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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.
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Varmaan kaikki palstan lukijat ovat 
huomanneet, että liikumme paljon 
metsässä. Se on minulle paikka rau-
hoittua ja koirien päästä purkamaan 
virtaa. Uni-mummelin lenkit ovat 
lyhentyneet reilusti vuoden aikana, 
askel ei kanna enää niin kevyesti ja 
koordinaatio on heikentynyt. Useim-
miten teemmekin hihnassa lenkit.
 
Olimme jälleen kävelyllä ja sieniä 
kyttäämässä lähimetsässä, kun kuu-
lui hirveää älymölöä. Kaksi noin vii-
sivuotiasta lasta juoksi päättömästi 
metsässä, suoraa huutoa kirkuen. 
Äidit kävelivät perässä juoruten. 
Yritin vaihtaa suuntaa, mutta toinen 
teletapeista kirmasi silti suoraan 
meitä kohden kädet ylhäällä ja kir-
kuen. Vanhemmat kyllä näkivät mi-
nut, mutta eivät tehneet elettäkään 
puuttuakseen asiaan, vaan jatkoivat 
juoruamista. Jouduin huutamaan 
lähestyvälle lapselle: “Älä juokse 
koiria kohti!” Spede varsinkin reagoi 
voimakkaasti lapsiin. Näin jo sieluni 
silmin, kuinka kyseinen ihmisalku on 
Speden alla sen suorittaessa kielellä 
nielurisatutkimusta. Tässä kohden 
toinen äideistä päättää avautua mi-
nulle: “Ei saisi kuulemma aggres-
siivisia koiria kävelyttää metsässä.” 
Oli pakko pysähtyä, vetää henkeä ja 
valistaa kanssaeläjiä. “Minun koi-
rani eivät ole aggressiivisia, mutta 
toinen on vaan hyvin innokas, se 
pitää paljon lapsista. Se myös käy 
ajeluttamassa lapsia kärryissä, eikä 
kukaan kyytiläinen ole vielä kulunut 

ruokavalioon.” Kysyin äideiltä, miksi 
he eivät valvo jälkikasvuaan. Moni 
muu koira olisi voinut olla aggres-
siivinen tai pelokas lapsia kohdates-
saan. Eihän mitään eläintä lähestytä 
kirkuen ja kädet pystyssä?! Kerroin, 
että metsä on itselleni rauhoittumis-
paikka. Lapsille olisi hyvä opettaa 
luonnon rauhaa ja sen kunnioitta-
mista. Sanoin, että jos lapset halu-
avat paijata koiria, se sopii. Toinen 
vanhemmista otti kuitenkin nokkiin-
sa, ja koko konkkaronkka painui pois 
näkyvistä pahojen mulkoilujen kera. 
Aina ei voi olla oikeassa...
 
Vapaapäivän koittaessa päätin jäl-
leen suunnistaa uuteen metsään. 
Ajattelin sienestellä ja päästin koirat 
hetkeksi vapaaksi. Ajattelin olevani 
jälleen paikassa, missä ei olisi mui-
ta ihmisiä häiritsemässä meitä. Olin 
väärässä. Kumpikin koira otti ritolat, 
ja käskyt kaikuvat kuuroille korville. 
Ärräpäitä luetellen tarvoin ääliöiden 
perään. Sadan metrin päästä koirat 
löytyivät. Kiven päällä istui vanhem-
pi herra sieniämpäri edessään. Toi-
sessa kädessä kahvikuppi ja toises-
sa kainalossa Uni-mummeli. Spede 
istui nätisti miehen edessä. 
 
“Anteeksi, eihän ne mitään tyhmää 
kerennyt tehdä?” pahoittelin naama 
punaisena. Sain vastaukseksi hers-
kyvän naurun. Mies virkkoi: “Istuhan 
emäntä alas ja ota seuraksi kuppi 
kahvia. Ja lämpimäistäkin on.”  No-
lona istuin kannon nokkaan. Ukko 

jatkoi: “Anna kuule elikoiden olla, 
tuolle surkeenaamaselle annoin vä-
hän lämpimäistä, ja tuo simpanssi 
sai sitten sen toisen puolen.” Tässä 
vaiheessa oli itsekin pakko nauraa. 
Siinä sitten Ension kanssa tehtiin 
sinunkaupat ja pitkä tovi kahviteltiin 
sekä juteltiin koirista. Tämä hurmaa-
va leskimies kertoi harrastaneensa 
metsästystä ja omistaneensa useita 
ajo- ja lintukoiria. Uni-mummeli ja 
Ensio olivat kuin vanha aviopari, niin 
luontevasti Uni-mummeli Ension 
kainalossa oli. Ensio naureskeli Spe-
den simpanssinaamalle. Päädyimme 
kävelemään yhtä matkaa metsästä 
pois. Ensio asetteli ämpäreitä polku-
pyörän sarviin: “Kah, pyörä on hyvä 
jemmata tuohon ojan penkkaan, niin 
ei huligaanit vie. Tästä ei ole kuin 
muutama kilometri kotio, mutta kun 
polvet ei kestä kävelyä.”
 
Ension pyörä laitettiin pakettiauton 
kyytiin, ja kyyditsin herran kotiin. 
Kotipihalla Ensio vielä halaili Uni-
mummelin, eikä pahastunut, vaikka 
Spede vähän päälle hyppäsi ja pus-
sasi. Ennen lähtöä Ensio huikkasi: 
“Nyt sinä tiedät, missä asun. Tuut-
han käymään simpanssin ja surusil-
män kanssa?” “Näin tehdään, mutta 
ensi kerralla minä tuon lämpimäiset”, 
minä vastasin.
  
 

Aurinkoista syksyn jatkoa!
Henna, simpanssi ja surusilmä

LEVOTTOMIA LAPSIA JA SIELUJEN SYMPATIAA
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Hei, olen Joanna Laitinen, reilu kolme-
kymppinen kahden pienen lapsen äiti 
Jyväskylästä, jonka sydän sykkii avio-
miehen ja lasteni lisäksi boksereille. 
Edellämainittujen lisäksi kanssamme 
asustaa bokseripoju Ukko, EE JMVA, LV 
JMVA, LT JMVA, BALT JMVA, EE MVA, 
LV MVA, LT MVA, BALT MVA, BY MVA, 
MD MVA, CY MVA, ME MVA, ME GR MVA, 
MEDT MVA, C.I.E. Bon Dzhorno Sole Mio 
To Frontera’s, 7,5 v. 
Minulle kasvatustyö on rakastakin rak-
kaampi harrastus leipätyöni ollessa 
”kaupantäti”, josta olen nyt äitiyslomalla. 
Tärkeintä kasvatustyössäni on bokserin 
luonne ja terveys, mutta myös ulkonäkö. 
Kasvatustyöni on hyvin pienimuotoista 
ja tarkoitus on pitää se sellaisena. Ensi-
mäinen pentueeni syntyi vuonna 2008 ja 
kennelnimen sain vuonna 2011. Kennel-
nimi Solevita’s juontaa juurensa Ukon, 
Bon Dzhorno Sole Mio To Frontera’s, ja 
edesmenneen kantanarttuni Evita della 
Rocca Costanza’n nimistä. Lisäksi sole 
tarkoittaa aurinkoa ja vita elämää, ovat-
han bokserit elämämme aurinkoja.
 
Historiaani rodun parissa
Rakkauteni rotuun syttyi jo lapsuudes-
sa. Vanhempieni ystäväpariskunnalla oli 
suuri punakeltainen bokseriuros nimel-
tään Amor. Amor oli lempeä, ihastuttava 
ja aina iloinen sekä lapsiystävällinen. En 
tavannut Amoria kovin monta kertaa, 
ennen kuin pariskunnan piti siitä luo-
pua maasta muuttamisen vuoksi, mutta 
rakkauteni rotuun syttyi. Ensimmäisen 
oman ”bokserini” ostin vuonna 2001. Pol-
te saada oma koira oli niin suuri, että tein 
nuorena 17-vuotiaana koiran hankinnan 
kannalta kaiken väärin. Niinpä Keltaista-

Pörssiä selaten löytyi Jeppe. Se tuli Vi-
rosta ja oli paperiton sekä mitä todennä-
köisimmin myös sekarotuinen. Luonne 
oli pienellä bokseri-mix herralla mitä 
ihanin ja koulutettavuus mitä mainioin. 
Tiesin rakastuneeni oikeaan rotuun. Va-
litettavasti Jeppe sairastui hyvin varhain 
lonkkavikaan ja jouduttiin lopettamaan jo 
11 kk iässä.
Vahingosta viisastuneena otimme seu-
raavan bokserini aviomieheni Villen 
kanssa suomalaisesta Ariodante’s ken-
nelistä. Otto, Ariodante’s Challenger, 
tumma tiikeripoika oli suloinen luon-
teeltaan ja tottelevainen. Kävimme sen 
kanssa jonkin verran näyttelyissä. Otolla 
todettiin toisen rokotuksen yhteydessä 
sivuääni ja ultrassa rakenteellinen sy-
dänvika. Jouduimme luopumaan Otosta 
talvella 2004, 2 v ja 3 kk ikässä. 
BH Evita della Rocca Costanza eli ko-
toisammin Iida tuli minulle sijoitukseen 
keväällä 2004. Iidan kanssa harrastimme 
henkilöhakua ja suoritimme BH-kokeen 
sekä kävimme hakukokeessa, tuloksena 
200p. Iida oli erinomainen koulutettava ja 
nopea oppimaan. Valtavan miellyttämi-
sen halun omaavana kutsuimmekin sitä 
mieheni kanssa monesti leikillä ”ihmisen 
mieleksi”.
Iidan tytär Alma, Ariodante’s Diamond 
Mine, tuli minulle sijoitukseen kesällä 
2007. Tuo pusutyttö oli aina iloinen ja 
hyväntuulinen. Jälkikäteen täytyy ihme-
tellä kuinka positiivinen luonne Almalla 
olikaan, kaikista kivuistaan huolimatta. 
Alman kanssa kävimme jonkin verran 
näyttelyissä, mutta kesällä 2009 alkoi 
Alma ontua. Aluksi vian luultiin olevan 
lonkissa, mutta röntgenkuvassa todettiin 
spondyloosia koko selkärangan alueella. 

Silloittumia oli lapaluista häntäluuhun 
asti. Nikamat lapaluista kaularankaan 
olivat täynnä nokkia, vain kaularanka oli 
puhdas. Otatimme vielä magneettikuvat, 
joista selvisi, että spondyloosi aiheutti 
välilevyn pullistuman. Pullistuma painoi 
selkäydintä ja jalkaan menevää hermoa. 
Alma lopetettiin pian diagnoosin jälkeen 
heinäkuussa 2009, 2 v 3 kk iässä.  
Oton, Iidan ja Alman aikoihin asuin Tam-
pereella. Tuolloin tutustuin yhdistystoi-
mintaan, liityin bokseriyhdistykseen ja 
olin mukana Tampereen alaosaston joh-
tokunnan jäsenenä muutaman kauden. 
Tulipa sitä vedettyä Tampereen alaosas-
ton lehteäkin jokunen vuosi ystäväni Kat-
ja Niemen kanssa. Tampereella tutustuin 
myös palveluskoiratoimintaan ja sainkin 
olla jäsenenä aktiivisessa ryhmässä, joka 
harrasti henkilöhakua. Ihania muistoja. 
Noihin aikoihin kipinä kasvattamisesta 
alkoi kyteä sisälläni. 
Iidan toisesta pentueesta, joka oli ensim-
mäinen oma pentueeni, jäi kotiin kasva-
maan ZTP, AD, MD JMVA, BY JMVA, MD 
MVA Pearl Seeker’s Cashmere, Etta. 
Tämä tumma ja tulinen neiti oli sopiva 
sekoitus isäänsä ja äitiään. Harrastimme 
Ettan kanssa näyttelyitä, suojelua, jälkeä 
ja tottista. Valitettavasti Ettalla todettiin 
munuaisvika kesäkuussa 2011, josta joh-
tuen jouduimme luopumaan siitä heinä-
kuussa 2011, 2 v 7 kk iässä. 
Keväällä 2010 meille saapui Pietaris-
ta EE JMVA, LV JMVA, LT JMVA, BALT 
JMVA, EE MVA, LV MVA, LT MVA, BALT 
MVA, BY MVA, MD MVA, CY MVA, ME 
MVA, ME GR MVA, MEDT MVA, C.I.E. Bon 
Dzhorno Sole Mio To Frontera’s, tutta-
vallisemmin Ukko. Tämä tumma täysty-
pistetty hurmuri on valloittanut sydämiä 
kaikkialla missä se kulkeekaan. Ukon 
kanssa olemme harrastaneet omaksi 
iloksi näyttelyitä, suojelua, jälkeä ja tot-
tista. Ukon kanssa oli tarkoitus mennä 
ZTP testiin ulkomaille ja kävimmekin 
Leskelän Mikan treeneissä kokeilemas-
sa, kuinka testiin kuuluva suojeluosuus 
sujuu testin omaisesti; vieraassa paikas-
sa ja vieraalla maalimiehellä. ”Toiseksi 
paras bokseri, mitä olen treenannut”, 
totesi Mika treenin jälkeen. Aloin odotta-
maan esikoistani ja testiin meno jäi. Tällä 
hetkellä herra hoitaa kotikoiran virkaa ja 
odottelee veteraanikehiin pääsyä.
Syksyllä 2011 perheemme kasvoi, kun 
MH, BY MVA Zhatinne de Casa los Azaha-
res, eli Aino, saapui Espanjan Sevillasta. 
Lähestyin Ainon kasvattajia, kun näin as-
tutuksen silloisella boxernews-palstalla. 
Ihastuin Ainon upeaan sukutauluun, 
jossa oli paljon niitä koiria, joiden kuvia 
olin netistä kaiholla katsellut; Saverio di 
Soragna, Nick de Ruphete, Thor de Bo-
relcan. Onnistuin saamaan heidät suos-
tumaan pennun myyntiin tänne kauas 
pohjolaan. Suurin toivein odotin Ainosta 
uutta linjaa kasvatukselleni. Ainon kanssa 
harrastimme hieman näyttelyitä ja suoje-
lua. Tarkoituksena oli ZTP testin suoritus.
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 Kasvatustyön kivinen taival
Vaikka en ole ehtinyt vielä kovin montaa 
pentuetta kasvattamaan, on kasvatustyö 
osoittanut minulle jo sen kivisen puolen-
sa. Ensimmäinen pentueeni rekisteröitiin 
ystäväni Kaisa Korpelan ja Kari Lähteen 
Pearl Seeker’s kennelnimelle, koska mi-
nulla ei ollut vielä omaa kennelnimeä. 
Pentue syntyi 1. joulukuuta 2008 ja sii-
nä oli isänä Miisa ja Kari Laukan omis-
tama tumma ja komea IP1, JK2, FI MVA 
Zeffiro No Akacisa. Iida, BH Evita della 
Rocca Costanza, jouduttiin  keisarinleik-
kaamaan, koska kohtu ei vain jaksanut 
supistella. Pentuja syntyi 8 (6n + 2u). Kai-
ken piti olla hyvin ja ehdin jo laittamaan 
ystävilleni viestiä siitä, kuinka onnellinen 
olin noista kahdeksasta tuhisijasta. Het-
ken päästä tuli kuitenkin hoitaja kerto-
maan, että Iidan sydän on pysähtynyt ja 
he yrittävät elvyttää sitä leikkauspöydäl-
lä. Iida menehtyi kuitenkin 4 v 10 kk iäs-
sä. Siinä minä nyt olin, aloitteleva kasvat-
taja, kahdeksan vastasyntyneen pennun 
kanssa vailla emokoiraa. Hetki, jonka piti 
olla niin onnellinen, sai valtavan surulli-
sen käänteen. Suru oli musertava, mutta 
pennut tarvitsivat minua kipeästi. 
Sain valtavasti surunvalitteluja, tsempi-
tyksiä ja myös avuntarjoamisia. Isoim-
mat kiitokset avunannosta ansaitsevat 
Eve Saranpää, Pirkko Dima ja Mildred 
Netzel. Pyyteettömästi Eve toi meille 
keinoemon Valsängen’s Magdan, joka 
oli juuri saanut päätökseen oman pentu-
urakkansa. Magda oli jalostuslainassa 
Ruotsista Mildred Netzel’ltä. Pirkko Dima 
otti pennuistani 2 urosta ja 2 narttua 
luokseen kasvamaan noin neljän-viiden 
viikon ajaksi samana päivänä syntynei-
den kolmen oman pentunsa lisäksi. En-
simmäiset viikot olivat raskaat. Magda 
oli pentujen kanssa hellästi, vaikka siltä 
ei tullut maitoa enää kovin paljon. Kotiin 
jääneet pennut pitikin ruokkia tuttipullol-
la muutaman tunnin välein yötä päivää 
parin viikon ajan. Noin tunnin verran 
meni aina tuon kvartetin ruokintaruljans-
sissa; emonmaidonvastikkeen valmistus 
tuttipulloihin, pentujen syöttäminen, nii-
den pissittäminen ja kakattamien. Uni-
vaje tuolloin oli aika iso. Raskasta oli 
myös epätietoisuus siitä, mihin Iida kuoli. 
Sydän, joka oli pettänyt keisarinleikkauk-
sessa, oli tutkittu ultralla terveeksi. Kului 
yli 1,5 kuukautta, kunnes Eviran lausunto 
saapui. Se oli musertavaa luettavaa. Iida 
oli menehtynyt eläinlääkärin hoitovirhee-
seen. Leikkauksessa käytetty keuhko-
hengitysputki oli työnnetty liian syvälle ja 
vain toinen keuhkoista oli saanut happea 
ja toinen ei ollenkaan. Terve sydän ei kes-
tänyt tätä ristiriitaa - niin turha kuolema. 
Tästä pentueesta jäi kotiin ZTP, AD, MD 
JMVA, BY JMVA, MD MVA Pearl Seeker’s 
Cashmere, Etta ja sijoitin siskon Clichen. 
Kasvatustyön jatkamista en suunnitellut 
enää Ettalla selkätuloksen saavuttua. 
Ettalla oli SP4 selkä, joskin täysin oiree-
ton. Myös sen sisaruksissa valitettavasti 

ilmeni spondyloosia ja munuaisvikaa. 
Tästä syystä päätin luopua Ettan siskon, 
Pearl Seeker’s Cliche’n jalostusoikeudes-
ta. Näin kantanarttuni Iidan linja sammui.
Minun ja Mildredin välille kehittyi syvä 
ystävyys ja sainkin käyttää jalostuk-
seen Magdan tytärtä, KORAD Fresser’s 
Diamond’a, Majaa, A-pentueeseeni. Isänä 
pentueessa oli saksalaisia linjoja oleva 
Fashion-Guy v. Khanbalic. Kun synnytyk-
sen aika lähestyi, pyysin lähelläni asuvaa 
bokserikasvattajaa Sanna Savolaista tu-
lemaan tukihenkilöksi, kun h-hetki koit-
taa. Aikamme odottelimme ja emä kyllä 
supisteli, mutta pentuja ei kuulunut. 
Päätin lähteä viemään emää eläinlääkä-
riin. Emme ehtineet mieheni kanssa kuin 
autoon, kun ensimmäinen pentu syntyi 
automme takakonttiin. Se sai lempini-
men Corsa, auton mukaan. Maja synnytti 
loput pennut syliini pentulaatikossa ja oli 
onni seurata niin työlleen omistautunutta 
äitikoiraa, joka hoivasi kolmea (2u + 1n) 
pentuaan todella antaumuksella. Olin 
aikaisemmin luvannut, jos pentueeseen 
syntyy narttu, muuttaa se Mildredin luok-
se Ruotsiin. Tuo narttu, Solevita’s Amet-
hyst saikin viime vuonna kivan pentueen 
Ruotsissa Roxmo’s kennelissä.
Majalla yritin pari kertaa tehdä uutta 
pentuetta siinä kuitenkaan onnistumatta. 
Ensin Maja siemennettiin Nicos v.d. Burg 
Singidunumilla, jääden kuitenkin tyhjäk-
si. Sitten myöhemmin Hashish v. Jess Box 
astui sen. Maja ultrattiinkin kantavaksi, mutta 
mitä ilmeisimmin loi pennut jossain vaihees-
sa, koska niitä ei koskaan syntynyt. 
MH, BY MVA Zhatinne de Casa Los 
Azahares’n, kotoisammin Ainon, hain Es-
panjasta nimenomaan jalostusnartuksi. 
B-pentueen isäksi valitsin varttuneem-
man uroksen SEJV -06 K’Capone Floyd 
Fender Eddan. Valitettavasti tämän pen-
tueen kohdalla synnytys päätyi jälleen 
sektioon. Kotiin sain viedä tällä kertaa 
emän lisäksi neljä kaunista keltaista 
narttupentua. Aino hoiti pentujaan hyvin. 
Kuitenkin eräänä iltapäivänä pentujen ol-
lessa 5 viikon ikäsiä äitini, joka oli tullut 
ruokkimaan pentuja minun ollessa töis-
sä, soitti ja kysyi, oliko Aino ollut aamulla 
kunnossa. Vastasin hänelle, että kyllä oli 
ollut. Äitini sanoi, että Aino vaikuttaa nyt 
todella kipeältä. Tullessani illalla kotiin 
havaitsin saman. Vein todella heikko-
kuntoisen Ainon eläinlääkäriin, jossa sitä 
yritettiin hoitaa. Aino oksensi ja ripuloi 
rajusti eikä sitä saatu edes nesteytettyä, 
sillä suonet olivat niin haperot. Mitään 
ei ollut tehtävissä. Aino oli päästettävä 
pois. Oli musertavaa jälleen menettää 
äkillisesti pentujen emo ja rakas lem-
mikki. Sijoitin tästä pentueesta Solevita’s 
Bejewled’n, Kertun.
 Ma Baker’s kennelistä ostin jalostusnar-
tuksi Ukon tyttären Cocon, viralliselta 
nimeltään LV JMVA, LT JMVA, RU JMVA 
Ma Baker’s It’s My Life. Tämä tumma nei-
ti jäi jalostuksellisesti ns. yhden lonkan 
päähän, lonkkalausuntotulos oli C/D. 

Ehkä pentuna telottu jalka vaikutti tu-
lokseen. Harmitus oli silti suuri, koska 
neidin muut tulokset olivat priimaa. Coco 
siirtyikin sijoituskodin omistukseen pian 
lonkkatuloksen tultua paneelista.
 
Vuonna 2014 hankin Ewabo kennelistä 
Uriel Fender Eddan kauniin tyttären, 
Katalin Kantata Ewabon, yhdessä Saija 
Sierasen kanssa. Olgan astutin omalla 
uroksellani, EE JMVA, LV JMVA, LT JMVA, 
BALT JMVA, EE MVA, LV MVA, LT MVA, 
BALT MVA, BY MVA, MD MVA, CY MVA, 
ME MVA, ME GR MVA, MEDT MVA, C.I.E. 
Bon Dzhorno Sole Mio To Frontera’s’lla. 
Olgan synnytys oli hyvin mielenkiintoi-
nen. Hyvin ilmeettömästi, ilman avautu-
misvaiheen ”petailuja”, alkoi Olga pon-
nistaa synnyttäen helposti kolme pentua. 
Supistuksia oli kyllä, mutta ei enää riittä-
västi ja lähdimme aamuyöstä päivystyk-
seen. Ultrasimme Olgan ja eläinlääkäri 
totesi seuraavan pennun olevan iso ja 
jo kuollut. Tästä syystä päädyimme kei-
sarinleikkaukseen. Lisäksi leikkauspää-
töstä vahvisti vihreä neste, jota kohdusta 
vuoti. Kauhu hiipi mieleeni jälleen kerran 
ja draamalta ei vältytty tälläkään kertaa. 
Pentu, joka oli ultrassa todettu kuolleek-
si, olikin yhä hengissä, mutta sen sydän 
löi todella vaisusti. Näin, kun hoitohenki-
lökunta hieroi ja elvytti pentua. Halusin 
elvyttää pentua itse, sillä ajattelin, että 
jos pentu on menehtyäkseen, niin tiedän 
itse ainakin tehneeni kaikkeni pennun 
eteen enkä jäisi miettimään, olisinko itse 
tehnyt toisin tai yrittänyt enemmän, kuin 
hoitajat. Hieroin pentua ja annoin sille 
lisähappea noin tunnin verran ja tämä 
tumma poika jäi elävien kirjoihin. Hoita-
jat sanoivat lähipäivien näyttävän kuinka 
pennulle käy ja näin kävikin. ”Taistoksi” 
nimetty pentu kiilasi joukon kärkeen pai-
nossa ja oli pentueen isoin luovutusikäi-
senä. Pennulle jäi tuo Taisto-nimi myös 
uudessa kodissa. 
Tätä kirjoittaessani, odotan D-pentuet-
tani syntyväksi lokakuun ensimmäisellä 
viikolla. Tuntuu hienolta käyttää  jalos-
tukseen ensimmäistä kertaa omaa kas-
vattia. Kerttu, Solevita’s Bejewled, on 
astutettu Latviasta tuomallani sijoitus-
uroksella LTE, LT JMVA, LT MVA Rendez-
Vous avec le passe Got Real’lla. Suurin 
odotuksin toivon jatkoa kasvatustyölleni 
tästä pentueesta. 

Harrastuksen moninaisia hetkiä 
ZTP, AD, MD JMVA, BY JMVA, MD MVA 
Pearl Seeker’s Cashmere, Etta, osoit-
tautui oivalliseksi treenikaveriksi. Se oli 
jäljellä lahjakas nenänkäyttäjä. Tuo leik-
kimielisesti chocolate-milk-shakeriksi 
kutsumani neiti oli koira täynnä virtaa 
ja tekemisen iloa. Etta suoritti ZTP testin 
jo 1 v 8 kk iässä. Etta oli tuohon aikaan 
nuorin Suomessa testin suorittanut nart-
tubokseri ja varmaan nykyäänkin nuo-
rimmasta päästä. Tuntui upealta, suorit-
taa testi koiralla, joka oli ensimmäisestä 
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omasta pentueestani. 
EE JMVA, LV JMVA, LT JMVA, BALT JMVA, 
EE MVA, LV MVA, LT MVA, BALT MVA, BY 
MVA, MD MVA, CY MVA, ME MVA, ME GR 
MVA, MEDT MVA, C.I.E. Bon Dzhorno Sole 
Mio To Frontera’s’n kanssa olen saanut 
monet hienot muistot näyttelyistä. Yksi 
mieleen painuvimmista on ehdottomasti 
Rakveren näyttely, jossa Ukko oli vain 
hieman yli vuoden ikäinen. Ukko voitti 
junioriluokan saaden juniorisertin. Paras 
uros kehässä juostessa tajusin yhtäkkiä, 
että kehässä juoksee enää kaksi urosta 
ja tuomari Kresten Scheel näyttää meil-
le ykkössijaa. Narttua vastaan kisatessa 
tuomari valitsi Ukon rotunsa parhaaksi, 
kuten jo aiemmin rotunsa parhaaksi ju-
nioriksi. Jäimme odottamaan isoja kehiä, 
joista ensin oli näyttelyn paras juniori. 
Rotutuomarimme arvosteli tämän. Häm-
mästyksekseni ja riemukseni tuomari 
valitsi Ukon koko näyttelyn parhaaksi 
junioriksi kymmenien ja taas kymmenien 
muunrotuisten joukosta. Pian tuli ryhmä-
kehän vuoro. Ryhmän arvosteli jälleen 
sama rotutuomarimme. Hän sijoitti Ukon 
isossa kakkosryhmässä toiseksi. Harvi-
naista herkkua bokserille, joka ei ole se 
tyypillisin sijoittuja isoissa kehissä. 
Ukko on sijoittunut monella kasvattaja-
tuomarilla hyvin, myös rotunsa parhaak-
si ja menestynyt muutenkin näyttelyissä 
varsin hyvin, kuten kirjainlitania nimen 
edessä kertoo. Reissattu ollaan Venäjältä 
Moldovaan asti. Ukolla on syntynyt pen-
tueita Suomessa, Ruotsissa ja Unkarissa. 
Ukon poika saikin Ruotsissa jo omia jäl-
keläisiä. Unkarissa syntyneestä pentu-
eesta jokainen pentu meni kasvattajille. 
Narttu jäi kasvattajalle itselle Kellaney 
kenneliin. Toinen uroksista muutti Yhdys-
valtoihin Mirak kenneliin ja toinen Iso-Britan-
niaan Surfstone kenneliin. Ilolla ja suurella 
ylpeydellä seuraan kaikkia Ukon jälkeläisiä 
missäpäin maailmaa sitten ovatkaan.
MH, BY MVA Zhatinne de Casa Los 
Azahares’n, Ainon, kanssa koimme myös 
muutamia hienoja hetkiä näyttelyissä. 
Lappeenrannassa Aino oli rotunsa paras 
ja lopuksi kakkosryhmän neljäs kasvat-
tajatuomari Luis Gorjao-Henriquesin tuo-
maroimana. Mukavana muistona myös 
Valko-Venäjältä saavutettu CACIB ja 
Valko-Venäjän muotovalionarvo.
Näyttelyharrastamisesta on välillä hoh-
dokkuus kaukana. Lähdet perjantaina 
työpäivän jälkeen ajamaan yksin Helsin-
kiin ja matkustat illan viimeisellä laivalla 
Tallinnaan, ajaaksesi yötä myöden jonne-
kin Liettuaan, lähelle Puolan rajaa. Nukut 
hetken ennen kehää ja vietät koko päivän 
näyttelyssä. Etsit näyttelyn jälkeen maja-
paikkaa ja jotain syömistä. Nukut viikon-
lopun ainoat yöunet ja heräät aamulla 
aikaisin näyttelyyn, jonka jälkeen ajat 
”tukka putkella” kohti Tallinnan satamaa 
ehtiäksesi siihen viimeiseen laivaan. Ajat 
yöllä kotiin, koska maanantaiaamulla 
on mentävä klo 6.00 töihin. Saat kuulla, 
kuinka sieltä ulkomailta ne sertit ja va-

lionarvot ”vain” haetaan. Monet kerrat 
on silti palattu ns. tyhjin taskuin kotiin. 
Joskus on auto hajonnut ja matkustettu 
trailerin kyydissä Viron ja Latvian rajalta 
satamaan ja saatu tuntemattomilta apua. 
Silti olen saanut näiltä reissuilta ihania 
ystäviä, joiden kanssa on ihana toteuttaa 
aina uusia reissuja. Täytyy ilmeisesti olla 
sopivasti hullu tähän touhuun, mutta niin-
hän sitä sanotaan, että ”rakkaudesta lajiin.”
 
Ajatuksia kasvatuksesta 
Kasvattajana minulle on tärkeää löytää 
se paras koti kullekin pennulle. Koti, jossa 
pentu elää täysipainoisena, rakastettuna 
perheenjäsenenä. Minusta on paras, että 
pennunostaja ei pentua hankkiessaan 
lupaa kasvattajalle ”kuuta taivaalta”. On 
parempi, ettei lupaa kuin se, että lupaa 
ja ei pidä lupaustaan. On ilo kuulla sen 
ns. sohvan- ja sydämenvaltaajan menes-
tyneen näyttelyssä, aloittaneen treenit tai 
suorittaneen jotain. Ilokseni totean, että 
jokaisesta pentueesta kasvatteja on käy-
nyt kehässä pyörähtämässä ja aivan bok-
serin näköisiksi todettu. Suuren ilon mi-
nussa saa aikaan myös se, että kasvatit 
käyvät virallisissa terveystutkimuksissa. 
Vaikka joskus on niin, että tieto lisää tus-
kaa, toivoisin silti, että saisin tutkimusten 
kautta tärkeää tietoa kasvateistani.
Olen testannut kaikki pentuni ennen 
luovutusta ja todennut sen mukavak-
si, puolueettomaksi tavaksi selvittää 
pennun ominaisuuksia itseäni ja pen-
nunostajia ajatellen. Vaikka testi onkin 
vain sen hetken havainnointi pennun 
kehityksestä henkisesti, on se kuitenkin 
ulkopuolisen ihmisen havainnointi pen-
nun ominaisuuksista ja taipumuksista. 
Pennunostajat ovat pitäneet siitä, että 
heillä on muutakin, kuin vain kasvatta-
jan mielipide pennun luonteesta. Testi on 
kyllä monesti varmistanut sitä tunnetta 
ja käsitystä, mikä minulla on jo syntynyt 
kulloisestakin pennusta. 
Kuten jo mainitsin, kasvattaminen on mi-
nulle rakas harrastus ja kasvatustyöni on 
hyvin pienimuotoista enkä mitään muuta 
haluakaan. Tällä hetkellä elämän suurin 
painopiste on rakkaissa lapsissani, Oonas-
sa (4/15) ja Veetissä (5/17). Ehkäpä jon-
kun ajan kuluttua on taas hieman enem-
män aikaa sille ”ensimmäiselle lapselle”, 
rakkaalle bokserille niin näyttelykehien 
kuin treenikenttien ja -peltojen parissa.
 
Värikästä ruskaa ja tunnelmallisia syys-
iltoja kaikille kera omien ruttukuonojen, 
myös niistä haaveileville.
 -Joanna



8  |   Bokseri 3 • 2017



9  |   Bokseri 3 • 2017



10  |   Bokseri 3 • 2017

Meidän perhe 
Meidän pieneen perheeseen kuuluu allekir-
joittaneen lisäksi boksutyttö Vappu (Sten-
gårds Elvira) 2v., 16-vuotias suomenhe-
vosruuna Dynamiitti ”Nipsu” ja kissarouva 
Irmeli-ilkeä. 
Hevoset tulivat ensin. Olen ratsastanut ja 
harrastanut hevosia noin 5-vuotiaasta asti, 
nyt yhteensä noin 22 vuotta.  Nipsu on minun 
ensimmäinen oma hevonen (tai siis papereis-
sa se on minun isäni hevonen, hän ei ikinä 
antaisi minun unohtaa sitä, jos jättäisin sen 
tässä kohden mainitsematta :D ) Omaa he-
vosta olin vinkunut vanhemmiltani varmaan 
siitä hetkestä kun ensimmäisen kerran minut 
laitettiin hevosen selkään. 
Nipsu tuli meille vuonna 2008. Olin juuri saa-
nut ajokortin ja selailin huvin vuoksi myytäviä 
hevosia (hyvin vaarallinen harrastus.. ;) ) ja 
Nipsun myynti-ilmoitus osui silmään. Esitte-
lin sen isälle siinä uskossa, että vastaus on 
jälleen se sama ”juu, se on hevonen”. Meni 
ehkä muutama päivä ja minulle esitettiin, että 
saan valita; joko uudempi auto tai hevonen. 
Sillä hetkellä ajoin vuoden -89 Volvolla. Pää-
tin ”uhrautua” ja pitää vanhan Volvon ja ot-
taa hevosen. Sen verran oli vielä ehtoa, että 
hevosen oli oltava suomenhevonen - se sopi 
minulle paremmin kuin hyvin. Oma hevonen 
seisoi tuttaviemme tallissa 22.8.2008. 
Omaan talliin hevoset tulivat keväällä 2015. 
Niitä on pihassa tällä hetkellä 2. Nipsu on 
oma ja lisäksi minulla on kaverin hevonen 
hoidossa. 
Vappu tuli taloon kesällä 2015. Vappu on 
siis mun ensimmäinen koira.  Koiraa olin 
miettinyt jo pidempään ja olin päättänyt, 
että kun ostan oman kodin, niin koiran han-
kin samalla, koska ”siinä se menee samaan 

konkurssiin”. Oman talon ostin toukokuussa 
2015, ja samalla aloin katselemaan olisiko 
missään sopivaa pentua myynnissä. Bokseria 
olin miettinyt jo pidempään ja tehnyt rodus-
ta taustatutkimusta. Rotu kuulosti just eikä 
melkein sopivalta minun suht aktiiviseen ar-
keeni. Selailin bokseriyhdistyksen sivuilta jä-
senkasvattajia ja syntyneiden pentujen listaa. 
Ainoa ”kriteeri” koiralle oli niinkin pinnallinen 
kuin valkoinen väri ja melkeinpä itsestään 
selvästi se, että pentu oli terve. En ole kiin-
nostunut näyttelyistä tai kasvatuksesta tms. 
joten tällainen värivirheellinen kävi minulle 
vallan mainiosti. Lopulta päädyin laittamaan 
Sonjalle Stengårdsin kenneliin viestiä ja siitä 
9 viikon päästä Vappu oli kotona. 
Vappu on tosiaan mun ensimmäinen koira ja 
luonnollisesti kaikki oli mulle suht uutta ja 
jännää. Sonjalta on saanut kivasti tukea ja 
häneltä on uskaltanut kysyä niitä tyhmiäkin 
kysymyksiä. 

Koira ja hevoset yhdessä
Nipsua ja Vappua ei hirveemmin tarvinnu toi-
siinsa totuttaa. Niiden suhde on jotenkin tosi 
luonnollinen, ja se syntyi ihan itsekseen. Ihan 
kuin ne ois tuntenut aina. Toki sillon kun Vap-
pu oli pieni pentu, katsoin vähän tarkemmin 
sen perään, ettei se jää vahingossa alle tms. 
Kun Vappu oli pieni, se istui Nipsun ruokaku-
pissa ja Nipsu söi siitä ympäriltä tai turvalla 
varovasti tuuppasi Vapun syrjään.  Iltaisin, 
kun hevoset on otettu sisään ja harjailen Nip-
sua karsinassa, Vappu tekee pesän Nipsun 
heiniin ja nukkuu siellä samalla kun Nipsu syö 
siitä ympäriltä. Koko tänä aikana, kun Vappu 
on meillä ollut, Nipsulla on tasan kerran men-
nyt siihen hermo. Silloinkin se olisi voinut 
purra tai potkaista ja saada oikeasti vahinkoa 

aikaan, mutta Nipsu ensin ylähuulen kanssa 
hieroi Vapun niskaa ja otti kaulapannasta 
hampailla kiinni ja ”nosti” Vapun syrjään. 
Opetin Vapun jo pienestä siihen, että se kul-
kee Nipsun perässä, kun minä ratsastan.
Tämä ei tosin mennyt ihan ongelmitta. Ol-
tiin syksyllä sänkipellolla ratsastamassa. 
Vappu otti spurtin ja kaartoi Nipsun edestä, 
tarkoituksena mennä ohi. Se ei mennyt ihan 
putkeen, ja Vappu liukastui ja pyöri suoraan 
Nipsun jalkoihin. Jotain osumaa se kavioista 
sai, kun kuului vain vinkaisu, ja koira sinkosi 
hevosen alta karkuun. Nipsulla ei onneksi ol-
lut kenkiä jalassa, joten Vapulle ei tullut mi-
tään vammoja tms. Vappu jäi tapahtuman jäl-
keen hieman säikähtäneenä pellon reunaan 
seisomaan ja me mentiin Nipsun kanssa sen 
luokse,  Nipsu laski pään maahan ja puhalsi 
lämmintä ilmaa Vapun korvaan, ihan kuin se 
olisi pyytänyt Vapulta anteeksi. Tiedän, että 
tuo kuulostaa juuri siltä kuin olisin kopioinut 
sen jostain nuorten hevosromaanista, mutta 
vannon, että näin tapahtui! Tuon tapahtuman 
jälkeen Nipsu on ollut ihan supervarovainen 
aina kun mennään ratsastamaan niin, että 
Vappu on mukana. 
Nämä kaksi rakastavat myös kisata. Pellolla 
syksyisin otetaan juoksu kisoja, ja Vappu ei 
todellakaan jää kakkoseksi. Se ottaa pellol-
ta oman radan ja lähtee paahtamaan - ja ne 
jaksaa mennä pitkän matkan todella kovaa! 
Tosin Vappu on aika epäreilu kisaaja. Jos 
hän alkaa väsymään, hän ottaa vielä viimei-
sin spurtin niin, että pääsee Nipsun eteen ja 
alkaa siinä himmailemaan ja vetää siksakkia 
meidän edessä. Luottaa vissiin minuunkin 
aika kovin, että saan hevosen pysäytettyä :D 
Ja ai että Vappu suuttuu, jos me lähetäänkin 
hänen estoyrityksistä huolimatta ohi. 

TÄYTTÄ
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Meillä hevoset on koko kesän noin reilun heh-
taarin kokoisella laitumella ja Vappu saa aika 
vapaasti mennä sinne moikkaamaan Nipsua. 
Meidän nykyinen tallikaveri ei oikein välitä 
koirista eikä Vappu voi ymmärtää, miksi hän 
ei saa mennä myös sitä toista moikkaamaan. 
Yritänkin epätoivoisesti pitää Vapun erossa 
siitä. Hevoset ottaa yleensä siinä puolen päi-
vän maissa päivätorkut ja Nipsu tykkää käy-
dä maate heinikkoon. Vappu silloin yleensä 
juoksee sinne ja saattaa välillä, mikäli malt-
taa, pistää maate sinne Nipsun viereen. Tämä 
kertoo myös paljon hevosen luottamuksesta 
minua ja koiraa kohtaan.  Hevonen on kui-
tenkin saaliseläin, ja kovin moni hevonen ei 
jää makuulle koiran (tai siis Vappuhan ei ole 
koira, se on jokin sekoitus koiraa, ihmistä ja 
hevosta :D ) juostessa suoraan kohti. 
Mitään varsinaisia ongelmia meillä ei ole 
vielä ollut. Edelleen ne syö samasta kupista, 
tosin Vappu ei enää mahdu sinne istumaan :D
Meidän arki pyörii aika pitkälti eläinten eh-
doilla. Kun tulen töistä kotiin, me mennään 
Vapun kanssa ensin tekemään hevosten il-
taruuat valmiiksi ja sitten käydään moikkaa-
massa hevosia. Normaalisti kävisin myös rat-
sastamassa, Vappu mukana, mutta nyt kun 
opiskelen koirahierojaksi niin ihan joka päivä 
ei siihen ole aikaa.  Illalla mennään sitten Va-
pun kanssa ruokkimaan hevoset. Vappu sei-
soo pellon reunassa odottamassa, että Nipsu 
tulee syömään.  Niinä päivinä, kun mun ei 
tarvitse mennä ratsastamaan, saatetaan jopa 
ehtiä Vapun kanssa ihan normaalille lenkille. 
En tiedä onko heillä varsinaisesti mitään omia 
juttuja. Heidän koko suhde on mun mielestä 
niin ihanan erikoinen ja ihan omanlainen. 

  
 Saara Salonen

LAUKKAA
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KLUBSIEGER SHOW 26.8.2017 LAHTI
Tuomareina: Beate Jodl, Saksa 
ja Anneli Karttunen, Suomi

Klubsieger voittaja keltaiset urok-
set Calvin Klein della Cappastorta
Klubsieger voittaja keltaiset 
nartut Ability Narnia Netty
Klubsieger voittaja tiikeri urok-
set Lincoln dell´Espinosolo 
Klubsieger voittaja tiikeri nar-
tut Hiddenhill´s Brilliant Bliss
Junior Klubsieger voittaja keltai-
set urokset Playbox´s Redrama
Junior Klubsieger voittaja keltai-
set nartut Bestbox Jefa Amorcita
Junior Klubsieger voittaja tiikeri 
urokset Zealbeat´s Heath of Yield
Junior Klubsieger voittaja tiikeri 
nartut Playbox´s Show Dancer
ROP pentu WW Yangoviper´s  
Ever Say Never
VSP pentu Positiivisen Brutaali 
Bruno
ROP juniori Zealbeat´s Heath of Yield
VSP juniori Bestbox Jefa Amorcita
ROP veteraani Bestbox Bonita  
De Luna
VSP veteraani Gift of Gods 
 No Akacisa
BIS turisti Playbox´s Troublemaker
ROP kasvattaja Playbox´s

KELTAISET UROKSET  
Babyluokka (5-7kk) 

1 .Aviali ́s Born To Be Star - 
2. Kid Rock Canis Ludens 3 
3. Positiivisen Breikkaava Bertil 4 
4. Positiivisen Brutaali Bruno  
 1KP VSP pentu 
5. Sat ́Elit Box King Leon 2 Kp 
NARTUT Babyluokka 
6. Aviali ́s Born To Be My Baby 4 
7. Mar ́Russia Givenchy 3 
8. Positiivisen Bailaava Barbara 2 
9. WW Yangoviper ́s Ever Say  
 Never 1 KP ROP pentu 
UROKSET Junioriluokka (9-18kk)
10. Bullrunners Icon ERI 1 SA PKU3 
11. Iggy Pop von Aisneren ERI 2
Nuortenluokka (15-24kk) 
12.  Playbox ́s Redrama ERI 1 
 SA PKU1 JKSG-17 ROP 
Avoin luokka (15kk-) 
13.  Borealii Excuse Me ERI 1
14.  Jewel No Akacisa ERI 2
15.  Playbox ́s Arctic ERI 3
16.  Playbox ́s Flash Of 
 The Shadow ERI 4 
Käyttöluokka (15kk-) 
17.  Dedalo dell ́Espinosolo  
 EH 1 Valioluokka (15kk-) 
18.  Calvin Klein della Cappastorta
 ERI 1 SA PKU2 KSG-
17 Veteraaniluokka (8v-) 
19. Liberum Avis Aut Caesar ERI 2 
20. Najaf ́s Game of Chance poissa 
21. SkyBridge Him ERI 1 SA PKU4 
NARTUT Junioriluokka 
22. Beequeen ERI 2 
23. Bestbox Jefa Amorcita ERI 1 

SA PKN1 JKSG-17 VSP juniori 
24. Boxwald ́s Edge of Glory poissa 
25. Xellina von Khanbalic EH 3 
26. Zealbeat ́s Induce Excuse EH 4 
Nuortenluokka
27.  Playbox ́s Queens 
of Hearts ERI 1 SA 
Avoinluokka 
28. Ability Narnia Netty ERI 1 
 SA PKN 2 KSG-17 
29. Aviali ́s Adele ERI 
30. Borealii Evangeline ERI 4 
31. Boxwald ́s Almost Perfect ERI 
32. Boxwald ́s Cara Christallina EH 
33. Kaiffarin Almeria ERI 
34. Sat ́Elit Box Whiskey 
 ERI 2 SA PKN 3 
35. SkyBridge Xiulet ERI 
36. Tenten Oh Wow ERI 3 
Valioluokka
37.  Playbox ́s Flaming Diamond 
 ERI 1 SA PKN 4 
38.  Playbox ́s Golden Hope ERI 2 
Veteraaniluokka 
39. Bestbox Bonita De Luna 
 ERI 1 SA ROP veteraani 
40. Nikink-Var-Hard Vensdell poissa 
80. SkyBridge J-Lo ERI 2 SA 
41.  SkyBridge Killer Queen ERI 3
TIIKERIT 
NARTUT Babyluokka 
UROKSET Junioriluokka 
44. Boxwald ́s Glittering Rhett 
 Butler EH 2 
45. Zealbeat ́s Heath of Yield ERI 1
 SA PTU4 JKSG-17 ROP juniori 

Anneli Karttunen

Beate Jodl

ROP juniori Zealbeat┬’s Heath of Yield ROP pentu WW Yangoviper┬’s Ever Say Never
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KLUBSIEGER SHOW 26.8.2017 LAHTI
1 .Aviali ́s Born To Be Star - 
2. Kid Rock Canis Ludens 3 
3. Positiivisen Breikkaava Bertil 4 
4. Positiivisen Brutaali Bruno  
 1KP VSP pentu 
5. Sat ́Elit Box King Leon 2 Kp 
NARTUT Babyluokka 
6. Aviali ́s Born To Be My Baby 4 
7. Mar ́Russia Givenchy 3 
8. Positiivisen Bailaava Barbara 2 
9. WW Yangoviper ́s Ever Say  
 Never 1 KP ROP pentu 
UROKSET Junioriluokka (9-18kk)
10. Bullrunners Icon ERI 1 SA PKU3 
11. Iggy Pop von Aisneren ERI 2
Nuortenluokka (15-24kk) 
12.  Playbox ́s Redrama ERI 1 
 SA PKU1 JKSG-17 ROP 
Avoin luokka (15kk-) 
13.  Borealii Excuse Me ERI 1
14.  Jewel No Akacisa ERI 2
15.  Playbox ́s Arctic ERI 3
16.  Playbox ́s Flash Of 
 The Shadow ERI 4 
Käyttöluokka (15kk-) 
17.  Dedalo dell ́Espinosolo  
 EH 1 Valioluokka (15kk-) 
18.  Calvin Klein della Cappastorta
 ERI 1 SA PKU2 KSG-
17 Veteraaniluokka (8v-) 
19. Liberum Avis Aut Caesar ERI 2 
20. Najaf ́s Game of Chance poissa 
21. SkyBridge Him ERI 1 SA PKU4 
NARTUT Junioriluokka 
22. Beequeen ERI 2 
23. Bestbox Jefa Amorcita ERI 1 

SA PKN1 JKSG-17 VSP juniori 
24. Boxwald ́s Edge of Glory poissa 
25. Xellina von Khanbalic EH 3 
26. Zealbeat ́s Induce Excuse EH 4 
Nuortenluokka
27.  Playbox ́s Queens 
of Hearts ERI 1 SA 
Avoinluokka 
28. Ability Narnia Netty ERI 1 
 SA PKN 2 KSG-17 
29. Aviali ́s Adele ERI 
30. Borealii Evangeline ERI 4 
31. Boxwald ́s Almost Perfect ERI 
32. Boxwald ́s Cara Christallina EH 
33. Kaiffarin Almeria ERI 
34. Sat ́Elit Box Whiskey 
 ERI 2 SA PKN 3 
35. SkyBridge Xiulet ERI 
36. Tenten Oh Wow ERI 3 
Valioluokka
37.  Playbox ́s Flaming Diamond 
 ERI 1 SA PKN 4 
38.  Playbox ́s Golden Hope ERI 2 
Veteraaniluokka 
39. Bestbox Bonita De Luna 
 ERI 1 SA ROP veteraani 
40. Nikink-Var-Hard Vensdell poissa 
80. SkyBridge J-Lo ERI 2 SA 
41.  SkyBridge Killer Queen ERI 3
TIIKERIT 
NARTUT Babyluokka 
UROKSET Junioriluokka 
44. Boxwald ́s Glittering Rhett 
 Butler EH 2 
45. Zealbeat ́s Heath of Yield ERI 1
 SA PTU4 JKSG-17 ROP juniori 

Nuortenluokka 
46. Playbox ́s Soulman EH 1 
47. SkyBridge Amorphis EH 2 
Avoinluokka 
48. Dandy Do Pinchecarneiro EH 4 
49. H ́Otto von der Burg 
 Singidunum EH 
50. Lincoln dell ́Espinosolo 
 ERI1 SA PTU1 KSG-17 
51. Napmary ́s Heartbreaker
 ERI 2 SA 
52. Zealbeat ́s Filled with Thrill
 ERI 3 SA 
53. Zealbeat ́s Ättention Tension
 poissa 
Valioluokka 
54.  Borok ́ko King Of Dream
 ERI 2 SA 
42. Playbox ́s Savannah 2 
43. Positiivisen Bilettävä Birgitta 1 
55.  Playbox ́s Warlock 
 ERI 1 SA PTU 2 
56.  Rendez-Vous avec le passe 
 Got Real ERI 3 V
eteraaniluokka 
57. Gift of Gods No Akacisa ERI 1 
 SA PTU3 VSP veteraani 
58. SkyBridge Ozzy Osbourne H 
NARTUT Junioriluokka 
59. Amazon ERI 2 SA PTN 4 
60. Boxwald ́s First Black 
 Diamond EH 4 
61. Macondon Dolce Vita EH 
62. Playbox ́s Show Dancer 
 ERI 1 SA PTN 2 JKSG-17 
63. Solevita ́s Crownjewel EH 3 
64. Svego Box Akapella EH 

ROP Playbox┬’s Redrama

ROP veteraani 
Bestbox Bonita De Luna

Klubsieger voittaja tiikeri nartut 
Hiddenhill’┬s Brilliant Bliss

Klubsieger voittaja tiikeri urokset 
Lincoln dell┬┬Espinosolo
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KLUBSIEGER SHOW 26.8.2017 LAHTI
Nuortenluokka 
65. Boxwald ́s Diamante Unica ERI 1 
66. Diadora vom Keiserfelsen EH 2 
67. Ma Baker ́s No Limit ́s H 
68. Positiivisen Aurinkoinen
  Amalia EH 3 
Avoinluokka 
69. Marika Denburg ERI 1 SA PTN 3 
70. Playbox ́s Gossip Girl ERI 3 SA 
71. Right Where I Belong 
 Got Real ERI 2 SA 
72. SkyBridge Xoxo poissa 
Valioluokka
73. Hiddenhill ́s Brilliant Bliss 
 ERI 1 SA PTN 1 KSG-17 VSP 
Veteraaniluokka
74.  Ma Baker ́s Femme Like U
 ERI 2 SA 
75.  Raftsman Topgirl To 
 Mabaker ́s ERI 1 SA 
TURISTIT
76.  Macondon Corleone 2 
77.  Playbox ́s Troublemaker
 1 BIS Turisti 
78.  Positiivisen Ahkera Adonis 3
79.  Positiivisen Ansioitunut Ansa 4 
JÄLKELÄISLUOKAT
100. Playbox ́s Soronume 1 
KASVATTAJAT
200. Boxwald ́s 3 
201. Playbox ́s 1 KP 
 ROP Kasvattaja 
202. Playbox ́s 2 KP
203.  SkyBridge poissa
204.  Zealbeat ́s poissa 

ROP Playbox ́s Redrama
VSP Hiddenhill ́s Brilliant Bliss 
Klubsieger voittaja keltaiset urokset  
Calvin Klein della Cappastorta
Klubsieger voittaja keltaiset 
nartut Ability Narnia Netty
Klubsieger voittaja tiikeri urokset 
Lincoln dell ́Espinosolo 
Klubsieger voittaja tiikeri nartut 
Hiddenhill ́s Brilliant Bliss 
Junior Klubsieger voittaja keltaiset 
urokset Playbox ́s Redrama 
Junior Klubsieger voittaja keltaiset 
nartut Bestbox Jefa Amorcita
Junior Klubsieger voittaja tiikeri 
urokset Zealbeat ́s Heath of Yield
Junior Klubsieger voittaja tiikeri 
nartut Playbox ́s Show Dancer 
ROP pentu WW Yangoviper ́s  
Ever Say Never 
VSP pentu Positiivisen  
Brutaali Bruno
ROP juniori Zealbeat ́s Heath of Yield 
VSP juniori Bestbox Jefa Amorcita 
ROP veteraani Bestbox Bonita  
De Luna 
VSP veteraani Gift of 
Gods No Akacisa 
BIS turisti Playbox ́s Troublemaker
ROP kasvattaja Playbox ́s 

BIS turisti 
Playbox’s Troublemaker

SkyBridge Him ERI 1 SA PKU4

Borealii Excuse Me ERI 1 KS1 PTU2 Playbox┬┬s Warlock

ROP juniori Zealbeat┬’s Heath of Yield
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KLUBSIEGER SHOW 26.8.2017 LAHTI
PKU1 Playbox ́s Redrama
PKU2 Calvin Klein della Cappastorta 
PKU3 Bullrunners Icon 
PKU4 SkyBridge Him 
PKN1 Bestbox Jefa Amorcita 
PKN2 Ability Narnia Netty
PKN3 Sat ́Elit Box Whiskey
PKN4 Playbox ́s Flaming Diamond 
PTU1 Lincoln dell ́Espinosolo 
PTU2 Playbox ́s Warlock
PTU3 Gift of Gods No Akacisa PTU4 
Zealbeat ́s Heath of Yield 
PTN1 Hiddenhill ́s Brilliant Bliss 
PTN2 Playbox ́s Show Dancer 
PTN3 Marika Denburg
PTN4 Amazon 

 
 
Kuvat: Minna Ikonen

PTU2 Playbox┬┬s Warlock

ROP juniori Zealbeat┬’s Heath of Yield

ROP VSP juniori Zealbeat’s Heath of Yield

ROP VSP KS

ROP Playbox’┬s Redrama
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BOKSEREIDEN ZTP-TESTI 27.8.2017 klo 10 Lahti
Tuomarina toimi Beate Jodl, Maalimies Harri Sonninen.

Urokset: Calvin Klein della Cappastorta, Flirtin el grande 
Nartut: Bossico’s Amber, Element von der Königswiese, Luna del conte di vitalba, Sky Bridge Xylorimba, Vivi’s Duracell Elsie-Dee

Kaikki koirat suorittivat testin hyväksytysti.

Kiitän kutsusta ja ystävällisestä vastaanotosta 
ja mukavasta oleskelusta. Tämä oli toinen vie-
railuni Suomessa samassa tehtävässä.
Koirat oli hyvin valmisteltu ZTP-testiin ja suo-
riutuivat siitä hyvin. Kokeen luonneosuuksien 
kohdalla ei ollut huomauttamista. Kaikki bokserit 
olivat luonteeltaan luoksepäästäviä, tasapainoisia 
ja ystävällisiä.  Kaikki antoivat moitteettomasti 
suorittaa mittaus -, silmien-ja purennantutkimis-
proseduurin. Kaiken kaikkiaan näyttävät bokserit 
Suomessa – kuten toivottua – olevan vielä kes-
kikokoisia. Huomiota kiinnitti myös erittäin hyvät 
purennat ja isot hampaat.
Päiden ja ilmeiden kohdalla oli sitä vastoin 
enimmäkseen hajontaa, vielä hyväksyttävissä 
olevasta päätyypistä aina melkein liian lyhyisiin 
kuononselkiin asti olivat kaikki muunnelmat 
edustettuina.
Suojeluosuudesta on vielä sanottava, että toisin 
kuin meillä Saksassa, koirat eivät Suomessa 
tunne kokeen maalimiestä eivätkä kenttää, jolla 
ZTP testi pidetään. Osallistujien oli mahdollista 
tehdä vain yksi harjoitustreeni testikentällä vie-
raan maalimiehen kanssa. Tästä kunnioitukseni 
kokeeseen osallistuneille.
Yhden jos toisen bokserin kohdalla olisin toi-
vonut koirien reagoivan maalimieheen vähän 
voimakkaammalla vietillä ja päättäväisemmällä 
puruotteella. Minulle osoitettu maalimies Har-
ri Sonninen otti koirat vastaan erittäin hyvin ja 
kuormitti niitä vaadittavalla kovuudella.- Hän 
panosti jokaisen bokserin kohdalla täysillä ko-
keen sääntöjenmukaiseen läpivientiin.
Kaiken kaikkiaan onnistunut tilaisuus, josta tu-
lee jäämään minulle miellyttävä muisto.
 Beate Jodl
 (Suomennos saksankielestä Outi Valle)
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BOKSEREIDEN ZTP-TESTI 27.8.2017 klo 10 Lahti

Kaikki kuvat Timo Kokko

Tuomarina toimi Beate Jodl, Maalimies Harri Sonninen.
Urokset: Calvin Klein della Cappastorta, Flirtin el grande 

Nartut: Bossico’s Amber, Element von der Königswiese, Luna del conte di vitalba, Sky Bridge Xylorimba, Vivi’s Duracell Elsie-Dee
Kaikki koirat suorittivat testin hyväksytysti.

Bossico’s Amber
Calvin Klein della
Cappastorta

Flirtin el Grande Luna del conte di Vitalba Sky Bridge Xylorimba Vivi’s Duracell Elsie-Dee

Element von der 
Ko┬ênigswiese
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Boksereiden 
PK-MESTARUUSKISAT 2017

9.7.2017 Laukaa
Kilpailun tapahtumapaikkana oli Vihtavuoren kenttä. Järjestäjänä toimi SBY:n Keski-Suomen alaosasto. 

Kokeesta vastannut tuomari Lea Kallio
Muut tuomarit olivat

Hakukoe Jarno Rantanen Metsäjälkikoe Markku Korhonen
Suojelukoe Juha Kurtti, maalimiehenä Toni Mäki-Latikka 

HAKUKOE:
Koira: bu Pantzain Kyl Se Kotona Osas Ohjaaja: Laura Mäiseli 

Luokka, pisteet, koulutustunnus: 2-luokka, 103/300 p., - Umbron malja/paras tottelevaisuus

SUOJELUKOE:
Koira: bu Sky Bridge Unidentified SoldierOhjaaja: Jenni Sokura 

Luokka, pisteet, koulutustunnus: 1-luokka, 264/300 p., IPO1, VIK:E, Rotumestari 2017
Koira: bu Calypso Von der Kleinen Hexe Ohjaaja: Eija Penttinen 

Luokka, pisteet, koulutustunnus: 2-luokka, ohjaaja luopui, -
Koira: bu Sky Bridge Rebel Yell Ohjaaja: Harri Latikka 

Luokka, pisteet, koulutustunnus: 3-luokka, 224/300 p., -

JÄLKIKOE:
Koira: bn Vuorman Elit Flirt Ohjaaja: Tanja Lehikoinen 

Luokka, pisteet, koulutustunnus: 1-luokka, 261/300 p., -
Koira: bn Moonraker Nova for Leedalein Ohjaaja: Tuula Nolvi 

Luokka, pisteet, koulutustunnus: 1-luokka, 223/300 p., -
Koira: bn Pearl Seeker’s Etienne Ohjaaja: Anne Auren-Elonen 
Luokka, pisteet, koulutustunnus: 2-luokka, ohjaaja luopui, -

Koira: bn Moonraker Lounatuuli Ohjaaja: Helena Suortti 
Luokka, pisteet, koulutustunnus: 2-luokka, ohjaaja luopui, -

Koira: bu Caruso vom Mittleren Ebrachgrund Ohjaaja: Leena Nolvi 
Luokka, pisteet, koulutustunnus: 3-luokka, 244/300 p., -

Koira: bn Bossicos’s Amber Ohjaaja: Sari Paasikivi  
Luokka, pisteet, koulutustunnus: 3-luokka, 118/300 p., -
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Tuomarina toimi Reijo Rekorius
FH1

1. Zicco Torques/Nina Suuronen 90p
2. Bokstaff Elinor/Anne-Maj Hytönen 89p

3. Momo’s Lhayo/Kati Korhonen 83p
 Moonraker Kahlekunigas/Jaana Repo 39p

FH2
1. Vivi’s Duracell Erza Scarlet/Hanna Nikkola 96p Rotumestari

2. Sky Bridge Xylorimba/Heli Nevala 95p
3. Sky Bridge J-Lo/Tarja Torvinen 92p

 Skybridge Quiet Riot/Kirsi Kuivila 66p

Boksereiden 
FH-ROTUMESTARUUSKILPAILUT

30.9.2017 Inkoo

Hanna Nikkola & Vivi’s Duracell Esra Scarlet Nina Suuronen & Zicco Torques

Kuvat: Henna Lappi-Tanskanen
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Mitä tiedät koirasi kyvystä lukea ihmisen 
elekieltä? Entä tiedätkö miten hyvä koirasi 
on ratkaisemaan ongelmia tai millainen it-
sehillintä sillä on? Onko koirasi niiden 30% 
joukossa, jotka pystyvät loogiseen päät-
telyyn? Näistä ominaisuuksista on vaikea 
omistajan saada selvyyttä, eikä mikään ole-

massa oleva koirille kehitetty testi mittaa 
näitä ominaisuuksia.
• SmartDOG testien kehittämisen taustalla 
on halu saada uusin tutkittu tieto koirasta 
niiden omistajille sekä saada koiratestauk-
seen tieteellinen pohja, siksi kaikki smart-
DOG testit perustuvat uusimpiin koirien kog-

nitiotutkimuksessa käytettyihin menetelmiin
• SmartDOG testin avulla kartoitetaan koi-
rasi vahvuudet ja ne alueet, joihin koulutuk-
sessa ja arkielämässä kannattaa kiinnittää 
huomiota
• Kaikki testit ovat koiralle hauskoja ruoan 
etsintäpelejä, eikä koiralta vaadita koulutus-
ta tai tottelevaisuutta – ainoa vaatimus on 
että koira on halukas syömään makupaloja 
testitilanteessa
• Sekarotuiset ja rotukoirat ovat tervetullei-
ta kaikkiin testeihin
• Voit ostaa myös lahjakortin haluamallesi 
summalle, lahjan saaja saa valita testin ja 
ajankohdan.
SmartDOGin toiminta-ajatus on tuoda tiede 
käyttäjälle ja samalla tehdä tiedetta. Smart-
DOGin perustaja on Katriina Tiira FT, biologi 
ja eläinten käyttäytymistutkija 20 vuoden 
kokemuksella. Viimeiset seitsemän vuotta 
Katriina on tutkinut koirien käyttäytymistä 
Helsingin yliopistossa.

TESTIPAKETIT (katso alla tarkempi kuvaus 
jokaisesta paketista)
SmartDOG™ KOGNITIO sisältää eleet, 
muisti ja onglema 198€- Kattavin ja suo-
situin testi, joka mittaa myös koiran kes-
kittymiskykyä. Tämä testipaketti sisältää 
kaikki pienet testipaketit, SmartDOG eleet, 
smartDOG MUISTI ja SmartDOG ONGELMA, 
ja tämän testipaketin avulla saat kattavan 
kokonaiskäsityksen koirasi kognitiivisista 
ominaisuuksista. Vaikka  smartDOG KOG-
NITION kokonaiskesto noin 1.5h, silti 99% 
koirista jaksaa testin mainosti - rodusta 
riippumatta. Pitkä testi mittaa eri tavalla 
koiran keskittymiskykyä pitkäkestoisessa 
suorituksessa ja se on ehdottomasti suosi-
teltavin sekä myös suosituin testi.
HINTA smartDOG™ KOGNITIO –kokonais-
valtainen kognitiivisten ominaisuuksien ar-
viointi ovh 198 € (sis alv 24%)
Hinta sisältää
• Koiran testauksen, kesto noin 1 h 30 min
• Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
• Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kog-
nitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja 
erirotuisiin
• Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)
Viitteet tutkimuksiin: Arden, R. & Adams 
M.J. 2016. A general intelligence factor in 
dogs. Intelligence 55: 79–85
SmartDOG™ELEET-Ihmisen vihjeiden ja 
eleiden ymmärätminen, 82€
Tämän testin avulla selvitetään miten hyvin 
koira ymmärtää ihmisen elekieltä. Smart-
DOG ELEET osuudessa käytettäviä menetel-
miä on käytetty useissa koiran kognitiivisten 
ominaisuuksien tutkimuksissa, ja ne ovat 
koiralle hauskoja pelejä. Eleiden ymmärrys-
tä mitataan nk. "Object choice" tehtävissä, 
joissa koira valitsee ruoan sijainnin ihmisen 
vihjeiden perusteella. Olet ehkä jo huoman-
nut, että koirasi osaa lukea sinun eleitäsi 
kohtuullisen hyvin, ja keskimäärin koiran-
pennut osaavat lukea ihmisen eleitä jo 6 
viikkoisesta pennusta lähtien. Tämä omi-
naisuus vaihtelee kuitenkin koirien välillä ja 

myös rotujen välillä paljon, ja osalle koirista 
eleiden lukeminen ei ole yhtä helppoa. Pait-
si eleiden lukukykyä, testi mittaa myös koi-
ran keskittymiskykyä – mikäli koira ei jaksa 
keskittyä ihmisen vihjeisiin se tekee myös 
virheitä. Koiran aktiivisuutta seurataan 
koko testin ajan kiihtyvyysmittarin avulla, 
ja keskittymiskyky ELEET osiossa yhdessä 
koiran aktiivisuuden ja itsehillinnän kanssa 
kertoo paljon koiran kyvystä keskittyä teh-
täviin. Käytämme valtavasti omia eleitäm-
me koiraa ohjatessa, yleensä olettaen, että 
kaikki koirat ovat siinä yhtä erinomaisia. 
Eleitä käytetään paitsi arkielämässä, mutta 
erityisesti koiraa ohjatessa esim. agilityssä, 
etsintätehtävissä, metsästyskokeissa jne. 
Tieto koirasi eleiden lukukyvystä hyödylli-
nen koulutusta suunniteltaessa ja etenkin 
ongelmia kohdatessa.

SmartDOG™ ELEET - Ihmisen eleiden ym-
märtäminen ovh 82€ (sis alv 24%)
Hinta sisältää
• Koiran testauksen, kesto noin 35-45 min
• Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
• Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kog-
nitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja 
erirotuisiin
• Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)
Viitteet tutkimuksiin:
• Agnetta, B.,Hare,B.,Tomasello,M.,2000. 
Cues to food location that domestic dogs 
(Canis familiaris) of different ages do and 
do not use. Anim. Cogn. 3, 107–112.
• Gácsi M, Kara E, Belényi B, Topál J, Miklósi 
Á. 2009.The effect of development and indi-
vidual differences in pointing comprehensi-
on of dogs. Animal cognition. 12:471–9.
• Ittyerah, M. & Gaunet, F. 2009. The res-
ponse of guide dogs and pet dogs (Canis 
Familiaris) to cues of human referential 
communication (pointing and gaze). Animal 
Cognition 12:257–265.
• Lazarowski, L. & Dorman, DC. 2015. A com-
parison of pet and purpose-bred research 
dog (Canis familiaris) performance on hu-
man-guided object-choice tasks. Behaviou-
ral Processes http://dx.doi.org/10.1016/j.
beproc.2014.09.021.
• Udell, M., Ewald, M., Dorey, NR., & CDL 
Wynne 2014. Exploring breed differences in 
dogs (Canis familiaris): does exaggeration 
or inhibition of predatory response predict 
performance on human-guided tasks? Ani-
mal Behaviour 89: 99-105.
SmartDOG™ MUISTI-Muisti ja looginen 
päättely 68€ (sis alv 24%)
MUISTI osiossa testataan kolmenlaista 
eri asiaa – koiran muistin kestoa, koiran 
loogista päättelykykyä sekä sitä luottaako 
koira omaan päättelykykyyn vaiko ohjaajan 
vihjeeseen. Muistin kestoa mitataan siten 
että koira joutuu palauttamaan mieleensä 
palkkion sijainnin pienen viiveen jälkeen. 
Looginen päättelykyky on testin vaikein 
osio – vain harva koira ymmärtää testin 
idean, mutta sen toteaminen on myös tes-
taajalle joka kerta yhtä innostavaa! Viimei-
sessä osa-alueessa paljastuu, käyttääkö 
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nitiotutkimuksessa käytettyihin menetelmiin
• SmartDOG testin avulla kartoitetaan koi-
rasi vahvuudet ja ne alueet, joihin koulutuk-
sessa ja arkielämässä kannattaa kiinnittää 
huomiota
• Kaikki testit ovat koiralle hauskoja ruoan 
etsintäpelejä, eikä koiralta vaadita koulutus-
ta tai tottelevaisuutta – ainoa vaatimus on 
että koira on halukas syömään makupaloja 
testitilanteessa
• Sekarotuiset ja rotukoirat ovat tervetullei-
ta kaikkiin testeihin
• Voit ostaa myös lahjakortin haluamallesi 
summalle, lahjan saaja saa valita testin ja 
ajankohdan.
SmartDOGin toiminta-ajatus on tuoda tiede 
käyttäjälle ja samalla tehdä tiedetta. Smart-
DOGin perustaja on Katriina Tiira FT, biologi 
ja eläinten käyttäytymistutkija 20 vuoden 
kokemuksella. Viimeiset seitsemän vuotta 
Katriina on tutkinut koirien käyttäytymistä 
Helsingin yliopistossa.

TESTIPAKETIT (katso alla tarkempi kuvaus 
jokaisesta paketista)
SmartDOG™ KOGNITIO sisältää eleet, 
muisti ja onglema 198€- Kattavin ja suo-
situin testi, joka mittaa myös koiran kes-
kittymiskykyä. Tämä testipaketti sisältää 
kaikki pienet testipaketit, SmartDOG eleet, 
smartDOG MUISTI ja SmartDOG ONGELMA, 
ja tämän testipaketin avulla saat kattavan 
kokonaiskäsityksen koirasi kognitiivisista 
ominaisuuksista. Vaikka  smartDOG KOG-
NITION kokonaiskesto noin 1.5h, silti 99% 
koirista jaksaa testin mainosti - rodusta 
riippumatta. Pitkä testi mittaa eri tavalla 
koiran keskittymiskykyä pitkäkestoisessa 
suorituksessa ja se on ehdottomasti suosi-
teltavin sekä myös suosituin testi.
HINTA smartDOG™ KOGNITIO –kokonais-
valtainen kognitiivisten ominaisuuksien ar-
viointi ovh 198 € (sis alv 24%)
Hinta sisältää
• Koiran testauksen, kesto noin 1 h 30 min
• Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
• Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kog-
nitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja 
erirotuisiin
• Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)
Viitteet tutkimuksiin: Arden, R. & Adams 
M.J. 2016. A general intelligence factor in 
dogs. Intelligence 55: 79–85
SmartDOG™ELEET-Ihmisen vihjeiden ja 
eleiden ymmärätminen, 82€
Tämän testin avulla selvitetään miten hyvin 
koira ymmärtää ihmisen elekieltä. Smart-
DOG ELEET osuudessa käytettäviä menetel-
miä on käytetty useissa koiran kognitiivisten 
ominaisuuksien tutkimuksissa, ja ne ovat 
koiralle hauskoja pelejä. Eleiden ymmärrys-
tä mitataan nk. "Object choice" tehtävissä, 
joissa koira valitsee ruoan sijainnin ihmisen 
vihjeiden perusteella. Olet ehkä jo huoman-
nut, että koirasi osaa lukea sinun eleitäsi 
kohtuullisen hyvin, ja keskimäärin koiran-
pennut osaavat lukea ihmisen eleitä jo 6 
viikkoisesta pennusta lähtien. Tämä omi-
naisuus vaihtelee kuitenkin koirien välillä ja 

myös rotujen välillä paljon, ja osalle koirista 
eleiden lukeminen ei ole yhtä helppoa. Pait-
si eleiden lukukykyä, testi mittaa myös koi-
ran keskittymiskykyä – mikäli koira ei jaksa 
keskittyä ihmisen vihjeisiin se tekee myös 
virheitä. Koiran aktiivisuutta seurataan 
koko testin ajan kiihtyvyysmittarin avulla, 
ja keskittymiskyky ELEET osiossa yhdessä 
koiran aktiivisuuden ja itsehillinnän kanssa 
kertoo paljon koiran kyvystä keskittyä teh-
täviin. Käytämme valtavasti omia eleitäm-
me koiraa ohjatessa, yleensä olettaen, että 
kaikki koirat ovat siinä yhtä erinomaisia. 
Eleitä käytetään paitsi arkielämässä, mutta 
erityisesti koiraa ohjatessa esim. agilityssä, 
etsintätehtävissä, metsästyskokeissa jne. 
Tieto koirasi eleiden lukukyvystä hyödylli-
nen koulutusta suunniteltaessa ja etenkin 
ongelmia kohdatessa.

SmartDOG™ ELEET - Ihmisen eleiden ym-
märtäminen ovh 82€ (sis alv 24%)
Hinta sisältää
• Koiran testauksen, kesto noin 35-45 min
• Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
• Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kog-
nitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja 
erirotuisiin
• Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)
Viitteet tutkimuksiin:
• Agnetta, B.,Hare,B.,Tomasello,M.,2000. 
Cues to food location that domestic dogs 
(Canis familiaris) of different ages do and 
do not use. Anim. Cogn. 3, 107–112.
• Gácsi M, Kara E, Belényi B, Topál J, Miklósi 
Á. 2009.The effect of development and indi-
vidual differences in pointing comprehensi-
on of dogs. Animal cognition. 12:471–9.
• Ittyerah, M. & Gaunet, F. 2009. The res-
ponse of guide dogs and pet dogs (Canis 
Familiaris) to cues of human referential 
communication (pointing and gaze). Animal 
Cognition 12:257–265.
• Lazarowski, L. & Dorman, DC. 2015. A com-
parison of pet and purpose-bred research 
dog (Canis familiaris) performance on hu-
man-guided object-choice tasks. Behaviou-
ral Processes http://dx.doi.org/10.1016/j.
beproc.2014.09.021.
• Udell, M., Ewald, M., Dorey, NR., & CDL 
Wynne 2014. Exploring breed differences in 
dogs (Canis familiaris): does exaggeration 
or inhibition of predatory response predict 
performance on human-guided tasks? Ani-
mal Behaviour 89: 99-105.
SmartDOG™ MUISTI-Muisti ja looginen 
päättely 68€ (sis alv 24%)
MUISTI osiossa testataan kolmenlaista 
eri asiaa – koiran muistin kestoa, koiran 
loogista päättelykykyä sekä sitä luottaako 
koira omaan päättelykykyyn vaiko ohjaajan 
vihjeeseen. Muistin kestoa mitataan siten 
että koira joutuu palauttamaan mieleensä 
palkkion sijainnin pienen viiveen jälkeen. 
Looginen päättelykyky on testin vaikein 
osio – vain harva koira ymmärtää testin 
idean, mutta sen toteaminen on myös tes-
taajalle joka kerta yhtä innostavaa! Viimei-
sessä osa-alueessa paljastuu, käyttääkö 

koira omaa järkeilyään, vai luottaako se 
sokeasti ohjaajaansa. Tämän testialueen 
testit tarjoavat hyödyllistä tietoa useasta eri 
osa-alueesta. Muistin kesto vaihtelee koiril-
la paljon, ja tällä testillä pystyt vertaamaan 
millainen oman koirasi muisti on muihin 
verrattuna. Looginen päättelykyky testin 
avulla saat oikeasti tietää, omiten vaikeita 
ongelmia se osaakaan ratkaista – saatat 
joutua korjaamaan treenejäsi ehkä hieman 
haastavimmiksi. Viimeisen osa-alueen testi 
paljastaa miten koira käyttäytyy ristiriita-
tilanteessa ohjauksesi alla, ja vaikka mo-
lemmat vaihtoehdot ovat sinun kannaltasi 
hyviä, on silti hyvä tiedostaa, mikäli koira 
luottaa enemmän ihmisen vihjeisiin kuin 
omaan päättelykykyynsä.
SmartDOG™ MUISTI – muisti ja looginen 
päättely ovh 68€ (sis alv 24%)
Hinta sisältää
• Koiran testauksen, kesto noin 30-40 min
• Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
• Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kog-
nitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja 
erirotuisiin
• Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)
Viitteet tutkimuksiin:
• Erdőhegyi, A, Topál, J., Viranyi, Z & Miklósi, 
Á.,2007. Dog-logic: inferential reasoning in a 
two-way choice task and its restricted use. 
Animal Behaviour 74:725-737.
• Fiset, S., Beaulieu, C., & Landry, F. 2003. 
Duration of dogs' (Canis familiaris) working 
memory in search for disappearing objects. 
Animal Cognition, 6: 1-10.
• Stewart L, MacLean EL, Ivy D, Woods V, 
Cohen E, Rodriguez K, et al. 2015. Citizen 
Science as a New Tool in Dog Cogniti-
on Research. PLoS ONE 10(9): e0135176. 
doi:10.1371/journal.pone.0135176
• Szetei, V., Miklósi, Á., Topál, J., & Csányi, V. 
2003. When dogs seem to lose their nose: 
an investigation on the use of visual and 
olfactory cues in communicative context 
between dog and owner. Applied Animal 
Behaviour Science, 83: 141-152
SmartDOG™ONGELMA-Ongelmanratkaisu-
ja itsehillintä 62€ (sis alv 24%)
ONGELMA osiossa tutkitaan koiran ongel-
manratkaisukykyä, sen tapaa ratkaista on-
gelma, sekä itsehillintää yhteensä kolmen 
lyhyen testin avulla. Ongelmanratkaisu-osi-
ossa katsotaan koiran kykyä ratkaista spa-
tiaalinen ongelma, sekä tapaa miten ongel-
ma ratkaistaan – itsenäisesti vaiko ohjaajan 
avulla. Koiran erityispiirteenä suteen ver-
rattuna on sen luottamus ja erityinen suhde 
ihmiseen, ongelmatilanteessa koira usein 
katsoo ihmiseen odottaen apua, kun taas 
susi pyrkii itse ratkaisemaan ongelman. 
Sekä itsenäinen että ohjaajaan tukeutuva 
ongelmanratkaisu ovat koiralla hyviä omi-
naisuuksia. Lähinnä koulutustarkoituksesta 
riippuu, kumpi tapa on ohjaajan mielestä 
parempi. Rotujen välillä on havaittu jonkin 
verran eroja ongelmanratkaisutavassa, 
myös koiran persoonallisuus sekä koulutus 
vaikuttaa tähän.
Koirasi ongelmanratkaisun sinnikkyydessä 

on myös eroja; toiset koirat luovuttavat heti 
huomatessaan ettei ratkaisu onnistu ensim-
mäisellä kerralla, kun taas toiset jaksavat 
yrittää sinnikkäästi ongelman ratkaisua. 
Itsehillintä on ominaisuus, johon koulu-
tus vaikuttaa yllättävän vähän. Itsehillintä 
on tärkeä ominaisuus luonnossa elävälle 
eläimelle ja se on myös osittain periytyvä 
ominaisuus. Itsehillintä on koiralle ja myös 
omistajalle tärkeä ominaisuus - koira, joka 
on hyvin impulsiivinen saattaa olla haasta-
vampi koulutettava kuin koira, jolla on hyvä 
impulssikontrolli ja itsehillintä.
Uutena testipakettiin on lisätty sosiaalisen 
mallioppimisen testi, joka mittaa myös op-
pimisen nopeutta.
SmartDOG™ ONGELMA - Ongelmanratkai-
su ja itsehillintä ovh 62€ (sis alv 24%)
Hinta sisältää
• Koiran testauksen, kesto noin 25 min
• Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
• Mahdollisuuden verrata omaa koirasi kog-
nitiivisia ominaisuuksia muihin saman ja 
erirotuisiin
• Aktiivisuuden mittauksen (FitBark)
Viitteet tutkimuksiin:
• Bray, E., MacLean, E. & Hare, B, 2014. Con-
text specificity of inhibitory control in dogs. 
Animal Cognition 17:15–31.
• Marshall-Pescini, S., Valsecchi, P., Petak, I., 
Previde, E.P. Does training make you smar-
ter? The effects of training on dogs’ perfor-
mance (Canis familiaris) in a problem sol-
ving task. Behav. Process. 2008;78:449–454.
• Marshall-Pescini, S., Virany, Z. & Range F. 
2014. The Effect of Domestication on Inhibi-
tory Control: Wolves and Dogs Compared. 
PLoS ONE e0118469. doi:10.1371/journal.
pone.0118469.
• Passalacqua, C., Marshall-Pescini, S. Bar-
nard, S., Lakatos, G., Valsecchi, P. & Prato 
Previde, E. 2011. Human-directed gazing 
behaviour in puppies and adult dogs, Canis 
lupus familiaris. Animal Behaviour 82: 1043-
1050.
• Passalacqua, C., Marshall-Pescini, S., 
Merola I., Palestrini, C. & Prato Previde, E. 
2013. Different problem-solving strategies 
in dogs diagnosed with anxiety-related 
disorders and control dogs in an unsolvable 
task paradigm. Applied Animal Behaviour 
Science http://dx.doi.org/10.1016/j.appla-
nim.2013.05.003.
Tämän lisäksi testivalikoimista löytyy PEN-
NUILLE suunniteltu testi :
SmartDOG™ PENTU - Pennun / nuoren 
koiran (4-10kk) persoonallisuuden sekä 
kognitiivisten ominaisuuksien arvio, 129€ 
(sis alv 24%)
Pienestä 6-8 viikkoisesta pennusta ei vielä 
voida ennustaa sen tulevaa persoonalli-
suutta, vaikka se olisikin todella hyödyl-
listä. Kasvattajan luona 6-8 viikkoisena 
tehdyt pentutestit ennustavat tutkimusten 
mukaan huonosti aikuisen koiran käyttäy-
tymistä (Wilsson & Sundgren 1998; Riemer 
et al 2014). Sen sijaan hieman vanhempana 
tehdyt testit korreloivat jo paljon paremmin 
koiran aikuisiän persoonallisuuden kans-
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sa, esimerkiksi jo 5-6 kk ikäisen koiran 
persoonallisuus on kohtuullisen pysyvä 
(Riemer et al 2016).
SmartDOG™ PENTU (4-10kk) on uusi, 
tutkimuksiin perustuva testi, joka on 
tarkoitettu siihen vaiheeseen, kun pentu 
on jo tullut uuteen kotiin. Testin avulla 
uusi omistaja saa tietoa koiransa persoo-
nallisuudesta, jota voi käyttää hyödyksi 
kaikessa koiran kasvatuksessa ja koulu-
tuksessa. Koirat ovat yksilöitä, jotka saat-
tavat tarvita jokainen hieman erityyppis-
tä koulutusta. Kun toinen pentu tarvitsee 
rohkaisua ja itsevarmuuden kasvatta-
mista, on toiselle pennulle ehdottoman 
tärkeitä johdonmukaiset rajat, ja ohjaajan 
merkityksen korostaminen. SmartDOG 
PENTU mittaa koiran persoonallisuuden 
arkuus/rohkeus akselia, sosiaalisuutta 
vierasta ihmistä kohtaan, sekä aktiivi-
suutta. Testissä testataan lisäksi pennun 
kognitiivisia ominaisuuksia: itsehillintää, 
ongelmanratkaisun tapaa (itsenäinen vai 
ohjaajaan suuntautunut), ongelmanrat-
kaisun nopeutta, sekä ihmisen eleiden 
lukukykyä. Omistaja saa testistä yksityis-
kohtaisen raportin koiran sen hetkisistä 
ominaisuuksista, sekä lyhyen konsultaa-
tion siitä miten koiran kanssa kannattaa 
edetä, ja mitä ominaisuuksia vahvistaa 
tulevassa koulutuksessa. SmartDOG 
PENTU sopii niin harrastuskoiralle kuin 
kotikoirallekin, ja testin avulla saatua 
tietoa pennun ominaisuuksista voidaan 
käyttää räätälöimään koiralle sopivaa 
koulutusta ja täten ennaltaehkäisemään 
käyttäytymisongelmien syntyä.
SmartDOG™ PENTU – 129 € (sis alv. 
24%) - HUOM KASVATTAJA, kysy tarjo-
usta, mikäli haluat sisällyttää smartDOG 
PENTU testipaketin pennun hintaan!
Hinta sisältää
• Koiran testaus sekä konsultaatio koiran 
erityispiirteistä sekä vahvuuksista, koko-
naiskesto noin 1h.
• Asiantuntijan laatiman raportin koirallesi
• Mahdollisuuden verrata koirasi kogni-
tiivisia ominaisuuksia muihin saman ja 
erirotuisiin
Viitteet tutkimuksiin:
• Gácsi M, Kara E, Belényi B, Topál J, 
Miklósi Á. 2009.The effect of development 
and individual differences in pointing 
comprehension of dogs. Animal cogniti-
on. 12:471–9.
• Riemer S, Müller C, Virànyi Z, Huber L, 
Range F (2014) The Predictive Value of 
Early Behavioural Assessments in Pet 
Dogs – A Longitudinal Study from Neo-
nates to Adults. PLoS ONE 9(7): e101237. 
doi:10.1371/journal.pone.0101237.
• Marshall-Pescini, S., Virany, Z. & Ran-
ge F. 2014. The Effect of Domesticati-
on on Inhibitory Control: Wolves and 
Dogs Compared. PLoS ONE e0118469. 
doi:10.1371/journal.pone.0118469.
• Passalacqua, C., Marshall-Pescini, S. 
Barnard, S., Lakatos, G., Valsecchi, P. & 
Prato Previde, E. 2011. Human-directed 

gazing behaviour in puppies and adult 
dogs, Canis lupus familiaris. Animal Be-
haviour 82: 1043-1050.
• Riemer S, Müller C, Virànyi Z, Huber 
L, Range F (2016) Indivdual and group 
level trajectories of behavioural deve-
lopment in Border Collies http://dx.doi.
org/10.1016/j.applanim.2016.04.021.
• Tiira, K, Lohi, 2014. Reliability and validi-
ty of a questionnaire survey in canine an-
xiety research. Applied Animal Behaviour 
Science http://dx.doi.org/10.1016/j.app-
lanim.2014.03.007
• Wilsson, E., Sundgren, P.E., 1998. Be-
haviour test for eight-week old pup-
pies—heritabilities of tested behaviour 
traits and its correspondence to later 
behaviour. Appl. Anim. Behav. Sci. 58, 
151–162.
 
Perheen toisesta koirasta -30% alennus 
jokaisesta testipaketista, kolmannesta 
koirasta -50%
Jokainen testipaketti sisältää testin (kes-
to vaihtelee 25min - 1h 30 min), jokaiselle 
koiralle laaditun henkilökohtaisen rapor-
tin, sekä pääsyn tietokantaan, jossa voi 
verrata omaa koiraa muihin saman ja 
erirotuisten koirien tuloksiin.
Millainen testi on?
• Koira testataan sisätiloissa ja mukana 
on aina vain yksi koiran omistaja/ohjaaja
• Pentutesti soveltuu jo 4kk ikäiselle pen-
nulle, muihin testeihin koiran alaikäraja 
on 7kk, yläikärajaa ei ole.
• Koiran tulee olla ulkoilutettu ennen 
testiä, mukaan kannattaa varata paljon 
koiran lempiherkkuja. Vaihtoehtoises-
ti, mikäli koiran paras palkkio on esim. 
tennispallo, voidaan osa testeistä tehdä 
myös sen avulla.
• HUOM! Mikäli koira ei motivoidu testis-
sä tai ei halua syödä, ei testistä tarvitse 
maksaa
Tietoa Katriina Tiirasta
SmartDOG ky on koira-alan asiantunti-
jayritys, jonka perustaja on Katriina Tiira, 
FT, biologi, ja eläinten käyttäytymistutki-
ja. Katriina Tiiralla on lähes 20v kokemus 
eläinten käyttäytymisen tutkijana Hel-
singin yliopistossa. Viimeiset seitsemän 
vuotta Katriina on tutkinut koirien käyt-
täytymistä ja tehnyt useita tieteellisiä 
julkaisuja mm. koirien pelokkuuteen tai 
stereotyyppiseen käytökseen vaikutta-
vista ympäristötekijöistä. Katriina väitteli 
filosofian tohtoriksi 2001 Helsingin yli-
opistosta aiheesta “Integrated analysis of 
aggression in salmonids”, jonka jälkeen 
hän jatkoi Suomen Akatemian tutkijatoh-
torina Helsingin yliopistossa. Vuosina 
2008-2015 Katriina toimi post doc tutkija 
Prof Hannes Lohen Koiragenetiikan tut-
kimusryhmässä (http://www.koirangee-
nit.fi/), tutkien koirien käyttäytymistä ja 
käyttäytymisen geenitaustaa. Katriina on 
toiminut vuodesta 2001 Invalidiliitto ry:n 
(http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/toi-
minta/avustajakoirat/) avustajakoirien 

luonnetesti ja käyttöönottotestituomari-
na, sekä vuodesta 2012 Koirat Kasvatus- 
ja Kuntoutustyössä ry:n (http://www.
kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/kasvatus- 
ja-kuntoutustyo/) soveltuvuuskoe- ja 
työnäyttötuomarina. Koulutus ja kilpai-
lukokemusta löytyy omien koirien kans-
sa vuodesta 1984 alkaen mm. PK haku, 
jälki, TOKO, NOME-B ja WT – paras tulos 
taitaa olla vuosien takaa (1997) PK SM 
HAKU pronssi suursnautseri uros Kons-
tan kanssa. Katriinalla on ollut useita 
erirotuisia koiria, suursnautsereita use-
ampia, labradori, sileäkarvainen noutaja, 
cockerspanieli sekä sekarotuinen. Tällä 
hetkellä kotoa löytyy metsästyslinjainen 
labradori sekä cockerspanieli.

Opetus, luennot:
• Eläinlääketieteellinen tiedekunta
• Biotieteellinen tiedekunta
• Poliisiammattikorkeakoulu
• Jyväskylän ammattikorkeakoulu
• Oppilaitokset (Livia, Axxell, Muhos, Kan-
nus)
Lisäksi vuosina 2006-2016 yli 60 luentoa 
erilaisille koirakerhoille, rotuyhdistyksil-
le ympäri Suomea koskien koiran käyt-
täytymistä, persoonallisuutta ja käyttäy-
tymisen perinnöllisyyttä.
Esiintyminen mediassa
• Yle Häme Uutiset sekä radio 9/2015
• Prisma Studio – Kissa- vai koiraihmi-
nen? 11.11.2014
• Yle Radio1, Tiedekulma, Mikä koira 
ymmärtää ihmisen kommunikoinnista? 
8.6.2012
• Yle Lahti. Onko sekarotuinen terveempi 
kuin sekarotuinen 2011
• Prisma Studio – koiran persoonallisuus 
ja sen taustalla olevat geenit 10.02.2011
Luennot ja esitelmät kansainvälisissä tie-
teellisissä konferensseissa:
• Kutsuluento Canine Behavior and Ge-
netics Conference Lontoossa (2015).
• Esitelmä Canine Science Forum vuosi-
na 2014 (Lincoln), 2012 (Barcelona), 2010 
(Wien)
• Esitelmä (koirista) European Society of 
Child and Adolescent Psychiatry Dublin, 
2013
• Esitelmä Behavior 2011, Bloomington, 
USA 2011
• Esitelmä 10th congress European So-
ciety for Evolutionary Biology, Krakowa 
2005
• Esitelmä The effects of releasing hat-
chery-reared fish in the wild (EU work-
shop), Visby, Gotland, Sweden (2001)
• Esitelmä Scandinavian Ethological So-
ciety meeting, Island (1999)
• Esitelmä 5 th Meeting of PhD Students 
in Evolutionary Biology, Univ. of Umeå, 
Sweden (1999)
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14.5.2017 Lahti
ROP  Bullrunners Icon SERT
Tuomari: Joao Vasco Pocas

Vantaa 25.5.2017
Tuomari: Jan Liet
ROP  Moonraker Nova For Leedalein, 
 SERT

10.6.2017 Miljoonakoira Tuuri
Tuomari: Maija Heinilä
ROP  Bullrunners Icon SERT

Ylivieska KV 8.7.2017
Tuomari: Hadjisavvas Savvas
boksereita 0/8/0, koiria alle 2000
ROP  Tenten Pocahontas, SERT, CACIB
VSP  Tenten Rex, SERT
PU2  Bullrunners Icon, VASERT
PU3 Cocoon’s Royal Choice, CACIB
PN2 Borok’ko Bogemnaya Shtuchka,  
 VASERT
PN3  Boxwald’s Edge of Glory

Karjaa 9.7.2017
Tuomari: Karl-Erik Johansson
boksereita yli 10, koiria yli 1000
ROP  Calvin Klein della Cappastorta
VSP Borealii Evangelina SERT
PU2 Liberum Avis Aut Caesar, ROP-vet
PU3  Zealbeat’s Heart Of Yield, SERT
PU4  Borealii Excuse, VASERT
PN2  Bestbox Bonita de Luna, VSP-vet
PN3  Playbox’s Flaming Diamond
PN4  Boxwald’s Diavolo Veste Prada,  
 VASERT
Kemi 22.7.2017
Tuomari: Marjo Järventölä
boksereita alle 10, koiria yli 1000
ROP  Calvin Klein della Cappastorta,  
 CACIB, RYP2
VSP  Kronion’s Dixi Darling, SERT,  
 CACIB
PU2  Hotbox Nice Mr Robin, VACA
PN2  Rockbox Agatha, VACA, VASERT

Saarijärvi 23.7.2017
Tuomari: Marja Talvitie
boksereita alle 10, koiria yli 1000
ROP  Calvin Klein della Cappastorta
VSP  Bestbox Bonita de Luna, ROP-vet

Helsinki KV 29.7.2017
tuomari Joao Vasco Pocas
boksereita 1/13/0, koiria yli 2000
ROP Sat’elit Box Whiskey, SERT, CACIB
VSP  Lincoln Dell’espinosolo, CACIB
PU2  Playbox’s Soulman, SERT
PN2  Cocoon’s Storm in the Teacup,  
 VASERT, VACA
PN3  Hiddenhill’s Brilliant Bliss
PN4  Playbox’s Show Dancer
ROP-pentu Bestbox Karma Ley
ROP-kasv Playbox’s

Raahe 29.7.2017
Tuomari: Teija Salmi-Aalto
boksereita alle 10, koiria alle 1000
ROP  Calvin Klein della Cappastorta
VSP  Bestbox Jefa Angelita Bonita, SERT
PU2  Tenten Rex, SERT
ROP-pentu Bestbox Karma Oscura

Kajaani 30.7.2017
Tuomari: Matti Luoso
boksereita 4, koiria alle 1000
ROP  Rockbox Agatha, SERT

Näyttelytuloksia

Bullrunners Icon Calvin Klein della Cappastorta Moonraker Nova For Leedalein

Rockbox Agatha Sat’elit Box Whiskey Tenten Pocahontas
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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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PK-tuloksia
28.6.17 Hämeenlinna
Flirtin Viuhti, 
Tuomari: Juha Kurtti
Ohjaaja: Merja Ronkainen
IP2 (95/96/70)
26.8 2017 Vaasa 
Vivi`s Durecell Emily The Strange  
Ohjaaja Juha Luoma-aho
Tuomari Mikael Kallio
HK1, (269)

BH-koe:
6.5.2017 Raasepori 
Moonraker Nova for Leedalein
Omistaja Leena ja Tuula Nolvi/ohjaaja: 
Tuula Nolvi, BH hyväksytty

7.6.2017 Ylöjärvi
Calvin Klein della Cappastorta
Tuomari: Virve Köppa, BH hyväksytty

15.8.2017 Seinäjoki
Tenten Rex, Ohjaaja/omistaja: Kirsi Oja 
Tuomari Raija-Liisa Tuomisto
BH hyväksytty

25.8.2017 Nurmes 
Rockbox Agatha
Omistaja/ohjaaja: Eveliina Härkönen
Tuomari: Allan Aula, BH hyväksytty

Rally-Toko:
Tenten Rex, ohjaaja/omistaja: Kirsi Oja
-19.7.2017 Alavus, tuomari Fiia-Maria 
Kivioja, ALOHYV 75p.
-9.9.2017 Vöyri, tuomari Fiia-Maria 

Kivioja, ALOHYV 98p.
-10.9.2017 Sievi, tuomari Tytti Lintenho-
fer,  ALOHYV 94p. RTK1

Seniorit

Allerona’á  12v. 

& Moonraker 
Fina Fia  11v.

Zealbeat’s 
Last But Fast  11v.

Flirtin Viuhti

Moonraker Nova for Leedalein

Rockbox Agatha

Vivi`s Durecell Emily The Strange  

Tenten Rex
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