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JÄSENTOIMINTA

Jäsensihteeri ylläpitää SBY:n jäsenrekisteriä ja ottaa vastaan jäsenhakemukset uusilta jäseniltä sekä
osoitteenmuutokset jäseniltä. Jäsensihteeri kirjaa uudet jäsenet SBY:n hallituksen kokouksiin ja jäseneksi
hyväksymisen jälkeen lähettää uusille jäsenille tervetulokirjeet ja jäsenmaksulaskut.

Jäsenrekisterin ylläpidon ja päivittämisen sekä jäsenmaksulaskujen lähettämisen lisäksi jäsensihteeri
toimittaa osoitelistat Bokseri-lehden painotalolle, josta lehdet lähtevät jäsenistölle sekä toimittaa
Bokseri-käyttöoppaat niitä tilanneille.

Jäsensihteeri toimittaa myös alaosastojen sihteereille kunkin alaosaston jäsenlistauksen.

JALOSTUSTOIMIKUNTA

● Hyväksyttää PEVISA ja JTO Suomen Kennelliitossa
● Järjestää joukkoterveystutkimuksia ja tilastoi tietoa
● Järjestää kyselyjä jäsenistölle tiedon keruuta varten
● Järjestää koulutusta sekä kasvattajille että jäsenistölle: webinaareja ajankohtaisista aiheista
● Jalostusarviointikonseptin kehittäminen ja käyttöönotto osissa tai kokonaan
● Jalostusarvioitsijoiden koulutuksen aloittaminen
● Järjestää ZTP-testin
● Järjestää mahdollisuuden harjoitella ZTP-testiin useammalla paikkakunnalla ympäri Suomen
● Pitää yllä tietoutta terveyttä koskevista tutkimuksista niin boksereihin liittyviä kuin yleiselläkin tasolla

ja tiedottaa niistä jäsenille
● Tilastoi boksereiden tehollista populaatiokokoa, jalostukseen käytettyjen koirien ikiä ja käyttöasteita

sekä seuraa tilanteen kehitystä rodussa
● Ylläpitää jalostus- ja terveystiedostoja ja -tilastoja sekä jakaa niitä kasvattajille
● Ylläpitää PEVISA-uroslistaa
● Jatkaa sekä kansainvälistä että roturajoja ylittävää yhteistyötä
● Tuottaa vuosittaisen katsauksen julkaisutoimikunnalle
● Valitsee Vuoden Kasvattajan
● Ylläpitää ja päivittää ulkomuototuomarikoulutuksessa käytettävää opetusmateriaalia sekä järjestää

vuosittain arvosteluoikeuksiaan laajentaville tuomareille erikoiskoulutusta ja koearvostelutilaisuuden.
● Käsittelee kennelnimianomukset
● Käsittelee kasvattajien poikkeuslupa-anomukset ja tekee niihin lausunnot
● Pitää yhteyttä Pohjoismaisiin jalostustoimikuntiin ja osallistuu seminaareihin.
● DM-projektin aloittaminen ja tutkimusten tukeminen taloudellisesti
● Luonnetestiprofiilin luominen
● Kasvattaja Cafe -iltojen järjestäminen
● Vastaa yhdistyksen pentuvälityksestä sekä rotuneuvonnasta
● Ylläpitää jäsenkasvattajalistaa sekä uusii sen ehtoja
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JULKAISUTOIMIKUNTA

Julkaisutoimikunta hoitaa tehtävänsä sovitun ja edellä mainittujen kohtien mukaisesti myös vuonna 2022.
Päätoimenaan julkaisutoimikunnalla on edelleen Bokseri-lehden toimittaminen ja taiton sekä painon kanssa
yhteistyössä toimiminen. Mainosten myyntiä Bokseri-lehteen sekä muihin julkaisuihin pyritään
kasvattamaan.

Haasteina ja uhkina ovat julkaisutoimikunnalle koko yhdistyksen haasteet ja uhat, kuten jäsenmäärän lasku
ja yhdistystoiminnan kiinnostavuus uusille toimijoille. Julkaisutoimikunta pyrkii omalta osaltaan nostamaan
yhdistyksen kiinnostusta tekemällä jäsenille jäsenlehteä, joka on mielenkiintoinen ja innostaa jäseniä
toimimaan boksereidensa kanssa.

Bokseri -lehti vuodelle 2022
Hallituksessa päätettiin vuonna 2020, että Bokseri -lehden julkaisurytmiä muutetaan vuodelle 2021 siten,
että vuoden ensimmäinen lehti ilmestyy digilehtenä jo ennen vuosikokousta. Näin lehden julkaisuaikataulu
muuttui hieman.
1/2022 ilmestyy digilehtenä
2/2022 ilmestyy printtilehtenä
3/2022 ilmestyy digilehtenä
4/2022 ilmestyy printtilehtenä

Lehtien aineistojen jättöpäivät vuodelle 2022
Bokserilehti/Digilehti 1/2022 ilmestyy helmikuun lopussa (Aineiston viimeinen jättöpäivä 15.1.22)
Bokserilehti 2/2022 ilmestyy toukokuun lopussa (Aineiston viimeinen jättöpäivä 15.4.22)
Bokserilehti/Digilehti 3/2022 ilmestyy lokakuun alussa (Aineiston viimeinen jättöpäivä 15.8.22)
Bokserilehti 4/2022 ilmestyy jouluksi (Aineiston viimeinen jättöpäivä 15.11.22)

Toimintasuunnitelman olennainen osa on Bokseri-lehden aikataulut ja aineistonjättöpäivämäärät. Muu
julkaisutoimikunnan toiminta muotoutuu yhdistyksen toiminnan myötä julkaisutoimikunnan tehtävien
mukaisesti.

Julkaisutoimikunnan toimintasuunnitelma viestinnän ja tiedottamisen osalta
Viestintä ja tiedottaminen jäsenistölle jatkuu yhdistyksen kotisivuilla, joita julkaisutoimikunta ylläpitää
yhdessä muiden toimikuntien kanssa. Jäsensihteeri hoitaa jäsenasioita kirjeitse tai sähköpostitse ja
tiedottaa yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa kotisivuilla ja Facebookissa yhdistyksen epävirallisilla sivuilla.
Yhteistyö muiden rotu- ja harrastusjärjestöjen kanssa jatkuu omien toimikuntien puitteissa.
Julkaisutoimikunta hoitaa tiedottamista ja viestintää pyynnöstä.
Vuosikokouksen ajankohta (pvm ja klo) ja siihen mahdollinen vaadittu etukäteisilmoittautuminen julkaistaan
myös pääyhdistyksen verkkosivuilla.
Painon- ja taiton kilpailutuksen julkaisutoimikunta hoitaa jälleen vuosikokouksen jälkeen
maalis-huhtikuussa. Painoilta pyydetään tarjoukset taittoon ja printtilehden painamiseen.
Julkaisutoimikunta huomioi toiminnassaan ja lehdessä yhdistyksen ja alaosastojen tapahtumat, kuten
erikoisnäyttelyn, kesäleirin ja alaosastojen kenttä- ja treenivuorot. Näistä ilmoitetaan lehdessä ja
sosiaalisessa mediassa yhteistyössä muiden toimikuntien ja alaosastojen kanssa. Tapahtumista tehdään
myös artikkelit lehteen.
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Julkaisutoimikunnan vuosikierto sitoutuu lehden ilmestymisiin ja aineistopäivämääriin siten, että jokaisessa
lehdessä on yhdistyksen tärkeitä tapahtumia huomioitu joko kutsuina tai artikkeleina.

KOE- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA

Vuonna 2022 koe- ja koulutustoimikunnan päätavoitteena on kesäleirin järjestäminen. Lisäksi tavoitteena on
alaosastojen tukeminen ja auttaminen jokavuotisten mestaruuskilpailujen järjestämisessä. Tarkoitus on
myös selvittää mahdollisuuksia järjestää jäsenille koulutuksia/luentoja etäyhteyden kautta. Leirien ja
tapahtumien järjestämisessä pyritään tarjoamaan tasapuolisesti koulutusta niin aloitteleville kuin
edistyneemmillekin ohjaajille.

Tavoitteena on lähettää kilpailijoita Wubox-kisoihin ja SM-kilpailuihin sekä järjestää erilaisia tapahtumia
joukkueiden tukemiseksi. Lisäksi pyritään saamaan joukkueet ABCD ja Who Bites the Best –otteluihin sekä
pyritään kannustamaan ja tukemaan kilpailijoita, jotka tavoittelevat osallistumista myös muihin
arvokilpailuihin.

Vuoden 2022 aikana pyritään saamaan uusia maalimiesoppilaita, joidenka koulutus aloitetaan vuoden 2023
alussa. Tavoitteena on että aloittavassa ryhmässä on 3-6 oppilasta, jolloin toiminta on mielekästä sekä
oppilaille että kouluttajille. Tavoitteena on löytää maalimieskoulutukselle vastuuhenkilö/henkilöt. Pyritään
kehittämään ja ylläpitämään koulutuksia jatkuvasti siten, että ne palvelisivat paremmin jäsenistöä ja
koulutukseen osallistuvia oppilaita. Pyritään järjestämään maalimiesoppilaille ainakin yksi leiri kesäleirin
lisäksi. Kesäleirillä pyritään siihen, että maalimiesoppilaat pääsevät hyödyntämään mahdollisesti
suojeluryhmän kouluttajaksi otettua kouluttajaa/maalimiestä mahdollisimman paljon.
Maalimiesoppilaskoulutuksessa pyritään hyödyntämään myös SBY:n omia pätevöityjä maalimiehiä
oppilaiden koulutuksessa.

Koulutusohjaajaoppilaskoulutusta jatketaan uudistetun koulutusrungon mukaisesti, ottaen huomioon
oppilaiden yksilölliset tilanteet. Koulutusohjaajaoppilaille pyritään järjestämään ainakin yksi leiri kesäleirin
lisäksi. Kesäleirillä pyritään tarjoamaan oppilaille erityisesti tottelevaisuuskoulutusta kehittävää ohjausta.
Pyritään kehittämään ja ylläpitämään koulutuksia jatkuvasti siten, että ne palvelisivat paremmin jäsenistöä
ja koulutukseen osallistuvia oppilaita. Tällä hetkellä koulutuksessa on 3 oppilasta. Tavoitteena on että
vuoden 2022 aloittavassa ryhmässä on 3-6 oppilasta, jolloin toiminta on mielekästä sekä oppilaille että
kouluttajille. Tavoitteena on järjestää täydentävää koulutusta jo pätevöidyille koulutusohjaajille kerran
vuodessa.

Alla mainittuna vuoden 2022 mahdollisia tulevia tapahtumia:

Wubox IGP
Wubox IFH

Atibox IGP
Atibox IFH

ABCD-ottelu, järjestelyvuorossa bokserit
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Who Bites the Best -rotuottelu

SBY:n Kesäleiri
Maalimiesleiri
Koulutusohjaajaleiri

PK SM-kilpailut

SBY PK-rotumestaruuskilpailut. Kokeesta vastaa Lahden alaosasto.
SBY IFH-mestaruuskilpailut, Kokeesta vastaa Uudenmaan alaosasto.

NÄYTTELYTOIMIKUNTA

● SBY: n erikoisnäyttely pidetään 12.6.2022 Leppävirralla yhdessä Itä-Suomen alaosaston kanssa.
Tuomareina Oliver Erat, Itävalta ja Robert Fagós, Tsekki.

● Klubsieger-näyttely järjestetään elokuussa Keski-Suomen alaosaston kanssa Jyväskylän seudulla.

● Vuoden 2022 Puppy Veteran-näyttely on myöhemmin syksyllä.

● Näyttelytoimikunta voi järjestää epävirallisen match shown ja tapahtuman tuotolla tuetaan
näyttelyiden budjettia.

● 30.9.2022 mennessä näyttelytoimikunta anoo Suomen Kennelliitolta vuoden 2024 erikoisnäyttelyä
(aika ja paikka, vuorossa olevasta alaosastosta)

● 15.12.2022 mennessä näyttelytoimikunta toimittaa vuoden 2023 erikoisnäyttelyn työsaran ja sopii
mahdollisesta sähköisestä tulospalvelusta ja – ilmoittautumisesta Kennelliiton kanssa.

● Näyttelytoimikunta valitsee ja kutsuu näyttelyiden tuomarit erikoisnäyttelyyn ja Puppy Veteraaniin.

● Klubsiegerin tuomarit ja ajankohta valitaan yhdessä jalostuksen kanssa.

● Vuoden lopussa näyttelytoimikunta ilmoittaa kenelle ja mihin mennessä haetaan SBYn
näyttelykiertopalkintoja. Pisteiden tarkistaminen, palkituille ilmoittaminen ja vuoden
näyttelykiertopalkintojen jakaminen kuuluu myös näyttelytoimikunnalle. Samoin kuin huolehtia,
että edellisen vuoden kiertopalkinnot palautuvat vuosikokoukseen.

● Messukeskuksen Vuoden Voittaja-näyttelyssä jaetaan ROP- juniorille kiertopalkintona Juniori
Haarikka. Näyttelytoimikunta varmistaa, että kiertopalkinto palautuu näyttelyyn ja huolehtii, että se
jaetaan joka vuosi Voittaja-näyttelyssä.
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ITÄ-SUOMEN ALAOSASTO

Tammikuu vuosikokous ja hallivuorot
Helmikuu hallivuorot Kuopio
Maaliskuu
Huhtikuu maalimies leikittää koiraa-päivä Joensuu
Toukokuu bokseritreffit Kuopio/ Leppävirta
Kesäkuu Suomen Bokseriyhdistyksen erikoisnäyttely Leppävirta
Heinäkuu SBY:kesäleiri
Elokuu peltojälkipäivä Leppävirta
Syyskuu peltojälkipäivä Karttula
Lokakuu
Marraskuu hallivuorot
Joulukuu pikkujoulut

KESKI-SUOMEN ALAOSASTO

SBY Keski-Suomen alaosaston päätavoitteena on jatkaa alaosaston toimintaa ja saada mukaan uusia rodun
harrastajia. Alaosasto pyrkii antamaan tietoa ja koulutuksia sekä kasvattajille, kouluttajille että ohjaajille
Keski-Suomen alueella.

Näyttelytoiminta
Alaosaston tavoitteena on jatkaa näyttelykoulutuksia tarvittaessa muutaman kerran vuodessa sekä jatkaa
Match Show:den järjestämistä 1-3 kertaa vuoden 2022 aikana.
Alaosasto järjestää Klubsiegerin sekä ZTP-testin 20.-21.8.2022.

Koe- ja koulutustoiminta
Koe- ja koulutustoiminnan päätavoitteena on jatkaa säännöllisiä tottelevaisuuskoulutuksia vuoden
2022 aikana. Tavoitteena on myös saada aktiivisia koirakoita osallistumaan koulutuksiin ja
kokeisiin. Koulutuksia pyritään järjestämään jäsenistön toiveiden mukaisesti, esimerkiksi erilaisia lajiin
tutustumispäiviä. Pyrimme saamaan myös vierailevia kouluttajia koulutuksiin. Kun jäsenistössä ilmenee
tarvetta, järjestämme BH-kokeen.

Tiedottaminen
Tiedottaminen tapahtuu bokserilehden, alaosaston internetsivujen sekä alaosaston Facebook-ryhmän
kautta, ajankohtaisista tapahtumista sekä pääyhdistyksen toiminnasta. Tavoitteena on panostaa
tiedottamiseen ja alaosaston toiminnan näkyvyyteen. Päivitämme ja kehitämme kotisivuja tarpeen mukaan.

Muu toiminta
Alaosaston pyrkimyksenä on järjestää muuta erilaista toimintaa, esimerkiksi koirauintia, yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa. Alaosasto järjestää jäsenilleen pikkujoulut vuoden lopussa mahdollisuuksien mukaan.
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LAHDEN ALAOSASTO

Koulutukset:

● Ajalle tammi- maaliskuu vuokrataan Salpausselän kennelpiirin hallista treenivuoro, jossa mahdollista
treenata ohjatusti SBY koulutusohjaajan kanssa.

● Hallikauden päätyttyä treenit jatkuvat ulkokentällä, mikäli uusi sopiva treenikenttä löydetään.
● SPL:n harjoitusmaalimies Harri Latikka pyörittää omaa treeniryhmää
● Lajitutustumispäiviä pidetään mahdollisuuksien mukaan vuoden aikana: haku, agility ja pelto- sekä

metsäjälki.

Kokeet:

● Järjestetään kokeita tarpeen mukaan

Jäsenistön koulutus:

● Kannustetaan jäseniä osallistumaan SBY:n koulutusohjaaja koulutukseen maksamalla osa leirin
osallistumismaksusta.

● Kannustetaan jäseniä osallistumaan SPKL:n koirankouluttaja/ koulutusohjaaja kurssille maksamalla
koulutuksen osallistumismaksu.

● Kannustetaan jäseniä MH-toimihenkilökurssille maksamalla osa koulutuksen kuluista.

Muu toiminta:

● -

POHJANMAAN ALAOSASTO

YLEISTÄ
Bokseriyhdistyksen Pohjanmaan alaosaston tarkoituksena on antaa tietoa ja koulutusta sekä kasvattajille,
kouluttajille että ohjaajille rodunomaisesti bokseria ymmärtäen jäsenistön tarpeita kuunnellen
Etelä-Pohjanmaan alueella. Pyritään saamaan kaikki bokserihenkiset harrastajat jäseneksemme.

HALLIKOULUTUKSET
Sisähallikoulutuksia Kauhajoen, Seinäjoen, Pietarsaaren ja Vaasan alueella tammi-helmikuun ajan. Jäsenet
voivat osallistua jokaisen alueen koulutuksiin.

Kauhajoki : Haun paikka torstaisin alkaen 06.01. klo 18-20
Ilmoittautumiset Janika Hautaviita
Seinäjoki : LaTon halli tiistaisin alkaen 04.01. klo 18-20
Ilmoittautumiset Riikka Salo
Pietarsaari : Ketteräkoiran halli lauantaisin alkaen 08.01. klo 13-14



8

Suomen Bokseriyhdistys - Finlands Boxerförening ry Toimintasuunnitelma 2022
Liitex

Ilmoittautumiset Tarja Paatero
Vaasa : Treenikaverin halli sunnuntaisin alkaen 02.01. klo 12-14
Ilmoittautumiset Birgitta Strömman

KURSSIT/KOULUTUKSET
Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan erilaisille kursseille/koulutuksiin sekä hankkimaan erilaisia
pätevyyksiä.

Järjestetään rallytokopäivä keväällä.
Pyritään saamaan vierailevia kouluttajia opastamaan.
Pyritään järjestämään koulutuspäiviä tarpeen mukaan alaosastomme alueella.
Pyritään järjestämään harjoituksia/koulutuksia kokeiden järjestämiseksi esim. pelto- ja metsäjäljen tekoon.
Pyritään järjestämään tottelevaisuus- ja maastolajikoulutuksia kevät-, kesä- ja syyskaudella.
Pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan ZTP-koulutus/kurssi, leikityspäivä, AD-päivä.
Pyritään järjestämään leiri tai koulutusviikonloppu.

KOKEET, TESTIT
Järjestetään luonnetesti.
Järjestetään MH-luonnekuvaus.
Pyritään järjestämään kokeisiin valmistavia harjoituksia ns. möllikokeita tarvittaessa.
Pyritään järjestämään lisäksi BH-koe, muu palveluskoirakoe tai testi tarvittaessa jäsenistön tarpeen mukaan.

NÄYTTELYTOIMINTA
Pyritään järjestämään näyttelyharjoituksia.
Pyritään järjestämään matchshow .

TAPAHTUMAT
Pyritään järjestämään bokseritapaaminen.
Pyritään järjestämään pikkujoulu.

KÖKKÄTYÖT
Pyritään saamaan erilaisia kökkähommia taloutemme tueksi.

KOKOUKSET
Johtokunnan kokoukset tarpeen mukaan.

TIEDOTUS
Tiedotus jäsenistölle hoidetaan jäsenkirjeissä, sähköpostitse, kotisivuilla sekä Bokseri-lehdessä.
Olemme myös Facebookissa.

PALKITUT
Jaetaan kiertopalkinnot seuraavasti :
Vuoden tulokas Vuoden agilitykoira Vuoden näyttelykoira       Vilin pytty
Vuoden palveluskoira Vuoden tokokoira Vuoden veteraani Vuoden FH-koira
Vuoden rallytokokoira Vuoden kasvattaja
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TAMPEREEN ALAOSASTO

Tammikuu Vuosikokous 26.1.2022
Helmikuu -
Maaliskuu -
Huhtikuu Maalimies leikittää koiraasi -päivä
Toukokuu Jälkipäivä
Kesäkuu Viehejuoksutus Kaupin vinttikoiraradalla
Heinäkuu -
Elokuu -
Syyskuu AD-koe
Lokakuu MH-luonnekuvaus
Marraskuu -
Joulukuu -

TURUN ALAOSASTO

Pääyhdistyksen tapahtumat kursivoidulla

TAMMIKUU: Vuosikokous 29.1.2022
TAMMI-HELMIKUU: Omatoimiset koulutukset Vanton hallissa
MAALIS-HUHTIKUU: Koiran lihashuolto- luento Kennelpiirin majalla
HUHTI-TOUKOKUU: Hammas- ja luustokuvaukset
TOUKOKUU: Maalimies leikittää- päivä

Match Show
TOUKO-KESÄKUU: Tottelevaisuuskoulutukset Vätin kentällä lauantaisin
KESÄKUU: Kevätkauden päättäjäiset
HEINÄKUU: VePeen tutustumispäivä
ELOKUU: Match show
ELO-LOKAKUU: Tottelevaisuuskoulutukset Vätin kentällä lauantaisin

MUUTA: Vätin kenttä käytettävissä omatoimiseen treenaamiseen torstaisin.
Kokeita järjestetään jäsenistön tarpeen mukaan
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UUDENMAAN ALAOSASTO

TIEDOTUSTOIMINTA
- Tiedottaminen UMA:n kotisivuilla ja UMA:n sekä SBY:n Facebook-ryhmissä.
- Kotisivujen aktiivinen päivittäminen ja kehittäminen.

NÄYTTELYTOIMINTA
- Match Shown järjestäminen

KOE- JA KOULUTUSTOIMINTA
- Luonnetestin järjestäminen.

- IFH-mestisten järjestäminen yhteistyössä pääyhdistyksen koulutustoimikunnan kanssa.
- Omatoimisten kenttävuorojen järjestäminen: Talinhuippu pe 17 – 19 ja su 17 – 21

- Tottelevaisuuskurssien järjestäminen
- Maksullisen hallivuoron järjestäminen tammi-maaliskuussa.
- Agility-kurssin järjestäminen
- Lajikurssien järjestäminen jäsenistön kiinnostuksen mukaan
- Maalimiesoppilas leikittää koiraasi -tapahtuman pitäminen
- Näyttelykoulutuksen järjestäminen

MUU TOIMINTA
- Viehejuoksutapahtuma keväällä
- Uimavuorojen järjestäminen

Alaosastojen edustajat vuoden 2022 hallitukseen:

alaosasto varsinainen edustaja varaedustaja

Itä-Suomi Päivi Roinisto Eveliina Härkönen

Lahti Harri Latikka Maija Laine

Keski-Suomi Elli Kiramo Riikka Valkonen

Pohjanmaa Kirsi Haapanen Birgitta Strömman

Tampere Kari Laukka Mira Jaakkola

Turku Leila Hörkkö Reetta Niinikorpi
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UMA Minna Ikonen Jenni Rajala-Poikolainen


