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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 jäsenmaksulappujen 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 

 
 Luo uuden Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA -ehdotuksen ja tuo ne vuoden 2021 

vuosikokouksen hyväksyttäväksi 

 Pitää yllä tietoutta bokserin terveyttä koskevista tutkimuksista ja tiedottaa niistä jäsenille 

 Tilastoi vuosittain boksereiden tehollista populaatiokokoa, jalostukseen käytettyjen koirien ikiä ja 

käyttöasteita sekä puuttuu huonoon suuntaan meneviin trendeihin 

 Järjestää terveystutkimusmahdollisuuksia jäsenilleen ja tilastoi tietoa vuosittain 

 Järjestää kyselyitä jäsenistölle tiedon keruuta varten 

 Järjestää koulutusta sekä kasvattajille että jäsenistölle 

 Järjestää vuosittain vähintään yhden ZTP-testin 

 Jatkaa kansainvälistä 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 tehdä niihin lausunnot 

 Pitää yhteyttä Pohjoismaisiin jalostustoimikuntiin ja osallistuu seminaareihin. 
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JULKAISUTOIMIKUNTA 
 
Bokseri -lehti vuodelle 2020 

 

Hallituksessa päätettiin, että Bokseri -lehden julkaisurytmiä muutetaan vuodelle 2020 siten, että vuoden 

ensimmäinen lehti ilmestyy digilehtenä ja nro 2 printtilehtenä. 

 

1/2020 ilmestyy digilehtenä 

2/2020 ilmestyy printtilehtenä 

3/2020 ilmestyy digilehtenä 

4/2020 ilmestyy printtilehtenä 

 
 
KOE- JA KOULUTUS TOIMIKUNTA 
 
Vuonna 2020 koe- ja koulutustoimikunnan päätavoitteena on kesäleirin järjestäminen sekä 

alaosastojen tukeminen ja auttaminen jokavuotisten mestaruuskilpailujen järjestämisessä. Leirien ja 

tapahtumien järjestämisessä pyritään tarjoamaan tasapuolisesti koulutusta niin aloitteleville kuin 

edistyneemmillekin ohjaajille. 

 

Tavoitteena on myös lähettää joukkueet ATIBOX IGP MM ja ATIBOX IFH 

MM –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. 

 

Jatketaan maalimiesoppilaskoulutusta. 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 kisaavan suojeluryhmän kouluttajaksi otettua kouluttajaa/maalimiestä 

mahdollisimman paljon, sekä treenaamaan itse pienempää ryhmää kouluttajan avustuksella. 

 

Koulutusohjaajaoppilaskoulutuksen osalta on päätetty pitää välivuosi vuonna 2020. Koulutuksen runkoa 

pyritään selkeyttämään vuoden 2020 aikana ja uuden rungon myötä pyritään saamaan useampi 

koulutuksesta kiinnostunut oppilas mukaan koulutukseen vuonna 2021.  

 

Alla mainittuna vuoden 2020 tulevia tapahtumia. Tapahtumien ajankohdat ovat mainittu niiltä osin kuin ne 

ovat tiedossa. Mainitut ajankohdat voivat edelleen muuttua: 

Huhtikuu: 

17.-19.4.2020 Atibox IGP MM, Puola, Wroclaw 
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Toukokuu: 

24.5.2020 ABCD-ottelu, Raisio 

 

Heinäkuu: 

3.-5.7.2020 Who Bites the Best -rotuottelu, Kirkkonummi 

 

Heinäkuu: 

18.-22.7.2020 kesäleiri, Kokemäki, Pitkäjärven vapaa-ajankeskus 

 

Elokuu: 

PK SM-kilpailut 

 

Syys-lokakuu: 

SBY PK-rotumestaruuskilpailut. Kokeesta vastaa Uudenmaan alaosasto. 

SBY IFH-mestaruuskilpailut, Kokeesta vastaa Itä-Suomen alaosasto. 

 

 

NÄYTTELYTOIMIKUNTA 
 

 SBY: n erikoisnäyttely pidetään 7.6.2020 Orimattilassa yhdessä Lahden alaosaston kanssa. 
Tuomareina Ingrid Anderson ja Hans Åhnström, molemmat Ruotsista. 

 Klubsieger näyttely järjestetään elokuussa Pohjanmaan alaosaston kanssa Seinäjoen seudulla.  
Vuoden 2020 Puppy Veteran näyttely on myöhemmin syksyllä. 

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

 30.9.2020 mennessä näyttelytoimikunta anoo Suomen Kennelliitolta vuoden 2022 erikoisnäyttelyä 
(aika ja paikka, vuorossa olevasta alaosastosta) 

 15.12.2020 mennessä näyttelytoimikunta toimittaa vuoden 2021 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 näyttely-
kiertopalkintoja. Pisteiden tarkistaminen, palkituille ilmoittaminen ja vuoden näyttely-
kiertopalkintojen 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 

Helmikuu          hallivuorot Kuopio 

Maaliskuu       tutustuminen Koirakylpylä Aaltotassuun 

Huhtikuu          bokseritreffit Joensuu  

Toukokuu         bokseritreffit Kuopio  

Kesäkuu            haku/jälkipäivä 

Heinäkuu         SBY:kesäleiri  

Elokuu               tottispäivä Leppävirta 

Syyskuu           peltojälkipäivä 

Lokakuu          FH mestikset Itä-Suomen alaosasto 

Marraskuu 

Joulukuu           pikkujoulut 

 

 

KESKI-SUOMEN ALAOSASTO 

 
SBY Keski-Suomen alaosaston päätavoitteena on jatkaa vireää 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 muutaman kerran vuodessa sekä jatkaa 

Match Show:den järjestämistä 1-3 kertaa vuoden 2020 aikana. 

 

Koe- ja koulutustoiminta 

Koe- ja koulutustoiminnan päätavoitteena on jatkaa säännöllisiä tottelevaisuuskoulutuksia vuoden 

2020 aikana. Tavoitteena on myös saada aktiivisia koirakoita osallistumaan koulutuksiin ja 

kokeisiin. Koulutuksia pyritään järjestämään jäsenistön toiveiden mukaisesti, esimerkiksi Maalimies 

leikittää- päivän tai peltojälkiviikonlopun muodossa. Pyrimme saamaan myös vierailevia kouluttajia 

koulutuksiin.  

 

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.  
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Muu toiminta 

Alaosaston pyrkimyksenä on järjestää muuta erilaista toimintaa, joka palvelee jäsenistöä, esimerkiksi 

erilaisten luentojen ja kurssien kautta, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Alaosasto järjestää jäsenilleen 

pikkujoulut vuoden lopussa.  

 

 

LAHDEN ALAOSASTO 

 
Koulutukset: 
Ajalle tammi- maaliskuu vuokrataan Salpausselän kennelpiirin hallista treenivuoro, jossa mahdollista 
treenata ohjatusti SBY koulutusohjaajan kanssa. 
Hallikauden päätyttyä treenit jatkuvat Jousikadulla SBY koulutusohjaajan ohjauksessa. 
SPL:n harjoitusmaalimies Harri Latikka pyörittää omaa treeniryhmää  
Järjestetään 5 kerran Rally toko- kurssi 
Järjestetään tottiskurssi 
Lajitutustumispäiviä pidetään mahdollisuuksien mukaan vuoden aikana: haku, agility ja pelto- sekä 
metsäjälki. 
 
Kokeet: 
Järjestetään kokeita tarpeen mukaan 
 
Jäsenistön koulutus: 
Lähetetään jäsen maaliskuussa järjestettävään koetoimitsijakoulutukseen 
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:  
Järjestetään Boksereiden erikoisnäyttely 2020 
Järjestetään bokseritapaaminen boksereiden omistajille 

 
 

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. 

 



6 

 Suomen Bokseriyhdistys - Finlands Boxerförening ry Toimintasuunnitelma 2020 
  LIITE   

 
 

KURSSIT/KOULUTUKSET 

Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan erilaisille kursseille/koulutuksiin yms. 

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 mahdollisuuksien mukaan ZTP-koulutus/kurssi keväällä. 

Tottelevaisuus- ja maastolajikoulutuksia kevät-, kesä- ja syyskaudella.  

 

KOKEET, TESTIT  

Pyritään järjestämään kokeisiin valmistavia harjoituksia ns. möllikokeita tarvittaessa. 

Pyritään järjestämään lisäksi BH-koe, muu palveluskoirakoe tai testi tarvittaessa jäsenistön 

tarpeen mukaan. 

Pyritään järjestämään luonnetesti ja mh-kuvaus. 

 

NÄYTTELYTOIMINTA 

Olemme SBY:n Klubsieger-näyttelyn järjestelyvastuussa elokuussa. 

Pyritään järjestämään näyttelyharjoituksia. 

Pyritään järjestämään matchshow. 

 

TAPAHTUMAT 

Olemme SBY:n ZTP-jalostustarkastustestin järjestelyvastuussa elokuussa. 

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 25.1.2020 
Helmikuu  - 
Maaliskuu  -  
Huhtikuu  Maalimies leikittää koiraasi -päivä                                  
Toukokuu  Viehejuoksutus Kaupin vinttikoiraradalla                  
Kesäkuu  Jälkipäivä 
Heinäkuu   - 
Elokuu  - 
Syyskuu  Maalimies leikittää koiraasi -päivä                                  
Lokakuu  Koirien doboilu; jälkikoe 
Marraskuu  - 
Joulukuu  - 

 
 

TURUN ALAOSASTO 

 
TAMMIKUU:   Vuosikokous ja kauden avajaiset 25.1.2020 

HELMIKUU:  1.2. agilityyn tutustumispäivä  

  Luustokuvaukset 

MAALISKUU:  2.3. Koiran ensiapu- luento Kennelpiirin majalla 

TOUKOKUU:  16.5. maalimies leikittää- päivä 

  BH-koe 

TOUKO-KESÄKUU:  Tottelevaisuuskoulutukset Vätin kentällä lauantaisin 

KESÄKUU:   Kevätkauden päättäjäiset  

HEINÄKUU:  VePeen tutustumisviikonloppu 

ELOKUU:  Match show 

ELO-LOKAKUU:  Tottelevaisuuskoulutukset Vätin kentällä lauantaisin 

Mahdollinen leiriviikonloppu jonkun muun yhdistyksen kanssa 

 

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 

Lahden alaosaston auttaminen Erikoisnäyttelyssä 7.6.2020 Lahdessa. 

 

KOE- JA KOULUTUSTOIMINTA 

Omatoimisten kenttävuorojen järjestäminen (Talinhuippu pe 17 – 19 ja su 9 – 11)  

Arkitottelevaisuus-, alkeistottelevaisuus- ja jatkotottelevaisuuskurssien järjestäminen 

Lajiesittelypäivien järjestäminen: 

Agility 

Rally-toko 

Haku 

Esineruutu 

Maalimiesoppilas leikittää koiraasi -tapahtuman pitäminen 

Peltojälkikurssin järjestäminen eritasoisille 

Nose Work-kurssin järjestäminen 

Näyttelykoulutuksen järjestäminen 

BH-kurssin ja BH-kokeen järjestäminen 

AD-kokeen järjestäminen 

 

MUU TOIMINTA 

Kevätkauden avaus 

Viehejuoksutapahtuma 

Rally-Tokon ratatreenien järjestäminen 

Yhteiskävelyiden järjestäminen 

 

 

 
        

 

 

 


