
Suomen Bokseriyhdistys ry järjestää BOKSERIPÄIVÄT 20.-21.1.18 Sastamalan Ellivuoressa. 

Bokseripäivät on suunnattu ihan kaikille rotuun rakastuneille riippumatta siitä, oletko kasvattaja, harrastaja 
tai lenkkeilykaverin omistaja. Alla lähes varmistettu aikataulu. Odotamme vielä vastausta yhdeltä 
luennoitsijalta ja tiedotamme asiasta yhdistyksen nettisivuilla ja somessa, mikäli saamme hänet mukaan. 
 

lauantai 

9.30 Tervetulokahvit 

10.00 

Anu Lappalainen; bokserien selkäongelmat 

Smart Dog testejä 

11.00 

12.00 

13.00 lounastauko 

14.00 

Heli Hyytiäinen; Miten 
käyttökoiran saa rikki? 

Seppo Lamberg; doppler -
tutkimus 

15.00 

16.00 

16.30 iltapäiväkahvi 

17.00 Hannes Lohen ryhmä; 
munuaissairaudet 

Salme Mujunen; koirien 
rakenne ja liikkeet 

18.00 

       
sunnuntai 

       

9.00 Katriina Tiira; koiran 
luonne, sen kehitys ja 
siihen vaikuttaminen 

Nina Menna; kivun hoito 
ja arvioiminen 

 
10.00  
11.00  
12.00 Smart Dog testejä  
13.00 lounastauko  

14.00 

Smart Dog testejä 

paneeli: 
Bokserijalostuksen 

tulevaisuus ja 
suuntaviivat; miten 
saisimme yhdessä 

jalostettua terveempiä 
boksereita (Nina Menna 

osallistuu).  
Iltapäiväkahvi välissä n. 

klo. 15.30 

 
15.00  
16.00  
17.00  

 
  



Hinnat: 

 

Bokseripäivät 
Jäsenhinta on 50€/päivä ja 80€/vkl, ei jäsen 80€/päivä ja 110€/vkl. Hinnat sisältävät luennot, 
tervetulokahvin ja iltapäiväkahvit. Ilmoittautumiset jalostukselle sähköpostilla jalostus@bokseriyhdistys.fi 
viimeistään 4.1.18. Maksu on suoritettava viikon kuluessa vahvistusviestistä yhdistyksen tilille FI80 1270 
3000 2070 63. Muista käyttää maksaessasi viitenumeroa 3696. HUOM! Jalostus lomailee 29.11-15.12.17, 
joten tuona aikana ilmoittautumisviesteihin ei välttämättä tule kuittausta. 
 

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

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

TERVETULOA MUKAAN! 
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