekäläinen
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täytyy olla peruskoulutettu ja 
ohjaajan hallinnassa koko ajan. 
Valjakkohiihtokoiran tulee osata 
kääntyä käskystä oikealle ja 
vasemmalle, edetä risteyksessä 
suoraan ja pysähtyä käskystä. 
Kilpakoirat on myös opetettu 
ohittamaan hyvin. Ne saattavat 
ohittaa todella läheltä hiihtäjiä 
ja toisia koiria, mutta pyrkivät 
suoraan ohi välittämättä ohitet-
tavasta. Nopeampi koirahiihtäjä 
väistää ja varoittaa edellä meni-
jöitä ajoissa, hidastaa vauhtia ja 
ohittaa hallitusti.

Monesti kuvitellaan, että koiran 
kanssa hiihtäminen on itsensä 
vedättämistä koiran tehdessä 
kaiken työn. Tällä tavalla saa-

daan tapetuksi koiran into hyvin 
nopeasti. Hiihtäjä ei voi lasketel-
la koiran perässä vaan töitä on 
tehtävä koko ajan.

Etenkään ylämäissä koira ei saa 
rasittua liikaa. Narun on oltava 
tiukalla alamäessäkin. Tällöin 
jarrutellaan, koska koiran jalkoja 
säästetään kovalta iskutukselta 
ja ”ylilaukkaamiselta”. Koira on 
urheilijoiden tapaan lämmitettä-
vä ennen hiihtoa ja jäähdyteltävä 
sen jälkeen hyvin. Myös nestey-
tys ennen ja jälkeen suorituksen 
on tärkeää.

Koiran hyvä pohjakunto auttaa 
valmistauduttaessa talvikau-
teen. Kesällä peruskuntoa talvea 

varten rakennetaan juoksemalla 
tai pyöräilemällä sen kanssa. 
Vilkkaalle ja energiselle bokserille 
niin pyöräily kesällä kuin talvella 
hiihtäminen on erinomaista ohjat-
tua liikuntaa, jossa se saa oikealla 
tavalla purkaa energiaansa.

7-vuotiaan Remon kanssa aloitin 
hiihdon neljä vuotta sitten. 
Remo oli siitä helppo ensim-
mäinen hiihtokoira, että sille 
ei varsinaisesti tarvinnut lajia 
opettaa. Ensimmäisen kerran 
kun valjaat laitettiin päälle ja 
koira suksien eteen, oli vauhtia  
välittömästi ”100 lasissa”. Remoa 
ei ole koskaan tarvinnut palkata 
makupaloilla yms. vetämises-
tä, vaan sille suurin palkka on 
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itse juokseminen. Se juoksee 
samalla tavalla ”tyhjälle ladulle” 
kuin silloinkin kun edellä menee 
toinen koira. Remon kanssa on 
todellakin päässyt nauttimaan 
vauhdin huumasta – nyt se on jo 
jäänyt eläkkeelle vetohommista 
nivelrikon alkaessa vaivaamaan. 

Olen kilpaillut neljä talvea viral-
lisissa valjakkohiihtokilpailuissa 
lainakoirilla. Rotuna on ollut 
beauceron, joka on tasaisen 
varma menijä ladulla. Viime tal-
vena uskaltauduin kokeilemaan 
ensimmäisen kerran virallista 
starttia nuoremmalla omalla 
koirallani, Harrilla (Harri von 
Inis Vitrin). Toisin kuin Remon 
kohdalla, jolla on sisäinen vietti 
juoksemiseen ja vetämiseen, 
on Harrille suksien edessä 
meneminen pitänyt opettamalla 
opettaa. Harrin kanssa hiih-
tämistä voisi kuvailla erään-
laiseksi ”extreme-urheiluksi”: 
välillä mennään aivan uskoma-
tonta vauhtia, mutta toisinaan 
hänellä on oma sanansa sa-
nottavanaan – jokusen kerran 
olemme neuvotelleet ja pitäneet 
tuumaustaukoa ladulla... 

Lainakoirilla hihtäessäni ja kahta 
omaa koiraa verrattessa olen 
myös oppinut, kuinka erilaisia 

koirat ovat myös suksien edes-
sä. Remo, joka vetää hullun-
lailla myös ”kuumuu” toisten 
koirien ohittamisesta, mikä 
aiheuttaa omanlaista jännitys-
tä hiihtoon. Harri puolestaan, 
jolle toisinaan kaipaan Remon 
kiihkoa, ei huomioi toisia koiria 
ladulla lainkaan. Sen kanssa 
hiihtäminen on helppoa, kun ei 
tarvitse pelätä ohitustilanteita 
tms. Harri on ensimmäinen 
oma koira, jota olen päässyt 
”rakentamaan” valjakkohiihtoon 
pennusta saakka ja on ollut 
mahtava nähdä, kuinka myös 
koiran innostus ja vietti lajiin on 
talvi talvelta kasvanut. Innolla 
odotan tulevia talvia, mihin 
(penkkaan) tämän veijarin 
kanssa vielä päädymme...

Boksereita en valjakkohiihtokil-
pailuissa ole nähnyt ja ainakin 
Koiranetin tuloksien mukaan 
Harri on ensimmäinen bokseri 
yli 10 vuoteen virallisissa kilpai-
luissa. Näitä energiapakkauksia 
näkisi mieluusti ladulla enem-
mänkin – todistetusti juoksu-
nälkäiset koirat kun nauttivat 
myös valjakkohiihdosta. Tämä 
antaa kuntoa sekä koiralle että 
ohjaajalle. Yhteistyö vahvistuu 
ja mieli rauhoittuu. Ei muuta 
kuin yhdessä baanalle!
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M
iehelläni on ollut aina bokseri  ja kun me 
tapasimme hän aina puhui kuinka joku 
päivä hankkisi uuden bokserin. Ja mikä 
hauskinta minulla ei ollut ajatustakaan 

että pitäisin boksereista. Olen aina sanonut että en 
koskaan ottaisi bokseria koska ne ovat niin oudon 
näköisiä ja kuolaavat paljon.

Kun lopulta muutimme omaan asuntoon ja poikani oli 
hieman vanhempi, pelastimme bokseri Tysonin, joka 
oli hieman ”hullu”. Tyson oli ollut sidottuna puuhun 
lähes koko elämänsä ajan. Sillä oli ollut hyvin vähän 
ihmiskontakteja ja hyönteiset olivat syöneet sen korvat. 
Se oli aggressiivinen kaikille ulkopuolisille ja mitä van-
hemmaksi se tuli tilanne paheni. Se 
saattoi hypätä meidän kaksimetrisen 
aidan yli puremaan naapureita.

Aloin tutkimaan bokserikasvattajia 
siitä syystä, että olin kuitenkin kai-
kesta huolimatta ihastunut Tysoniin. 
Se osasi olla aivan uskomattoman 
hienosti poikani kanssa ja suojele-
vainen  perhettäni kohtaan. Tiesin 
että haluaisin toisen bokserin, mutta 
parempiluonteisen. Tämä toteutui 
kun sain Amiran, minun ensimäinen 
“työlinjainen” bokseri, sydämeni koira. 
Amirasta alkoi todellinen rakkauteni 
rotuun ja käyttökoira harrastukseen.

Täällä USA:ssa on vaikeaa löytää hyvää harrastusklu-
bia tai kouluttajia, jotka eivät olisi liian pitkän matkan 
päässä ja näkisivät boksereissa potentiaalia, eivätkä 
syrjisi muun rotuisia koiria. Useimmat klubit ovat sak-
sanpaimenkoira klubeja ja sieltä käännytetään pois jos 
sinulla on bokseri.

Minä ja Amira olemme vierailleet useilla klubeilla 
ja monet kouluttajat ovat tykänneet sen puruista. 
Jatkoimme treenaamista sen ajan minkä pystyimme 
ja aina se hämmästytti minua. Se oppi nopeasti uutta 
ja rakasti puruja. Sitten yhtenä aamuna herättyämme 
menin ulko-ovelle päästämään Amiraa asioille. Samas-
sa se menetti tajuntansa. Säikähdin kuollakseni, enkä 
tiennyt mitä tehdä, joten huusin miestäni avuksi. Tuntui 

kestävän ikuisuuden ennen kuin se heräsi ja silloin 
tiesin, että jotakin on vialla. Myöhemmin Amiran sydän 
tutkittiin ja diagnoosi oli Sub Aortic Stenosis. Tulos oli 
musertava koiralle joka rakastaa tehdä asioita ja nyt 
sen toiminta olisikin rajallista.

En halunnut kuitenkaan estää siltä ”koiranelämää”, ja 
ettei se saisi tehdä sitä mitä eniten rakastaa. Teimme 
koulutuskentällä lyhyitä treenejä ja kaikki sujui hyvin. 
Amira oppi uusia asioita. Noin vuotta myöhemmin 
olimme harjoittelemassa klubilla, jonka ystäväni kans-
sa perustin vain boksereille. Silloin Amira sai toisen 
kohtauksen joka oli paljon pahempi ja silloin tiesin että 
Amiran oli aika siirtyä sohvalle.

Koska minulla on ollut muu-
tamia muitakin boksereita 
jotka ovat olleet sydänsairaita 
kuten Amira, aijoin jo luopua 
rodusta. On sydäntä särkevää 
saada sairaita koiria. Halusin 
saman luontoisen bokserin kuin 
Amira, mutta pikkuhiljaa aloin 
menettää uskoani löytää terve 
bokseri. Oli joko sairas bokseri 
tai bokseri joka ei sopinut luon-
teeltaan käyttökoiraksi. Se oli 
vaikeaa minulle, koska vertasin 
jokaista koiraa Amiraan ja yksi-
kään ei vastannut odotuksiani. 
Meillä on kaksi bokseri klubia 

USABOX ja American Boxer Club. Molemmilla on suosi-
tuksia terveys testeille, mutta valitettavasti monikaan 
ei noudata niitä.

Juuri kun olin menettämässä toivoni boksereihin 
minulle esiteltiin bokserikasvattaja Helena Vuorinen. 
Hänellä oli narttupentu jolle etsittiin harrastavaa kotia. 
Pentu toi mieleeni  niin paljon Amiran, että se oli pe-
lottavaa, mutta  tiesin että haluan sen. Vuorman Freija 
” Rousey” on nyt 9 kuukautta vanha ja täyttänyt kaikki 
odotukseni. Se on nopea oppimaan, tasapainoinen ja 
rakastaa puruja.

Kelsey Murphy

STRAIGHT OUTTA  
FINLAND

Teksi, käännös: Helena Vuorinen
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Jos pentuja ei tule, voi vika olla joko 
nartussa tai uroksessa. Narttu ei 
näytä kiimaansa, se ei anna astua, se 
ei tiinehdy, abortoi tai sillä on synny-
tysvaikeuksia. Uros ei halua astua, ei 
pysty astumaan tai ei jostakin syystä 
saa kantavaksi. 

Jos narttu ei näytä kiimaansa, on se 
hankala astuttaa. Sillä saattaa olla 
hiljainen kiima, joka on yleisin kiiman 
huomaamattomuuden muodoista. 
Silloin nartun ulkoisista ominaisuuk-
sista ei voi päätellä kiiman ajankohtaa. 
Vaikka ihmissilmä ei näitä erottaisi, 
uros kyllä haistaa kiiman. 

Jos narttu on täysin kiimaton, sillä 
ei ole minkäänlaista kiimakiertoa. 
Taustalla on silloin yleensä joku perus-
sairaus (esim. kilpirauhasen vajaatoi-
minta), joka tulee hoitaa ensin kuntoon. 
Jos kyseessä on perinnöllinen sairaus, 

Mikä meni vikaan? 

Ongelmakohdat  
astutuksessa, kantoaikana 

ja synnytyksessä

NarTuN Kiima

Ensimmäinen kiima on 0,5 v kuluessa aikuispainon •	
saavuttamisesta. roduissa on kuitenkin vaihtelua.

Nartun hedelmällisyys on parhaimmillaan 2–4 kiiman •	
aikana.

Hedelmällinen koko eliniän, ei ole vaihdevuosia.•	

•	

KiimaKiErroN VaiHEET

Esikiima 7–21 vrk, merkkailee, häpy turpoaa, verinen •	
vuoto, munasolut kehittyvät.  
Jonka jälkeen on

Kiima 7 –21 vrk, suosiollinen urokselle,  •	
seisova kiima 
+2 pv ovulaatio (munasolut irtoavat) 
+2–4 pv munasolut kypsyvät ja hedelmöittyvät 
Jonka jälkeen on

Jälkikiima n 60 vrk•	

Kiimaton aika 1,5–6,5 kk. Kohtu tarvitsee vähintään  •	
4 kk toipuakseen.

Verinen kiimavuoto saa jatkua 42 vrk. Sen yli menevät •	
ovat poikkeavia. 

Vaihteluväli pitkä: lyhyt-/normaali/pitkä kiima•	

Mikä meni vikaan kun ei saatu yhtään pentua tai ei saatu yhtään elävää 

pentua? Lisääntymisongelmat liittyvät sekä narttuun että urokseen 

”Pennut ovat aina kahden kauppa”. Yleisin syy lisääntymisongelmiin on 

väärä astutusajankohta. Mutta syynä voivat olla myös erilaiset sairaudet, 

hormonituotanto tai jopa elimelliset viat. Osa vioista on geneettisiä eli 

perinnöllisiä ja yksilön jalostuskäyttöä tulee myös tarkkaan harkita.

Kuva ja teksti: Sari Pitkänen
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Eläinlääkäri merja Dahlbom piti 
aiheesta luennon tammikuussa 
Jalostuspäivillä. Hän on erikois-
tunut eläinten lisääntymiseen, 
hän on suorittanut kansainväli-
set tutkinnot aiheesta ja hänen 
väitöskirjansa (Diagnosis of 
impaired fertility in male dogs, 
1999) koski koirien siittiöiden 
rakennetta ja niiden toimintaa. 
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ei koira tule olla jalostuskäy-
tössä. On myös tilanteita, jolloin 
nartulla on joku poikkeava 
anatomia (esim. harvinainen 
munasarjojen puute), joka estää 
kiimakierron. Hormonaaliset 
sairaudet (mm. kilpirauhasen 
vajaatoiminta, lisäkilpirauha-
sen toiminta, diabetes) estävät 
kiimakierron. Koira voi olla 
poikkeava sukupuolinen eri-
laistuminen eli hermafrodiitti 
eli kaksineuvoisuus, jolloin sillä 
on sekä nartun että uroksen 
sukupuolielimet/-elimiä. Tällai-
nen koira suositellaan steriloi-
tavaksi. 

Kaikki nartut eivät anna astua. 
”Seisova kiima” on noin 2 pv 
ennen ovulaatiota, jolloin nartun 
pitäisi antaa astua ja ovulaation 
jälkeen vielä 3-4 pv. On narttuja, 
jotka eivät anna astua, vaikka 
kiiman ajankohta on oikea. 
Niitä tarjotaan keinohedelmöi-
tettäväksi, mutta tilanne on 
kinkkinen. Onko luonteenpiirre 
sellainen, että olisi hyvä jättää 
käyttämättä jalostukseen? On 
kuitenkin niitä, jotka hyväksyvät 
toisen uroksen ihan hyvin siihen 
samaan kiimaan. 

Sitten on vielä anatomisia poik-
keavuuksia (esim. emättimen 
liiallinen turpoaminen tai emät-
timen väliseinät), jotka estävät 
astutuksen ja tulee taas miettiä 
poikkeavuuden perinnöllistä 
puolta. Ruotsissa on kielletty 
tiinehdyttää kantaa, jolla on 
synnytyselinten anatominen 
poikkeavuus. Suomessa tällais-
ta kannanottoa ei ole vielä tehty. 
Jos esim. keinohedelmöitetään 
narttu, jota ei voi astuttaa luon-
nollisesti emättimen väliseinä-
män takia, ei pentujakaan voi 
luonnonmukaisesti synnyttää.

oiKEa aSTuTuSaJaNKoHTa
Yleisin syy astutuksen epäonnistumiseen on, ettei astutus-
ajankohta ole oikea. Koiran munasolut puhkeavat epäkypsinä 
ja kypsyvät 2–4 päivässä. 

70 % koirista antaa astua 10–12 pv juoksun alettua. on ole-
massa myös lyhyitä ja pitkiä kiimoja, jotka ovat myös normaa-
leita. Niissä esikiiman ja jälkikiiman kesto vaihtelee. Seisova 
kiima on aina 2 pv ennen ovulaatiota ja siitä on 5 pv jolloin 
narttu voi tiinehtyä.

astuta ovulaatiopäivänä, pidä välipäivä, astuta uudestaan. 
Siittiöt elävät nartun sisällä 2 pv. ovulaatiota ei voi aikaan-
saada esim. hormonilääkkeillä.

ProgESTEroNiarVo ilmaistaan Suomessa nanogramma 
(ng)/ml ja esim. ruotsissa ilmaistaan nanomoolia (nmol)/l. 
Seisova kiima on n. 2 ng/ml eli 6 nmol/l.

Kun katsotaan tilanteita, joissa 
narttu antaa astua, mutta se 
ei tiinehdy. Tämä on yleinen 
tilanne ja ihmetellään, mistä 
oikein on kysymys. Ovulaatio-
häiriön tavallisin tilanne on, 
jolloin nartun kiima ei johda 
ovulaatioon on jakaantunut 
kiima. Puhutaan myös välikii-
masta. Narttu aloittaa kiiman, 
joka tulee ehkä aikaisemmin 
ja näyttää kehittyvän ihan 
normaalisti jopa seisovaan 
kiimaan. Sitten kiima lopahtaa 
kesken. Jos narttu on ehditty 
astuttamaan, se ei tiinehdy kun 
ovulaatiota ei ole tapahtunut. 
Usein tällainen narttu tulee uu-
teen kiimaan 2–3 viikon päästä 
alkaen vuotamaan uudestaan 
verta. Yleensä koira tuodaan 
eläinlääkäriin tarkistettavaksi, 
ettei kyseessä ole kohtutuleh-
dus. Irtosolunäytteellä pysty-
tään toteamaan, onko nartulla 
alkamassa uusi kiima. Tämä 
jälkimmäinen kiima on nor-
maali kiima. Tällainen jakautu-

nut kiima on tavallista nuorilla, 
isokokoisilla nartuilla, joilla on 
epäkypsyyttä seksuaalisessa 
tasapainossa. Tämä ei vielä 
aiheuta jalostuksellista pohdin-
taa, voiko narttua käyttää vai 
ei. Mutta jos tällaista tapahtuu 
useammin, tulee jalostuskäyt-
töä pohtia. Anatomiset poikke-
amat esim. kohdun puuttumi-
nen estää myös tiinehtymistä.

Hedelmöittymisongelmissa 
munasolu ei pysty hedelmöit-
tymään. Joko munasolu tai 
siittiö on vanha, ts. astutus on 
tapahtunut väärään aikaan. 
Syynä voi olla geneettisesti 
vialliset sukusolut ja on hyvä, 
etteivät ne lähde kehittymään. 

Sitten suurin tämän ryhmän 
ongelmista ovat alkiokuole-
mat. Narttu tiinehtyy, mutta 
alkiot kuolevat jostakin syystä 
pois. Alkiokuolemat ovat 
hankalampi todentaa, jos ne 
kuolevat ennen tiineystarkas-
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tusta. Ei ole mitään vertailukoh-
detta onko alkioita kuollut tai ei. 
Tiineystarkastus voidaan tehdä 
koiralla 17–19 pv ovulaation 
jälkeen ja alkioiden sydämet on 
nähtävissä ultraäänellä vasta 25 
pv ovulaation jälkeen. Jos alle 30 
pv ikäinen alkio kuolee kohtuun, 
niin ulospäin ei välttämättä näy 
mitään vuotoa tai yleisoiretta. 

alKio- Ja SiKiöKuolEmaT
alkioita ovat alle 30 vrk 
ikäiset sikiöt ja puhutaan 
alkiokuolemista. alkio- ja 
sikiökuolemien syyt ovat 
samat.

Alkiokuolema saattaa johtua 
kohdun rappeumasta. Siinä 
kohdun limakalvo paksuuntuu 
eikä lima kulkeudu ulos. Se 
häiritsee siittiöiden kulkeutu-
mista tai alkion kiinnittymistä. 
Kohdun rappeuma on yleistä 
vanhoilla koirilla.  Rappeumaa 
ei voi lääkkeillä parantaa, mutta 
lievästi rappeutuneessa kohdus-
sa kasvaa herkästi bakteereita 
ja aiheuttaa tulehdusta. Jos 
tällaiseen on epäilystä, nartuille 
laitetaan antibioottikuuri päälle 
astutuksen jälkeen. Tulehdukset 
saattavat olla alkiokuoleman syy 
tai sen seuraus. Voimakkaasti 
epämuodostuneet pennut, joilla 
ei ole elämisen edellytyksiä 
kuolevat pois. Alkiokuolemia on 
joka toisessa tiineydessä ja on 
normaalia. Se ei tarkoita muuta, 
kuin että ko. alkio ei ole tarkoi-
tettukaan syntyväksi ja muut 
pennut syntyvät terveinä. 
Alkiokuolemiin saattaa vai-
kuttaa kasvaimet, myrkyt tai 
aineenvaihduntasairaudet 
(mm. maksa- ja munuaissai-
raudet, merkittävä ali-/ylipai-

no). Progesteronihormonin 
laskeminen (munasarjan liian 
vähäinen progesteronituotanto) 
saattaa aiheuttaa alkiokuolemia. 
Jos tiineys muutoin on normaali, 
voidaan progesteronia antaa 
lisää suun kautta.

Alkiokuolemaan vaikuttaa bak-
teerit ja virukset. Bakteereista 
koiran sukupuolitauti Brucella  
canis eli ”luomistauti” on 
harvinainen Suomessa, mutta 
sitä esiintyy kaikilla mantereilla 
Australiaa lukuun ottamatta. 
Tauti on merkittävä suurissa 
kenneleissä, sillä siihen ei ole 
parannuskeinoa vaan kaikki 
Brucella positiiviset tulee pois-
taa kennelistä. Viranomaisten 
suositus pyytää lopettamaan 
tällaiset koirat, koska koi-
rat jäävät eliniäkseen taudin 

kantajiksi ja levittävät tautia 
ympäristöönsä. Brucella on 
ihmiseen tarttuva ja aiheuttaa 
lievää kuumeilua. Ihmisille, joilla 
on heikompi immunologia, bak-
teeri voi aiheuttaa jopa vakavia 
oireita. Brucella canis aiheuttaa 
tyypillisesti 40. tiineyspäivän jäl-
keen sikiöiden abortoitumisen. 
Bakteeri leviää pisaratartuntana 
kaikista eritteistä. 

Aikuisella koiralla taudin oireita 
ovat: imusolmukkeiden turpoa-
minen, koira voi kuumeilla muu-
taman päivän, silmätulehduksia, 
välilevyvaurioita, laihtumista. 
Jos on vähänkin ulkomaalaista 
yhteyttä, eikä narttu tiinehdy, 
tulee tämä tauti huomioida. 
Tartunnan voi saada astutus-/
näyttelymatkoilla.

JaTKuu ENSi NumEroSSa.....
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Terveystietokysely 2015

SuKuPuoli

• uroksia 31 kpl • Narttuja 30 kpl

oNKo iHo-oNgElmia?

• Kyllä 12 kpl • Ei  45 kpl

Yleisimmät iho-oireet ovat kutiseva iho, 
hiiva sekä krooninen ihotulehdus.

allErgia

• Kyllä 7 kpl • Ei 31 kpl

oNKo EläiNlääKäri ToDENNuT 
allErgiaN?

• Kyllä 12 kpl • Ei 62 kpl

oNKo allErgiaTESTaTTu?

• Kyllä 8 kpl • Ei 31 kpl

KuTiSEVa/ärTYiSä iHo,  
JoNKa SYY Ei SElVillä

• Kyllä 10 kpl • Ei 15 kpl

aHTaaT SiEraimET

• Kyllä 6 kpl • Ei 46 kpl

oNKo ToDETTu SYDäNSairauS?

• Kyllä 7 kpl • Ei 50 kpl

oNKo EPuliKSia?

• Kyllä, eivät vaadi hoitoa 4 kpl,  
• Kyllä, vaativat hoitoa 4 kpl,  
• Kyllä, vaativat toistuvasti hoitoa 1 kpl
• Ei 43 kpl

oNKo ToDETTu KaSVaimia?

• Kyllä 6 kpl • Ei 33 kpl
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Terveystietokysely 2015

oNKo ToDETTu ViKaa 
muNuaiSiSSa?

• Kyllä 2 kpl • Ei 55 kpl

oNKo ToDETTu EPilEPSia?

• Kyllä 0 kpl • Ei 56 kpl

oNKo olluT EPilEPTiSiä 
KoHTauKSia? 

• Kyllä 0 kpl  • Ei 37 kpl

oNKo loNKaT KuVaTTu?

• Kyllä 38 kpl • Ei 19 kpl

loNKKaKuVauSTuloS 

•	a 8 kpl  • B 19 kpl 
• C 12 kpl  • D 0 kpl 
• E 0 kpl

HaVaiTTiiNKo KuVauKSEN 
YHTEYDESSä ViNo laNTio?

• Kyllä 2 kpl Ei 37 kpl

oNKo SElKä KuVaTTu?

• Kyllä 33 kpl Ei 21 kpl

SElKäKuVauSTuloS

•	SP0 8 kpl • SP1 7 kpl
• SP2 12 kpl • SP3 3 kpl
• SP4 1 kpl

HaVaiTTiiNKo EPämuoDoSTuNEiTa Tai 
VälimuoToiSia NiKamia?

• Kyllä 3 kpl • Ei 31 kpl

KL: KoiraNetin mukaan vuonna 2015  
selkälausunnon saaneilla boksereilla 
nikamaepämuodostumia (VA) oli yksi, 
VA1. Välimuotoisia lanne-ristinikamia 
(LTV) oli yhteensä 21 kpl, joista LTV1 
seitsemällätoista, LTV2 kahdella ja  
LTV3 kahdella koiralla.
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oNKo KoiraN lEuKaluuSTo  
röNTgENKuVaTTu EläiNlääKäriSSä 
KäYNNiN YHTEYDESSä?

• Kyllä 11 kpl • Ei 46 kpl

Röntgentutkituilta koirilta tehtiin  
seuraavia löydöksiä leukaluustosta:
Välihampaat: Seitsemällä koiralla  
puhkeamattomia välihampaita.
muuta mainittavaa kohta: Puhkea- 
mattomia hampaita poistettu leuka-
luukystan vuoksi kahdelta koiralta. 

oNKo PuHKEamaToN HammaS 
aiHEuTTaNuT lEuKaluuKYSTaN?

• Kyllä 4 kpl • Ei  21 kpl

oNKo KoirallaSi olluT SilmiSSä

•  Ylimääräisiä ripsiä 2 kpl
• Sarveiskalvohaavaumaa 1 kpl
• Toistuvia tulehduksia 3 kpl
• muita oireita 9 kpl

oNKo ToDETTu muiTa SairauKSia?

• Kyllä 11 kpl • Ei 40 kpl

Muista sairauksista mainittiin aivokalvon-
tulehdus kerran, närästys neljä kertaa, 
haimatulehdus kaksi kertaa ja kilpirauha-
sen vajaatoiminta kaksi kertaa.

oNKo Koiralla olluT?

• Kohtutulehdus 3 kpl 
• Valeraskaus 8 kpl

oNKo JääNYT aSTuTuKSESTa/
SiEmENNYKSESTä TYHJäKSi?

• Kyllä 0 kpl • Ei 5 kpl

KiVEKSET

• Normaalit 23 kpl
• Vain toinen laskeutunut 3 kpl
• Kumpikaan ei laskeutunut 2 kpl

oNKo laSKEuTumaTTomaT  PoiSTETTu?

• Kyllä 2 kpl • Ei 4 kpl

oNKo uroKSElla olluT

•  Eturauhasvaivoja 1 kpl
• Esinahantulehduksia 4 kpl
• Kivestulehduksia 0 kpl
• muuta 1 kpl

Nartut

Urokset
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oliKo aSTuTuS

• Normaali 22 kpl
• Keinosiemennys 4 kpl

aiKaiSEmmaT PENTuEET

• 0 11 kpl  • 1 9 kpl
• 2 5 kpl • 3≤ 1 kpl

SYNNYTYS

•	Sujui normaalisti 11 kpl 
• Ell apua tarvittin 2 kpl
• Keisarinleikkausta tarvittiin 13 kpl 
• Narttu jäi tyhjäksi 0 kpl

HoiTaaKo Emä PENTuJa?

•	Normaalisti 26 kpl,
• Ei hoida lainkaan 0 kpl

miKSi EläiNlääKäriN aPua Tai 
KEiSariNlEiKKauSTa TarViTTiiN?

• Polttoheikkous 5 kpl    
• muu syy 5 kpl

Huomionarvoinen seikka on keisarin- 
leikkausten suhteellisen suuri määrä.

Pentuseuranta
Pentueseurantalomakkeiden vastaukset ajalta 
1.1.2015 –31.12.2015. Vastauksia tuli yhteensä 26 kpl.

maiDoN riiTTäVYYS

•	Emän maito riittää pennuille 22 kpl
•	Emän maito ei yksin riitä 4 kpl
•	Emältä ei tule lainkaan maitoa 0 kpl

Uroksia syntyi yhteensä 78 kpl ja narttuja 74 kpl.

Kuolleena syntyi yhteensä 5 % ja kuoli tai jouduttiin lopettamaan myöhemmin yhteensä 
18 % kaikista pennuista. Myöhemmin kuolleiden syyt olivat yleensä kitalaki- ja/tai huuli-
halkio, bakteeritulehdus tai pennun yleistilan heikkous.

Häntämutkia oli 3 % pennuista ja EJ-rekisteriin laitettiin 6 % pennuista. 24 %:lla  
urospennuista eivät toinen tai molemmat kivekset olleet laskeutuneet kivespusseihin 
luovutusiässä.

Terveystietokysely 2015
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ZTP
Vuoden 2015 testi järjestettiin Laukaassa, 
Vihtavuoren urheilupuistossa 16.8.  
Tuomarina toimi Körmeister Toni Piasentin 
ja maalimiehenä Harri Sonninen.

uroKSET:           Hyväksytyt
Napmary’s Caliente Toro  ✔
Apfels Ceijo   ✔
Calypso von der Kleinen Hexe  ✔
Playbox’s Warlock   ✔
Sky Bridge Me Myself And I  ✔
Sky Bridge Unindentified Soldier ✔ 
Sulohuulen Eri Nomainen  ✔
Vuorman Carlos   ✔

NarTuT:
Ability Gambira Gracia  ✔
Apfels Decker The Kecker  ✔
Apfels Custi  ✔

Bullrunners Dushi, GiveMeFive Jack Sparrow, 
Playbox’s Artic,  Playbox’s Unique ja
Vivi’s Duracell Elsie Dee hylättiin (luonne).

Luonnetestissä
käyneet koirat
Babe 116
Bestbox El Amor Eterno 215
Bestbox Gran Chavala 116
Bestbox Gran Hermano  0
Bone Biter’s Johnny Walker 128
Boxicon Illusia 38
Bullrunners Easter Illusion 109
Cochise Alice In Wonderland 190
Ferito’s Adeste 140
Inyeti’s Adonis Vernalis 120
Kaiffarin Cagliari 93
Lellibox Kake The King 170
Lellibox Sata Salamaa 172
Luxus von Mitke 99
MaBaker’s It’s My Life 8
Marabou American Gigolo 54
Maxxima di Villa Hunnicum 150
Moonraker Just For Fun 112
Moonraker Lounatuuli 174
One Line Diamond Dog 142
Playbox’s Billy The Kid 114
Playbox’s Black Fantasy 54
Playbox’s Commander 86
Playbox’s Don Juan 98
Playbox’s Golden Giant 140
Playbox’s Gossip Girl 138
Sky Bridge Queen of the Ryche 140
Sky Bridge Written In The Stars 120
Stengård’s As Good As It Gets -6
Stengård’s Barbarella 123
Stengård’s Bubba Ho-Tep 125
Vaa’as Musta Maija 55
Vardomen Dominic 150
Vivi’s Duracell El Puppe 126
Wanita’s Nozomi 155
Zealbeat’s Absence of Sense 140
Zealbeat’s Åffline Time 166
Zealbeat’s Ädvice Me Twice 158
Zealbeat’s Ättention Tension 140

MH-kuvauksissa
käyneet koirat
BESTBOX HOLA CATALINA ✔
BOSSICO’S BONITA ✔
DANDY DO PINCHECARNEIRO ✔
GIVEMEFIVE SWEET CINDERELLA  ✔
MA BAKER’S HERE COMES THE SUN  ✔
MA BAKER’S JE JOLIE DAME ✔ 
MA BAKER’S KEEP THE FAITH ✔ 
MAXXIMA DI VILLA HUNNICUM ✔ 
PLAYBOX’S KARELIAN ROYAL  ✔
RUDIS CHRISTOPHER MARLOWE  ✔
RUDIS CRAZY FOR YOU  ✔
STENGÅRDS CASSIUS CLAY   ✔
TWINBOX V’S MERCURY ✔
ZEALBEAT’S ACCESS TO SUCCESS  ✔
ZEALBEAT’S AND MY GAME IS FAME ✔ 
ZEALBEAT’S BITCH LIKE WITCH ✔
ZEALBEAT’S XPERT IN FLIRT ✔

Suoritettu
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Käytetyimmät jAlOStuSurOKSet vuOnnA 2015

 tilAStOintiAiKAnA             tOiSeSSA POlveSSA yHteenSä

urOS Pentueita Pentuja %-osuus kumulat.% Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja
PLAYBOX'S WARLOCK 8 38 17,12 % 17 %   13 66

NAPMARY'S BORN TO  
BE WITH YOU 2 15 6,76 % 24 % 3 13 11 59

OROBIANCO DEL COLLE  
DELL'INFINITO 1 12 5,41 % 29 %   1 12

HARLEY DAVIDSON  
NO AKACĪŠA 2 10 4,50 % 34 %   4 23

VUORMAN CARLOS 1 10 4,50 % 38 %   3 21

CALYPSO VON DER  
KLEINEN HEXE 2 10 4,50 % 43 %   2 10

ZICCO TORQUES 1 9 4,05 % 47 %   4 28

BOROK'KO KING OF DREAM 2 9 4,05 % 51 %   3 19

JEWEL NO AKACIŠA 1 9 4,05 % 55 % 0 0 3 17

YURAIS IZ ROSSII S  
LYUBOVYU 1 9 4,05 % 59 %   1 9

Vuositilastot 2015
vuOSitilAStO - reKiSteröinnit

Pennut (kotimaiset)  234
Tuonnit  15
rekisteröinnit yht.  249
Pentueet  47
Pentuekoko  5,0
Kasvattajat  37
Jalostukseen käytetyt eri urokset
- kaikki  27
- kotimaiset  10
- tuonnit  9
- ulkomaiset  8
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä  4 v 6 kk
Jalostukseen käytetyt eri nartut
- kaikki  47
- kotimaiset  39
- tuonnit  8
- keskimääräinen jalostuskäytön ikä  3 v 7 kk
Isoisät  58
Isoäidit  70
Sukusiitosprosentti  1,12 %

vuOSitilAStO – jAlOStuSPOHjA

Per vuosi
- pentueet  47
- jalostukseen käytetyt eri urokset  27
- jalostukseen käytetyt eri nartut  47
- isät/emät  0,57
- tehollinen populaatio  50 (53 
%)
- uroksista käytetty jalostukseen  0%
- nartuista käytetty jalostukseen  0%
Per sukupolvi (4 vuotta)
- pentueet  194
- jalostukseen käytetyt eri urokset  85
- jalostukseen käytetyt eri nartut  150
- isät/emät  0,57
- tehollinen populaatio  159 (41 
%)
- uroksista käytetty jalostukseen  2%
- nartuista käytetty jalostukseen  6%

Terveystietokysely 2015
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Käytetyimmät jAlOStuSnArtut vuOnnA 2015

 tilAStOintiAiKAnA            tOiSeSSA POlveSSA yHteenSä

nArttu Pentueita Pentuja %-osuus Pentueita Pentuja Pentueita Pentuja
PLAYBOX’S SORONUME 1 12 5,41 %   3 28

VARDOMEN DIANDRA 1 10 4,50 %   1 10

SKY BRIDGE PROUD MARY 1 9 4,05 %   2 19

VIEW VIRGINIA EWABO 1 9 4,05 %   2 16

MOONRAKER LOUNATUULI 1 9 4,05 %   1 9

SULOHUULEN GLAMOUR 1 9 4,05 %   1 9

SARABOX GLAMOUR GIRL 1 8 3,60 %   2 14

LELLIBOX SHARIDAN 1 8 3,60 %   2 13

MACHEBELLA DI BOXERITA 1 8 3,60 % 1 3 2 9

BONE BITER’S INARI SUSHI 1 8 3,60 %   1 8

Terveystulokset ovat SKL:n KoiraNet –tietokannasta ja  
osa doppler-tuloksista SBY:n ylläpitämästä tiedostosta.

lOnKAt
Vuosi  A  B  C  D  E
2015  16 %  32 %  36 %  15 %  1 %

Kyynärät (91 KPl)
Vuosi  0  1  2  3
2015 100 %  0 %  0 %  0 %

POlvet (44 KPl)
Vuosi  0  1  2  3  4
2015  100 %  0 %  0 %  0 %  0 %

Silmät
Vuosi         Tutkittu         Terveitä
2015         3         2

Sydän
Sydänkuuntelu (151 kpl) Ei sivuääniä  Sivuääni kuuluu  Epävarma  
 134  17   0 

Terveystutkimukset
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Terveystulokset ovat SKL:n KoiraNet –tietokannasta ja  
osa doppler-tuloksista SBY:n ylläpitämästä tiedostosta.

lOnKAt
Vuosi  A  B  C  D  E
2015  16 %  32 %  36 %  15 %  1 %

Kyynärät (91 KPl)
Vuosi  0  1  2  3
2015 100 %  0 %  0 %  0 %

POlvet (44 KPl)
Vuosi  0  1  2  3  4
2015  100 %  0 %  0 %  0 %  0 %

Silmät
Vuosi         Tutkittu         Terveitä
2015         3         2

Sydän
Sydänkuuntelu (151 kpl) Ei sivuääniä  Sivuääni kuuluu  Epävarma  
 134  17   0 

Sydän dOPPler
1 kpl  Hz2, lievä aortanahtauma
1 kpl  Ei osoita sydänsairautta
7 kpl  Ei osoita sydänsairautta, MMVD=A DCM=A SAS=A PS=A
1 kpl  Ei osoita sydänsairautta, MMVD=A DCM=A SAS=A PS=B
1 kpl  Ei osoita sydänsairautta, MMVD=A DCM=A SAS=B PS=A
1 kpl  Osoittaa merkkejä sydänsairaudesta, MMVD=A DCM=A SAS=A PS=B
1 kpl  Osoittaa merkkejä sydänsairaudesta (Piilevä/oireeton), MMVD=A DCM=A SAS=C 
 (Aste lievä) PS=A
1 kpl  Osoittaa merkkejä sydänsairaudesta (Piilevä/oireeton), MMVD=A DCM=A SAS=B 
 PS=C (Aste lievä)

YHTEENSÄ 14 kpl.

SelKä
Vuosi 0  1  2 3 4
2015 34 %  27 %  19 % 11 %  9 %

SBY:n kuolinsyykyselyn vastaukset ajalta 
1.1.2015-31.12.2015. Vastauksia yhteensä 
8 kpl, joista uroksia 3 ja narttuja 5. Näistä 
8:sta koirasta yhdellekään ei suoritettu 
ruumiinavausta.

Kuolinsyyt

Syöpä/kasvaimet 6 kpl

munuaissairaus 1 kpl

Selkäongelmat 1 kpl

iho-ongelmat 0

Sydänsairaus 0

lonkkaviat 0

Polviongelmat 0

Epilepsia 0   

aggressiivisuus/käytösongelma 0

onnettomuus 0

Vanhuus 0

Jokin muu syy 0

Terveystietokysely 2015
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Vuosikokokousessa 2016  
Tampereen Ratinassa

palkitut

Jarmo Kankaanpää kunniajäsen

Taina Saarinen suuri ansiomerkki

Hanne Leinonen pieni ansiomerkki

Katriina Grönberg pieni ansiomerkki

Mervi Virolainen pieni ansiomerkki

Pirkko Heikinheimo pieni ansiomerkki

Susanne Rantamäki pieni ansiomerkki

Tarja Lamminen pieni ansiomerkki
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Vuosikokokousessa 2016  
Tampereen Ratinassa

palkitut
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Vuoden näyttelybokseri 2015
1.	 Bestbox	Bonita	de	Luna	yht.113p.
2.		 Leeways	Ideal	for	Cocoon’s	yht.111p.
3.		 Cocoon’s	Royal	Choice	106p.
4.		 Liberum	Avis	Aut	Caesar	103p.
5.		 Playbox’s	Flash	of	the	Shadow	85p	
6.	 Playbox’s	Flaming	Diamond	77p.
7.		 Stengårds	Cassius	Clay	67p.
8.		 Playbox’s	Golden	Giant	65p.(18)
9.		 Bestbox	Hola	Cara	Mia	65p.(17)
10.	Cocoon’s	Just	for	You	61p.

top10 nartut
1.		 Bestbox	Bonita	de	Luna	yht.113p.
2.		 Leeways	Ideal	For	Cocoon’s	yht.111p.
3.		 Playbox’s	Flaming	Diamond	yht.	77p.
4.	 Bestbox	Hola	Cara	Mia	yht.	65p.
5.		 Cocoon’s	Just	for	You	yht.	61p.
6.	 Playbox’s	Eternity	yht.	45p.(27)
7.	 Cocoon’s	Jam	Jam	yht.	45p.(19)
8.	 Ten	Ten	Marimba	yht.	44p.
9.	 Right	Where	I	Belong	got	Real		yht.	36p.
10.	Playbox’s	True	Illusion	yht.	34p.

top10 urokset
1.	 Cocoon’s	Royal	Choice	yht.106p.
2.		 Liberum	Avis	Aut	Caesar	yht.103p.
3.		 Playbox’s	Flash	ot	the	Shadow	yht.	85p.
4.	 Stengårds	Cassius	Clay	yht.	67p.
5. Playbox’s Golden Giant	yht.	65p.
6.		 Playboxs	Warlog	yht.	56p.
7. Adorebox Caapo Casanova	yht.	47p.
8.	 Playbox’s	Karelian	Royal	yht.	35p.
9.  Gift of God No Akacisa	yht.	32p.
10. Bestbox Gran Hermano	yht.	31p.

kasVattajamalja
1.		 Bestbox	Bonita	de	Luna	yht.	67p.
2.		 Cocoon’s	Royal	Choice	yht.	66p.
3.		 Leeways	Ideal	for	Cocoon’s	yht.	65p.
4.		 Liberum	Avis	Aut	Caesar	yht.	47p.
5.		 Playbox’s	Flash	of	the	Shadow	yht.	36p.
6.		 Bestbox	Hola	Cara	Mia	yht.	30p.
7.		 Playbox’s	Warlock	yht.	23p.
8.		 Playbox’s	Flaming	Diamond	yht.17p

Näyttelypalkitut 2015

Bestbox Bonita de Luna 
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NäYTTELYBoKSERI KASVATTAJA
1.  Playbox’s yht. 182p.
2.  Bestbox yht. 112p.
3.  Cocoon’s yht. 92p.
4. TenTen yht. 45p.
5. Boxwald’s yht. 26p.

SIIToSURoS
1. Liberum Avis Aut Caesar yht. 126p.
2. Playbox’s Warlock yht. 68p.
3. Liberum Avis Zenit yht. 53p.

SIIToSNARTTU
1. Playbox’s Soronume yht. 64p.
2.  Playbox’s Unique yht. 57p.
3.  Bestbox Angel Face yht. 43p.(26)
4. Playbox’s Okarina yht. 43p.(22)
5. Playbox’s Syrah yht. 40p.

VUodEN JUNIoRI
1.  Boxwald’s Aresson Deimos yht. 14p.
2.  Ferito’s Basia Me yht.13p.

VUodEN VETERAANI
1.  Cocoon’s Jam Jam yht.128p.
2.  Cocoon’s Just For You yht. 95p.
3. Rafstman Topgirl to Mabaker’s yht. 86p.
4.  Zealbeats Mate for Date yht. 76p.
5.  Playbox’s Panthera yht. 21p.
6.  Ma Baker’s Femme Like U yht. 14p.

VUodEN PENTU
1. Cocoon’s Storm in a Teacup yht. 60p.
2. Ferito’s Besia Me  yht. 56.p.
3. TenTen Of Course yht. 42p.
4.  TenTen Oh Wow yht. 31p.
5.  Cocoon’s Soul Man yht. 29p.

dELIGHT MEMoRIS
1. Playbox’s yht. 220p.
2.  Bestbox yht. 91p.

Näyttelypalkitut 2015

PK-palkitut 2015
PARAS PALVELUSKoIRA PALKINTo FH2 JK2 
Give Me Five Betty Boop, ohj. Sirpa Annala

PARAS ERIKoISJäLKIKoIRA FH2 JK2  
Give Me Five Betty Boop, ohj. Sirpa Annala

PARAS ETSINTäKoIRA EK3, HK3, JK3  
Flirtin Jucra, ohj. Lea Kallio

PARAS HAKUKoIRA HK3 Flirtin Qorttelin 
Qurko, ohj. Eveliina Kallio

PARAS METSäJäLKIKoIRA EK3, HK3, JK3 
Flirtin Jucra, ohj. Lea Kallio

PARAS VIESTIKoIRA Palkintoa ei tänä vuonna 
voitu jakaa boksereiden viestitulosten  
puuttuessa.

PARAS SUoJELUKoIRA IP3 Apfels Calevi,  
ohj. Susanne Rantamäki

VUodEN SUoJELUTULoKAS IP1 Apfels 
Daimo Aimo ‘s Boy, ohj. Katja Pelkonen

VUodEN ToKo-KoIRA TK2 Sky Bridge Twisted 
Sister, ohj. Satu Kajosmäki

VUodEN AGILITY-KoIRA  
River Flowers Evergreen, ohj. Sofia Tuisku

VUodEN PK-PARI  
HK2 Inyeti ‘s Adonis Vernalis, ohj. Sari Sanden

WILMER LUNdqVISTIN TAULU FH2, JK3, TK1 
Raftsman Topgirl to Ma Baker‘s,  
ohj. Suvi Mieskonen

KUNNIAMAININTA VUodEN INNoKAS  
Ferito‘s Basia Me ohj. Suvi Lahtinen
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Olen Mira Tikkanen Kajaanista ja 
kasvattanut boksereita vuodes-
ta 2006. Kasvatukseni on pieni 
muotoista. Haluan panostaa pen-
tueeseeni täysin ja olla mahdol-
lisimman paljon silloin kotona 
joten suunnittelu alkaa jo siitä, 
että lomia säästetään. Pennut 
ovat meidän arjessa mukana ja 

koko perhe osallistuu pentujen 
hoitoon. Kymmen vuotta tulee 
nyt täyteen ja siihen mahtuu 6 
pentuetta josta yksi on bostonin-
terrierin pentue. 

Tällä hetkellä kotonani on bokse-
ri uros Vuorman Zorbas ”Nemo” 
s.2008 sekä narttu Decas Esme  

”Lempi” s.2014 ja bostoninter-
rieri narttu Sue ś Secrets Dyna-
mite Dixie  ”Tyyne” s.2013.

Lapsena jo haaveilin koirasta ja 
kirjaston kirjat tulivat silloin hyvin 
tutuiksi. Naapureiden koirat hoi-
tivat silloin oman koiran puutetta 
ja niitä käytettiin ystävän kanssa 
lenkillä ja siitä saatiin taskurahaa. 
Omaa koiraa en koskaan saanut, 
äitini sanoikin minulle, että otat 
sitten koiran kun asut omillasi 
ja niin se ensimmäinen bokseri 
uros BH Vuorman Luigi ”Aku” 
tuli vuonna 2000.  Akun kanssa 
päästiin tutustumaan eri pk-la-
jeihin ja näyttelyihin ja BH saatiin 
suoritettua, mutta Aku nukkui 
pois 4 vuoden iässä pahanlaatui-
siin matsolukasvaimiin. Samaan 
aikaan sain sijoitukseen Helena 
Vuoriselta nartun Vuorman Rian-
nan  ”Pimu” josta tulikin kennelini 
kantanarttu.

Ensimmäinen kosketus kasvatuk-
seen tulikin juuri Pimun kautta. 
Lähdin Helenan mukaan  astutus 
matkalle Ruotsiin. Odotin tuolloin 
esikoistani, mutta matkaan oli 
päästävä sillä se oli ainut kertai-
nen kokemus. Tässä vaiheessa ei 
vielä kasvattaminen ollut itselläni 
mielessä. Synnytykseen pääsin 
mukaan, ja minulla oli silloin 
myös aikaa seurata pentujen 
kasvamista. Haluankin tässä kiit-
tää Helena Vuorista arvokkaista 
neuvoista ja avusta. 

Ensimmäistä pentuetta suun-
nitellessa kysyinkin neuvoja 
Helenalta ja hän lupautui myös 
tulemaan synnytykseen avuksi. 
Siitä ne hyvät opit saatiinkin. Pi-
dän tärkeänä että voidaan vetää 
yhtä köyttä niin kasvattajien kuin 
kasvattien omistajien kanssa. 
Ne arvokkaat tiedot saadaan 
sieltä miten onnistuttiin kyseisen 

Kasvattajaesittelyssä Decas

mira Tikkanen•	
2006–•	

5  pentuetta•	
30  pentua•	
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pentueen kohdalla mm. tervey-
den suhteen. Toivonkin kasvattien 
omistajia käyttämään koiransa  
virallisissa terveystutkimuksissa, 
sillä jokaisen tulos on arvokasta 
tietoa jalostuksen onnistumi-
sen yksi mittari monien muiden 
joukossa. Kasvatustyö vaatii 
paneutumista ja valintoja, joskus 
jopa harmaita hiuksia. Kaikkea ei 
vain voi saada samaan pakettiin 
ja se täytyy hyväksyä. Tie on ollut 
välillä kivistäkin, onnistumisia 
ja epäonnistumista. On itketty ja 
naurettu ja oltu tukena kasvattien 
elämässä niin päivin kuin öin. 

Ensimmäisestä pentueestani  jäi 
kotiin narttu Decas Adele ”Alma”  
tätä pentua en vaan voinut pääs-
tää maailmalle. Alma oli minulle 
helppo koulutettava, muistan 
kun mentiin ensimmäistä kertaa 

esineruutuun ja minulta kysyttiin 
että näytetäänkö ensin esine. 
Sanoin siihen että kyllä se löytää 
ja hetken päästä sieltä juostiin 
rukkanen suussa.  Jäljellä tämä 
koira oli loistava, minä jolla ei 
vielä ollut kovinkaan paljon koke-
musta tältä saralta, antoi minulle 
paljon anteeksi töppäilyjäni ja 
tämä koira opetti minulle paljon. 
Alma onkin B,C,D pentueen emä. 
Jokaisesta pentueesta olen jät-
tänyt nartun sijoitukseen, mutta 
vain yhtä olen käyttänyt ja se oli 
D-pentueesta. Tästä pentueesta 
jätin kasvamaan itselleni Decas 
Esmen. Tärkeänä jalostuksessa 
pidän terveyttä, luonnetta ja toki 
myös ulkomuotoa ja käyttöomi-
naisuuksia. Olenkin ohjeistanut 
kasvattien omistajia menemään 
rohkeasti paikallisen palveluskoi-
rayhdistyksen  kentälle ja tutus-

tumaan eri palveluskoira lajeihin. 
On hienoa nähdä miten koirakko 
nauttii yhteisestä tekemisestä oli 
se sitten laji kuin laji. Suurin osa 
kuitenkin omista kasvateistani on 
päätynyt ”koti koiraksi”  Tulosten 
saaminen onkin pitkälti omista-
jien harteilla ja nyt viimeisestä 
pentueesta useampi meni har-
rastavaan kotiin joten katsotaan 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Olen todella tyytyväinen kas-
vattien omistajiin, olen osannut 
valita oikeat kodit. Olen saanut 
myös paljon uusia ystäviä koi-
raharrastuksen kautta. Toivon 
kaikille menestystä! 

Tähän loppuun sopii hyvin tämä 
lause ”me opetamme koiria 
elämään kanssamme ja koirat 
opettavat meitä” 
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Eräänä iltana olin laittamassa Spedeä autoon, 
kun vieressä olevasta autosta karkasi pieni lap-
si, joka ”hyökkäsi” Speden kimppuuun. Hätään-
tynyt isä juoksi mukulan perässä hysteerisenä: 
”Älä mene sinne, toi koira syö sut!!”

Spede istui suht nätisti paikallaan natiaisen 
tunkiessa kättä sen kitaan ja lääppiessä korvia. 
Pidin varmuuden vuoksi petoa pannasta kiinni.

Yritin rauhoitella sydärin partaalla olevaa isää, 
ettei Spede ole aikeissa syödä hänen kupeiden-
sa hedelmää...Jäimme hetkeksi juttelemaan, 
ja mies kertoi itse pelkäävänsä koiria. Lapsi 
paijaili Spedeä onnellisena, ja lopulta isäkin 
rohkaistui rapsuttelemaan Spedeä todettuaan 
lapsensakin selviydyttyä hengissä.

Olenkin usein seurannut, mitä reaktioita bokse-
rin näkeminen ihmisissä herättää. Toisia kau-
histuttavat bokserin äkkinäiset liikkeet ja valpas 
katse. Työkaverini pelkää Spedeä, koska sillä on 
”hullunkiilto” silmissä. Toiset taas  innostuvat 
boksereista ja tulevat sosialisoimaan. 

Toisen bokserin omistajan tunnistaa helposti. Ohi 
ajavasta autosta saattaa innokkaana vilkutella 
täysin tuntematon ihminen – parhaat tapaukset 
pysäyttävät autonsa ja tulevat juttelemaan.

Speden ollessa kerran kärrynvedossa ”parkis-
sa” odottamassa uutta lasta kyytiin, eräs nainen 
pysähtyi kyynel silmin halailemaan Spedeä. Hä-
nellä oli ollut aikoinaan saman värinen bokseri. 
Hän kertoi, kuinka se oli ollut hänen elämänsä 
koira eikä mikään voisi olla samanlainen.

Meidät on pariin otteeseen nähty kärryjen 
kanssa tositoimissa ja siitä on kuulemma saatu 
perheriitakin aikaiseksi. Puolisolle oli koto-
na kerrottu, että siellä tapahtumassa oli yksi 
bokserikin ajeluttamassa lapsia. Siinä on sitten 
epäilty aviopuolison näkökykyä ja roduntunnis-
tusta ihan urakalla. Speden tuntevat ovatkin ih-

metelleet , että voiko tuollaisen kahelin kanssa 
oikeasti käydä lapsia kärryssä vetämässä.

Kerran lenkillä törmäsimme äitiin lapsensa 
kanssa. Luvan kanssa pääsivät rapsuttelemaan 
koiraa. Lapsi totesi ensi sanoikseen: ”Voi jestas 
sä oot ruma koira!” Melkein kerkesin jo louk-
kaantua hävyttömästä nulikasta, kunnes lapsi 
jatkoi: ”Sä oot jo niin ruma, että mun on pakko 
tykätä susta ja sä oot vielä noin kilttikin. Ja 
sitäpaitsi sulla on niin pehmeet huulet - sä oot 
mun uus kaveri!”

Boksereilla on lähes pakonomainen tarve saada 
ihmismieli suhtautumaan heihin suotuisasti. 
Suurin osa lapsista, jotka ovat päässeet Speden 
kyytiin tai rapsuttelemaan koiria, ovat olleet 
hetken päästä ihan myytyjä. Näin on käynyt 
monelle vanhemmallekin (myös omilleni).

Uni-Mummelin jalo taito on ahdistaa lapsi sohvan 
nurkkaan, huokailla alakuloisesti ja näyttää 
mahdollisimman masentuneelta. Samalla uhria 
lähestytään hissukseen kylki edellä. Uhrilla ei ole 
muuta mahdolllisuutta, kuin rapsuttaa mumme-
lia (joka sitten lojahtaa syliin vangiten uhrinsa).

Speden tekniikka on odottaa lapsen lähesty-
mistä, jonka jälkeen uhri varovasti kaapataan 
etutassulla halausotteeseen ja tuodaan mah-
dollisimman lähelle kuonoa pussattavaksi. Jos 
aikuinen ihminen tulee iloisesti rapsuttelemaan 
Spedeä saattaa tirahtaa vieläkin ilopissat. Mutta 
bokserin intoa ymmärtävät ei tästä viitsi pahas-
tua. Rapatessa roiskuu...

Paras kuvaus, jonka olen bokserista kuullut, 
on erään ihanan pikku ihmisen: ”Iloinen pylly ja 
pitkät huulet.”

Aurinkoista alkanutta kevättä kaikille;

Henna, Iloinen pylly- Spede 
& Pitkähuuli Uni-Mummeli

Speden spalsta

tOtuuS tulee uSein lASten SuuStA
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Suomen Bokseriyhdistyksen

maalimies-
koulutus

Sorella Nieminen, ikaalinen

Sari Birt, Järvenpää

matti Nummelin, Koria

Erica Nuojua, Hyvinkää

Eero Väre, Vantaa

Susanna inkeroinen, Turku

Helena Yrjölä, Helsinki

mika Viikari, Tampere

mari Huhtanen, Kajaani

ulla Tammivuori, muurame

annukka rainio, Tahkomäki

Ville Hakala, Seinäjoki

markku Nokelainen, Tampere

Tiina Fyhr, Vihti

minna Kokko, Kotka

Kirsi Karhu, Kokkola

Siru Saaristo, Helsinki

Virpi iivonen, Helsinki

markku Sipilä, lahti

Pasi günther, Kotka

Juha Kaitas, Tuusula

Susanna Kaitas, Tuusula

Eini Suhonen, Varkaus

Henri Suhonen, Varkaus

Sini-iina laakso, lahti

Teemu Niikko, lahti

marko Tyrväinen, Neuvola

Henna Teittinen, Neuvola

Kaisu Hakkarainen, Kuopio

Jani Koskinen, Helsinki

Uudet jäsenet
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Agilitytuloksia
u’niKAtin BlAcK-jAcK

OHjAAjA: jOnnA HAKAlA 

5.12.2015 lieto

Tuomari: Henri Luomala

A3, tulos 1,84, sija 4

A3, tulos -1,49, sija 9

5.12.2015 lieto

Tuomari: Lasse Äijälä

H3, tulos 16,12, sija 26

13.12.2015 lieto

Tuomari: Anders Virtanen

A3, tulos -0,37, sija 5

14.12.2016 lieto

Tuomari: Anne Viitanen

A3, tulos 9,42, sija 11

H3, tulos -1,64, sija 4

14.12.2016 lieto

Tuomari: Jari Suomalainen

A3, tulos 3,75, sija 11

u’nikatin Black-Jack

Rally-toko-tuloksia
SulOHuulen eri nOmAinen

OHjAAjA/OmiStAjA: PiiA Heinilä

rAlly-tOKO AvO

14.11.2015 riihimäki

Tuomari: Minna Hillebrand 

95 pistettä, TP, 2.sija

6.1.2016 tampere

Tuomari: Tytti Lintenhofer

82 pistettä

6.1.2016 tampere

Tuomari: Iiris Harju 

93 pistettä, 3.sija, RTK2

Sulohuulen Eri Nomainen

Toteuta 
kotisivut 
koirallesi!

Kokeile 2 viikkoa
ilmaiseksi osoitteessa:

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

Kampanjakoodilla
“tassu”

ensimmäisestä
laskusta

-30%

Hyvännäköiset ja toim
ivat kotisivut 

lemmikille – alkaen 4
,90 €/kk

Untitled-1   1 24.11.2015   14.14

PK-tuloksia
SKyBride j-lO  

OHjAAjA: tArjA tOrvinen

24.10.2015 Orimattila

Tuomari: Eeva Hiltunen

FH2 92p 1-tulos

Skybridge J-lo
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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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