
  

 

Eettiset ohjeet  

                                                               

Suomen Bokseriyhdistys ry:n (myöhemmin tekstissä SBY) jäsenten ja alaosastojen tulee huomioida 
nämä eettiset ohjeet. Ohjeet koskevat kaikkea SBY:n alaista toimintaa eri osa-alueilla.  
Eläinsuojelulain ja asetusten vaatimuksia noudatetaan kaikissa koulutukseen ja siihen liittyvissä 
tilanteissa sekä näyttelytoiminnassa. Noudatamme myös Suomen Kennelliiton ja Suomen 
Palveluskoiraliiton ohjeita ja määräyksiä. Lisäksi SBY on sitoutunut yhteistyökumppaneiden arvoihin 
eläinten hyvinvoinnista ja edistämään positiivista julkisuuskuvaa.  

SBY:n toiminta-ajatus: 

SBYn tarkoituksena on 

● Herättää harrastusta bokserirotuun 
● Edistää rotumääritelmän mukaisen bokserin jalostusta 
● Ohjata jäseniään hoitamaan, kasvattamaan ja kouluttamaan koiriaan oikein 
 

Päämääräänsä SBY pyrkii 

● Tekemällä jalostusta tukevia esityksiä kenneljärjestöille 
● Järjestämällä jalostustoimikunnan 
● Tekemällä valistustyötä  
● Toimeenpanemalla jalostustarkastuksia, käyttökokeita ja näyttelyitä rodun kotimaan 

käytäntöä seuraten sekä koulutusta näihin osallistumista varten 
● Kouluttamalla omia koulutusohjaajia, maalimiehiä, tuomareita ja kasvattajia 
● Järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia kynologisten kysymysten pohjalta 

 

KOIRAT:  

● Koirat hoidetaan aina parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden rodun ja yksilön 
vaatimukset  

● Koiran omistaja/ohjaaja huolehti koiran hyvinvoinnista lakien ja Suomen 
Kennelliiton/Suomen Palveluskoiraliiton ja SBY:n ohjeiden mukaisesti 

● Koiraa ei kouluteta tai esitetä näyttelyssä sairaana ja sen terveydestä huolehditaan  
● Koulutus perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen, eikä väärästä 

käyttäytymisestä rankaisemiseen 
● Jos koulutuksessa käytetään apuvälineitä, ne tulee olla eläinsuojelulain mukaiset eikä niistä 

saa aiheutua haittaa, vaaraa tai epämukavuutta eläimelle, kouluttajalle tai ympäristölle. 
● Koiran suorituskyvyn parantaminen lääkkein tai muilla kielletyillä keinoin ei ole sallittua (vrt. 

Suomen Kennelliiton Antidoping -säännöt) 
 

KASVATTAJA 

● Tukee ja auttaa koiranostajaa kaikissa koiranpitoon liittyvissä asioissa koiran koko elämän 
ajan 

● Hoitaa emän ja pennut hyvin ja luovuttaa pennut aikaisintaan 7vk iässä rekisteröitynä  



  

 

● Tekee aina pentua myydessään kirjallisen kauppasopimuksen ja käyttää Suomen Kennelliiton 
sopimuspohjia 

● Tuntee hyvin jalostukseen käyttämiensä koirien suvut, koirien luonteen ja terveystilanteen ja 
valikoi jalostukseen terveitä ja hyväluonteisia koiria 

● Antaa pennun mukana kattavat pennunhoito-ohjeet 
 

TOIMIHENKILÖ/JÄSEN 

● Toimii kaikkia kohtaan kohteliaasti, tasapuolisesti ja asiallisesti sekä puheissaan arvostaa 
SBY:tä ja muita harrastajia 

● Huolehtii ja pyrkii lisäämään harrastajien keskinäistä yhteistyötä positiivisessa, toisia 
kunnioittavassa ja kannustavassa ilmapiirissä 

● Huomioi kaikessa toiminnassa SBY:n säännöt ja muut ohjeet 
● Ollessaan edustajana muiden lajien tapahtumissa tai muiden harrastajien kanssa tekemisissä 

käyttäytyy ko. lajin ja ohjeiden mukaan ja antaa itsestään ja SBY:stä hyvän ja edustavan 
kuvan 

● Ulkomailla toimiessaan muistaa edustavansa SBY:n lisäksi Suomea 

 

SBY:N KOULUTUSOHJAAJA, MAALIMIES JA KOULUTTAJA 

● Tähdentää koulutettavilleen, että he ovat vastuussa koiransa käyttäytymisestä kaikissa 
tilanteissa 

● Pitää huolta, että koulutettavat ohjaajat tietävät, että koirien rankaiseminen ja 
suorituskyvyn parantaminen antidoping-sääntöjen vastaisesti on kielletty koulutus- ja 
koetilanteessa. Koirien hyvinvointi on erittäin tärkeää kaikissa lajeissa.  

● Ottaa huomioon, että heidän opettamillaan tavoilla koulutettavat valmistautuvat myös 
kokeeseen ja koetilanteessa käyttäytymiseen 

● Huolehtii, että koulutettavat tietävät kaikki säännöt ja sen, ketä he edustavat kokeessa 

 

MUUT 

● Koetoimitsijoilla, kehäsihteereillä ja tuomareilla on lisäksi omat etiikkasäännökset, jotka 
käydään läpi heidän omissa koulutuksissaan. Yleisesti toimihenkilöt kohtelevat kaikkia 
kilpailijoita ja tapahtuman vieraita tasapuolisesti, asiallisesti ja kohteliaasti, pitävät huolta, 
että kilpailualueet ja tilaisuudet ovat turvallisia ja noudattavat sääntöjä. 


