
Suomen Bokseriyhdistys –
Finlands Boxerförening ry:n

VUOSIKOKOUS

Aika: Sunnuntai 13.03.2022 klo 13.00
Äänioikeuden tarkastus alkaa klo 12:30

Paikka: Etäkokous, kokouksen osoite:
Vipistentie 107, 21230 Lemu

Ennakkoilmoittautuminen etäkokoukseen 7.3.2022 mennessä osoitteeseen:
jasensihteeri@bokseriyhdistys.fi
Linkki kokoukseen lähetetään 12.3.2022 illalla sähköpostitse.

Huom! Vuosikokoukseen osallistuvan jäsenmaksu tulee olla maksettu 31.12.2021 mennessä.
Varaudu todistamaan  henkilöllisyytesi!

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)
ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.

5. Käsitellään yhdistyksen ja alaosastojen toimintakertomukset, tilinpäätökset ja
tilintarkastajien lausunnot.

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä alaosastojen
johtokunnille ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio kuluvaksi kaudeksi. Päätetään
vuoden 2022 jäsenmaksu.
7.1. Hallitus ehdottaa jäsenmaksuihin korotusta seuraavasti: varsinaiset jäsenet +4 €, jolloin

uusi jäsenmaksu olisi 40 € ja perhejäsenet +2 €, jolloin uusi jäsenmaksu olisi 10 €.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja alaosastojen edustajat sääntöjen 10§
mukaisesti.

- Erovuorossa: puheenjohtaja, julkaisutoimikunnan vetäjä, jalostustoimikunnan
vetäjä ja koe- ja koulutustoimikunnan vetäjä.

- Lisäksi valitaan näyttelytoimikunnan vetäjä yhdeksi vuodeksi.

9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.



10.1. Bokseriyhdistyksen edustajan valinta Kennelliiton yleiskokoukseen 27.11.2022

10.1.1. Kirsi Tevalin on ilmaissut olevansa halukas jatkamaan tehtävässään.

10.2. Bokseriyhdistyksen valtuustoedustajan valinta valtuustokaudelle  2023-2025.

10.2.1. Kirsi Tevalin on ilmaissut olevansa halukas jatkamaan tehtävässään.

10.3. Päätetään Suomen Bokseriyhdistys ry:n jalostuksen tavoiteohjelmasta vuosille
2023 - 2027.
Linkki JTO:aan:
https://drive.google.com/file/d/1AckOhv5p3ttxRluSFA1G8RWtZolRaBRS/view

10.4. Myönnetään hallitukselle valtuus päättää Kennelliiton mahdollisesti vaatimista
muutoksista JTO:n ja PEVISA:n osalta.

10.5. Mirva Mansikkaniemen muutosehdotus bokserin FI MVA valionarvosääntöön:

Kennelliiton nykyisissä valionarvonsäännöissä koepalkintovaatimuksissa huomioidaan
bokserille FI MVA arvolle vain PK-lajeista ja pelastuskoirakokeesta hankittu
koulutustunnus. Esitän, että jatkossa valionarvosäännössä huomioidaan myös muut
palveluskoiraliiton alaiset lajit ja niissä ansaitut koulutustunnukset muotovalion arvoa
haettaessa.

Esitän äänestettäväksi päivitystä valionarvosääntöön vuosikokouksessa:

FI MVA

Hyväksytty BH-tulos tai Luonnetesti tai MH-luonnekuvaus sekä koulutustunnus
1-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, etsintä-, IPO-, suojelu- (VPG, SchH),
erikoisjälki- (FH), mondioring (MR) tai pelastuskoirakokeesta (IPOR), tai vähintään
koulutustunnus RTK1 rally-tokosta, koulutustunnus TK1 tokosta tai koulutustunnus
FS1 tai HTM1 koiratanssista.

Voimassa oleva sääntö:

FI MVA Koulutustunnus 1-luokassa palveluskoirien jälki-, haku-, viesti-, etsintä-, IPO-,
suojelu- (VPG, SchH), erikoisjälki- (FH) tai pelastuskoirakokeesta (IPOR). (Valt.
18.11.00)

Näkisin, että mikäli lajikirjoa laajennetaan, saataisi harrastuskentille ja
näyttelykehiinkin enemmän tavoitteellisesti harrastavia boksereita omistajineen.
Yhdistys palkitsee jo vuosittain lajiensa parhaat myös tokossa ja rally-tokossa, miksei
siis myös päivitettäisi lajeja valionarvosääntöihin.

https://drive.google.com/file/d/1AckOhv5p3ttxRluSFA1G8RWtZolRaBRS/view


PK-lajit ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät ne välttämättä houkuttele kaikkia
harrastajia, ja tämän  vuoksi bokseri ei valikoidu harrastuskaveriksi. PK-lajien
koulutuksiin, kokeisiin ja treeniryhmiin on  harrastajan näkökulmasta myöskin
hankalahkoa päästä mukaan, joten tästäkin syystä olisi tärkeää, että lajikirjoa
saataisiin laajennettua. Lisäksi esimerkiksi rally-tokon ja tokon kokeita  järjestetään
läpi vuoden ja lukumäärällisesti näitä on moninkertaisesti vain sulan maan aikaan
järjestettäviin pk-kokeisiin verrattuna:

o Rally-tokossa kisattiin viime vuonna 286 kokeessa. Per koe osallistujamäärä on 60,
joten koemahdollisuuksia oli teoriassa 17 160 kpl.
o Tokossa järjestettiin 209 koetta. Per koe osallistujamäärä on maksimissaan 25,  joten
teoriassa koemahdollisuuksia tokossa oli 5225 kpl.
o Pk-lajeissa järjestettiin yhteensä 369 koetta. Pk-lajien kokeeseen voi osallistua alle
10 koiraa per koe, joten koemahdollisuuksia oli teoriassa 3690 kpl.

Lähde: Suomen Palveluskoiraliitto, Virkku.net

Useat rotujärjestöt ovat luopuneet valionarvoon liitetyistä käyttötulosvaateista
kokonaan. Verrokkiroduiksi tilastoihin olen valinnut kaksi palveluskoiraoikeudet
omaavaa  suosiotaan kasvattanutta rotua, Australianpaimenkoiran ja
Islanninlammaskoiran. Näiden rotujen  osalta valionarvon saantia on helpotettu ja
käyttötulosvaade jopa poistettu tai ollaan  poistamassa. Nämä rodut menevät usein
harrastaviin koteihin, sillä rotujärjestöt profiloivat koiria  monipuolisina
harrastuskoirina. Ja mitä enemmän tiettyä rotua näkyy harrastuspiireissä ja  kokeissa,
sitä enemmän se harrastavaa koirakansaa kiinnostaa. Esimerkiksi
Australianpaimenkoirien näyttelyilmoittautumiset ovat tuplaantuneet FI MVA-
säännöstä  poistettujen LTE- ja PK-koetulosvaateen jälkeen! Tällä hetkellä bokseri
rotuna profiloituu vain pk lajeihin, ja näin ollen sen potentiaali jää käyttämättä muissa
lajeissa. Rally-tokossa jopa tuomarit  kaipaavat ihania ja osaavia boksereita
kisakentille!

Rekisteröintimäärät:

Lähde: Suomen Kennelliitto, KoiraNet Jalostusjärjestelmä, https://jalostus.kennelliitto.fi/



Kuten tilastoista voidaan huomata, on melko suoraan mahdollista todeta, että
harrastavassa kodissa koira terveystutkitaan suuremmalla todennäköisyydellä. Tämä
lisää paitsi  tietoutta terveydestä, myös kasvattaa jalostuskantaa, sillä vaikka koiraa
ei ollakaan ajateltu  jalostukseen, antavat tehdyt terveystutkimukset siihen kuitenkin
mahdollisuuden. Näin ollen on  rodun edun mukaista kannustaa kaikin tavoin koiran
omistajia monipuoliseen harrastustoimintaan.

Koekäyntien ja luonnetta mittaavien testien määriä suhteessa rekisteröintimääriin ja
tehtyihin  terveystutkimuksiin (boksereilla terveystutkimuksia tehdään keskimäärin
6-7/koira,  islanninlammaskoiralla 5 kpl/koira ja australianpaimenkoirilla 5 kpl/koira

Lähde: Suomen Kennelliitto, KoiraNet Jalostusjärjestelmä, https://jalostus.kennelliitto.fi/

Tämän hetken sääntöjen mukaisesti muotovalion arvoa on hankalahkoa saavuttaa,
eikä se  sellaisenaan nykypäivänä palvele rodun etua. Uskon, että rodun harrastajien
mielestä on tärkeää,  että boksereita näkyisi aktiivisissa kodeissa ja harrastuspiireissä
enemmänkin, ja tämä  muotovaliosäännön päivitys olisi paitsi nykyaikaa, niin toisi
varmasti enemmän boksereita  kisakentille, monipuolistaisi harrastustoimintaa ja
herättäisi samalla muitakin koiraharrastajia tämän  mahtavan rodun faneiksi!

10.5.1. Hallitus esittää, että muutoksia valionarvosääntöihin ei tehdä.

10.6. Keskusteltavat asiat, joista ei voida tehdä päätöstä

11. Päätetään kokous


