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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 

 
• Esittää hallitukselle anottavaksi Suomen Kennelliitolta voimassa olevan JTO:n ja PEVISA:n pidennystä 

vuoden 2022 loppuun 

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

ylimääräisen yleiskokouksen tai vuoden 2022 vuosikokouksen hyväksyttäväksi 

• Järjestää joukkoterveystutkimuksia ja tilastoi tietoa  

• Järjestää kyselyjä jäsenistölle tiedon keruuta varten 

• Järjestää koulutusta sekä kasvattajille että jäsenistölle: Bokseripäivät 2021 ja webinaareja 

ajankohtaisista aiheista 

• Järjestää Match Show’n kattaakseen webinaarien kuluja, jos tarvetta 

• Suunnittelee ja kehittää konseptia Urospäivien järjestämisestä 

• Järjestää ZTP-testin 

• Järjestää mahdollisuuden harjoitella ZTP-testiin 

• Suunnittelee ja uusii pentuvälityksen- ja jalostusurossivujen sisältöä ja ulkonäköä 

• Ylläpitää ja levittää tietoutta sekä bokserien että yleensä koirien terveyttä koskevasta tutkimuksesta 

• Tilastoi boksereiden tehollista populaatiokokoa, jalostukseen käytettyjen koirien ikiä ja käyttöasteita 
sekä seuraa tilanteen kehitystä rodussa 

• 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 tekee niihin lausunnot 
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• Pitää yhteyttä pohjoismaisiin jalostustoimikuntiin ja osallistuu seminaareihin. 

JULKAISUTOIMIKUNTA 
 
Bokseri -lehti vuodelle 2021 

 

Hallituksessa päätettiin, että Bokseri -lehden julkaisurytmiä muutetaan vuodelle 2021 siten, että vuoden 

ensimmäinen lehti ilmestyy digilehtenä jo ennen vuosikokousta. 

 

1/2021 ilmestyy digilehtenä 

2/2021 ilmestyy printtilehtenä 

3/2021 ilmestyy digilehtenä 

4/2021 ilmestyy printtilehtenä 

 
 
KOE- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA 
 
Vuonna 2021 koe- ja koulutustoimikunnan päätavoitteena on kesäleirin järjestäminen, mikäli koronatilanne 

sen sallii. Lisäksi tavoitteena on alaosastojen tukeminen ja auttaminen jokavuotisten mestaruuskilpailujen 

järjestämisessä. Tarkoitus on myös selvittää mahdollisuuksia järjestää jäsenille koulutuksia/luentoja 

etäyhteyden kautta, etenkin jos korona vaikuttaa myös vuoden 2021 koulutuksiin ja tapahtumiin. Leirien ja 

tapahtumien järjestämisessä pyritään tarjoamaan tasapuolisesti koulutusta niin aloitteleville kuin 

edistyneemmillekin ohjaajille. 

 

Mikäli koronatilanne sallii, 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, jotta suhteellisen hintavista kouluttajista hyötyvät käytännössäkin oikeasti myös 

maalimiesoppilaat ja tätä kautta myös jäsenistö ja yhdistys. Maalimiesoppilaskoulutukseen pyritään 

jatkossa panostamaan enemmän, ja hyödyntämään myös SBY:n omia pätevöityjä maalimiehiä oppilaiden 

koulutuksessa.  

 

Koulutusohjaajaoppilaskoulutusta on tarkoitus selkeyttää ennen seuraavan koulutuksen aloittamista, 

kesällä 2021. Tällä hetkellä koulutuksessa ei ole yhtään oppilasta, mutta kunhan koulutuksen runkoa 
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saadaan selkeytettyä, pyritään koulutukseen saamaan useampi oppilas, jotta koulutus saadaan toteutettua. 

Uusi koulutus pyritään aloittamaan aina SBY:n kesäleirillä.  

Alla mainittuna vuoden 2021 tulevia tapahtumia, joita järjestetään, mikäli korona niin sallii. Tapahtumien 

ajankohtia ei ole merkattu, koska tilanne elää jatkuvasti: 

Atibox IGP MM 

Atibox IFH MM 

ABCD-ottelu 

Who Bites the Best -rotuottelu 

SBY:n kesäleiri 

PK SM-kilpailut 

 

SBY PK-rotumestaruuskilpailut. Kokeesta vastaa Turun alaosasto. 

SBY IFH-mestaruuskilpailut. Kokeesta vastaa Pohjanmaan alaosasto. 

 

 

NÄYTTELYTOIMIKUNTA 
 
Erikoisnäyttely 2021 
SBY:n erikoisnäyttely järjestetään 13.6.2021 Tampereella, yhdessä Tampereen alaosaston kanssa. Tuomarit 
Elena Denisova, Valko-Venäjä ja Pascal Trifilieff, Ranska 
Klubsieger 2021  
SBY:n Klubsieger -näyttely järjestetään 28.8.2021 pääkaupunkiseudulla  yhdessä Uudenmaan alaosaston 
kanssa.  Tuomarina Ralf Brinkmann, Saksa 
 
SBY:n Puppy Veteran 2021 näyttely järjestetään myöhemmin syksyllä. 
Näyttelytoimikunta päättää hyvissä ajoin paikan, ajankohdan ja kutsuu tuomarin. 
Näyttelytoimikunnan tehtävä on järjestää näyttely tai sopia järjestelyistä yhdessä alueen alaosaston kanssa. 
 
Erikoisnäyttely 2023 
Näyttelytoimikunta anoo Suomen Kennelliitolta 30.9.2021 mennessä vuoden 2023 erikoisnäyttelyä (aika ja 
paikka, vuorossa oleva alaosasto)  
 
Työsarka Koiramme-lehteen 
Näyttelytoimikunta toimittaa Kennelliitolle 15.12.2021 mennessä vuoden 2022 erikoisnäyttelyn 
tehtävälistan ja sopii Kennelliiton kanssa mahdollisesta sähköisestä tulospalvelusta ja – ilmoittautumisesta. 
 
Erikoisnäyttely 12.6.2022, Joensuu. Tuomareiksi on kutsuttu Oliver Erat, Itävalta ja Robert Fagós, Tsekki. 
 
Klubsieger 2022 
Näyttelytoimikunta valitsee hyvissä ajoin ja yhdessä jalostustoimikunnan kanssa Klubsieger 2022 tuomarin 
ja ajankohdan. Järjestävä alaosasto on vuonna 2022 Keski-Suomi. 
 
Erikoisnäyttelyn 2023 tuomarikutsut 
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Näyttelytoimikunta valitsee ja kutsuu tuomarit 2023 erikoisnäyttelyyn. Kennelliitto hyväksyy tuomarit 
15.12.2022 mennessä toimitettavan työsaran tarkastuksen yhteydessä. 
 
SBY:n kiertopalkinnot:  
Näyttelytoimikunta muistuttaa hyvissä ajoin, 31.12.2021 mennessä anottavista SBYn Vuoden 2021 
näyttelykiertopalkinnoista. Jäsenistön ilmoittamien pisteiden tarkistaminen kuuluu näyttelytoimikunnan 
tehtäviin. Näyttelytoimikunta huolehtii, että edellisenä vuonna jaetut kiertopalkinnot palautuvat 
vuosikokoukseen, ja jakaa 2022 vuosikokouksessa palkinnot vuoden 2021 näyttelykiertopalkinnon saajille.  
 
Haarikka-kiertopalkinto 
Messukeskuksen Vuoden Voittaja-näyttelyssä jaetaan ROP juniorille kiertopalkintona Juniori Haarikka. 
Näyttelytoimikunta huolehtii, että kiertopalkinto palautuu Voittaja-näyttelyyn ja huolehtii, että palkinto 
jaetaan vuosittain. 
 

 

ITÄ-SUOMEN ALAOSASTO 

 
Tammikuu      vuosikokous 

Helmikuu         hallivuorot Kuopio 

Maaliskuu       

Huhtikuu         bokseritreffit Joensuu  

Toukokuu        bokseritreffit Kuopio/ Leppävirta 

Kesäkuu           haku/jälkipäivä Kainuun seutu 

Heinäkuu         SBY:kesäleiri  

Elokuu              peltojälkipäivä Leppävirta 

Syyskuu            peltojälkipäivä Karttula 

Lokakuu           

Marraskuu      koirakylpylä vierailu 

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 tarvittaessa muutaman kerran vuodessa sekä jatkaa 

Match Show:den järjestämistä 1-3 kertaa vuoden 2021 aikana. 
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Koe- ja koulutustoiminta 

Koe- ja koulutustoiminnan päätavoitteena on jatkaa säännöllisiä tottelevaisuuskoulutuksia vuoden 

2021 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.  

 

Muu toiminta 

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

erilaisten luentojen ja kurssien kautta, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, huomioiden kuitenkin 

mahdolliset koronapandemiarajoitukset. Alaosasto järjestää jäsenilleen pikkujoulut vuoden lopussa 

mahdollisuuksien mukaan.  

 
 

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  

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. 
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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. 
 
HALLLIKOULUTUKSET 
Sisähallikoulutuksia Seinäjoen ja Vaasan alueella tammi-helmikuun ajan sekä Kokkolan alueella tammi-
helmi- ja maaliskuun ajan.  
Jäsenet voivat osallistua jokaisen alueen koulutuksiin.  
 Kokkola : Eija Heinosen tilat maanantaisin alkaen 04.01. klo 18-19 
 Ilmoittautumiset Janne Friis 
 Seinäjoki : LaTon halli tiistaisin alkaen 05.01. klo 20-22  
 Ilmoittautumiset Riikka Salo 
 Vaasa : Vaasan Veikari-halli lauantaisin alkaen 09.01. klo 14-15 
 poikkeuksena vko 7, keskiviikko klo 17.30-18.30 
 Ilmoittautumiset Birgitta Strömman 
 
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 syyskausilla.  
 
KOKEET, TESTIT  
Järjestetään luonnetesti kesäkuussa. 
Järjestetään Bokseriyhdistyksen IFH-rotumestaruuskilpailut syyskuussa. 
Järjestetään MH-luonnekuvaus lokakuussa. 
Pyritään järjestämään kokeisiin valmistavia harjoituksia ns. möllikokeita tarvittaessa. 
Pyritään järjestämään lisäksi BH-koe, muu palveluskoirakoe tai testi tarvittaessa jäsenistön 
tarpeen mukaan. 
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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 

 

 

TAMPEREEN ALAOSASTO 

 
Tammikuu Vuosikokous 30.1.2021 

Helmikuu - 

Maaliskuu -  

Huhtikuu Maalimies leikittää koiraasi -päivä                                  

Toukokuu Viehejuoksutus Kaupin vinttikoiraradalla                  

Kesäkuu Tampereen alaosastolla erikoisnäyttelyn järjestämisvuoro (13.6.2021) 

Heinäkuu  - 

Elokuu - 

Syyskuu Maalimies leikittää koiraasi -päivä                                  

Lokakuu Jälkikoe 

Marraskuu - 

Joulukuu - 
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TURUN ALAOSASTO 

 
Pääyhdistyksen tapahtumat kursivoidulla 

 

TAMMIKUU:  Vuosikokous ja kauden avajaiset 30.1.2021 

 Hallivuoro 

HELMIKUU: Luustokuvaukset 

HUHTIKUU: Maalimies leikittää- päivä 

TOUKOKUU: Peltojälkiviikonloppu 

Mahdollinen leiriviikonloppu jonkun muun alaosaston kanssa 

TOUKO- 

KESÄKUU:  Tottelevaisuuskoulutukset Vätin kentällä 

KESÄKUU:  Kevätkauden päättäjäiset  

 BH-koe 

 

HEINÄKUU: PK-mestikset 

 VePeen tutustumispäivä 

ELOKUU: Match show 

ELO- 

LOKAKUU: Tottelevaisuuskoulutukset Vätin kentällä 

Mahdollinen haku/IFH -koe 

MARRASKUU: Hallivuoro 

 

MUUTA:  Vätin kenttä käytettävissä omatoimiseen treenaamiseen torstaisin ja lauantaisin 

 Kokeita järjestetään jäsenistön tarpeen mukaan 

 

 

UUDENMAAN ALAOSASTO 

 
TIEDOTUSTOIMINTA 

Tiedottaminen UMA:n kotisivuilla ja UMA:n sekä SBY:n Facebook-ryhmissä.  

Kotisivujen aktiivinen päivittäminen ja kehittäminen. 

 

NÄYTTELYTOIMINTA 

Klubsieger-näyttelyn järjestäminen elokuussa yhteistyössä pääyhdistyksen näyttelytoimikunnan kanssa. 
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KOE- JA KOULUTUSTOIMINTA 

Luonnetestin järjestäminen 24.4. Oulunkylässä. 

ZTP-testin järjestäminen elokuussa yhteistyössä pääyhdistyksen jalostustoimikunnan kanssa. 

Omatoimisten kenttävuorojen järjestäminen: 

 Malminkartanon sirkuskenttä ke 17 – 19 ja Talinhuippu pe 17 – 19 

Arkitottelevaisuus-, alkeistottelevaisuus- ja jatkotottelevaisuuskurssien järjestäminen 

Maksullisen hallivuoron järjestäminen tammi-maaliskuussa. 

Agility-kurssin järjestäminen 

Peltojälkikurssin järjestäminen eritasoisille 

Nose Work-kurssin järjestäminen 

Lajiesittelypäivien järjestäminen 

Maalimiesoppilas leikittää koiraasi -tapahtuman pitäminen 

Näyttelykoulutuksen järjestäminen 

BH-kurssin ja BH-kokeen järjestäminen 

AD-kokeen järjestäminen 

 

MUU TOIMINTA 

Viehejuoksutapahtuma 

Rally-Tokon ratatreenien järjestäminen 

Uimavuorojen järjestäminen boksereille 

 

 

 

 

Alaosastojen edustajat vuoden 2021 hallitukseen: 

 

Itä-Suomi: vars.ed. Päivi Roinisto varalla Harri Sonninen 

Lahti: vars.ed. Harri Latikka varalla Maija Laine 

Keski-Suomi: vars.ed. Elli Kiramo varalla Ari Koponen 

Pohjanmaa: vars.ed. Birgitta Strömman varalla Mari Harju-Säntti 

Tampere: vars.ed. Kari Laukka varalla Mira Jaakkola 

Turku:  vars.ed. Mikael Mylläri varalla Leila Hörkkö 

Uma: vars.ed. Minna Ikonen varalla Päivi Hakuli 
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