
MINIBLACK'S BOSTONEIDEN HISTORIAA ...

          1980-luvun alussa perheemme suunnitteli koiran ostoa. Messu-
keskuksen  näyttelyssä  Anneli  tapasi  hyvän  ystävänsä  vuosien  takaa 
kuuluisien Huvikummun griffonien kasvattajan Eija  Koskelinin.  Hänen 
kanssaan  keskustelimme  sekä  bostoninterrieristä  sekä  japanese 
chin’stä.  Päädyimme  yksimielisesti  bostoninterrieriin,  sen  koon, 
reippauden ja helppohoitoisuuden vuoksi. Jo silloin rotuamme oli vaikea 
saada,  mutta  vakuutettuamme  Raistar-bostonien  kasvattajan  Raili 
Saarron  puhumaan  puolestamme,  saimme  vuonna  1984  ensimmäisen 
koiramme nimeltään Lady Jane.

FIN  &  S  Ch  Lady  Jane  menestyi  erinomaisesti  Suomessa  ja  se  oli  ensimmäisiä 
bostoneita  Suomessa  tuohon  aikaan  joka  saavutti  menestystä  ulkomailla.  Ruotsin  valion 
tittelinkin Lady saavutti suhteellisen pian. Suomen bostonien taso ei ollut tuolloin kovin korkea 
ja Ladystä tuli helposti Vuoden Bostoni vuonna -85 Suomessa. Näin helposti oli koiranäyttely-
kärpänen purrut koko perhettä, kuin vahingossa.

Hyvien suhteiden kautta hartaan odotuksen jälkeen saimme Kanadasta INT & FIN Ch 
Mackendricks Private Dancer’in vuonna 1988 kantanartuksi sekä Suomesta FIN Ch Tinybeast 
Chilipepper’in.  Näistä  alkoi  kasvattajan  ura  ja  Anneli  haki  kennelnimeä  Miniblack’s  vuonna 
1989. Annen nimi lisättiin myöhemmin  kasvattajaksi. Ensimmäiset pennut saimme heti ja siitä 
jäi kotiin FIN Ch, W-90, EuW-91 Miniblack’s Miracle Man eli Midi. Hän kuoli lähes 15 vuotta 
myöhemmin!

Maggie,  Kanadan  tuontimme kulki  voitosta  voittoon.  Siitä  tuli  ensimmäinen  Int  Ch-
bostoni  Suomessa  17  vuoteen.  Maggien  saavuttama  ryhmävoittokaan  ei  ollut  aivan 
tavanomaista tuohon aikaan Suomessa.  Maggien ja Chilien hienot ominaisuudet yhdistettiin 
myöhemmin englantilaisiin linjoihin.  Tästä tuloksena oli  erinomainen Miniblack’s -narttulinja 
voittoisasta Anista (Miniblack’s Ain’t She Sweet) alkaen. 

   Miniblack's bostonit rakastavat myös joutenoloa!

          Haaveilua pimenevässä kesäillassa..



Anin kuuluisa poika INTCH, NORDCH, FINCH, DKCH, SCH, KbhW-96, SW-96 Miniblack’s Oh 
Sweet Arnold ei sitten enää esittelyjä kaipaakaan. 

Vuodesta 1985 olemme käyneet hyvin aktiivisesti  näyttelyissä sekä kotimaassa että 
ulkomaillakin. Menestystä on tullut runsaasti, vaikka meillä on ollut vain alle 60 pentua yli 20 
vuoden varrella.  Kasvateistamme on 30 oman maansa valioita eli yli  puolet kasvattien luku-
määrästä.  Kaikki  vientimme  ovat  vähintään  omien  maidensa  valioita.  Lisäksi  olemme 
kasvattaneet  monia  kansainvälistä  valiota.  Meillä  on  oma  narttulinja  sekä  Veeti  jalostus-
tarkoitukseen myös muille kuin itsellemme. Koiramme ovat voittaneet lukuisia muita valio- ja 
voittaja-titteleitä mm. Rus Ch, Est Ch, Ltu Ch, Dk Ch, Nord Ch.

Olemme  kasvattaneet  lukuisia  Vuoden  Bostoneita  sekä  VSP-Vuoden  Bostoneita 
Suomessa. Meidän narttumme ovat pärjänneet myös veteraanien kipailuissa, jotkut jopa monta 
vuotta  peräkkäin.   ”Harrastus  Boston”  titteli  on  ollut  koirillemme  3  kertaa  ja  ”Vuoden 
bostonpentu” on saavutettu 3 kertaa. Vuoden boston-kasvattaja on tullut 2 kertaa. Osa näistä 
kilpailuistakin on aloitettu vasta viime vuosina. 

Club Show voitto Ruotsissa tuli kasvatillemme kerran  40-vuotis juhla Show’ssa vuonna 
1998  ja  vuonna  97  tuli  VSP.  Kummassakin  näyttelyssä  oli  osallistujia  lähes  100  bostonia. 
Vuonna 97 oli Miniblack’s Oh Sweet Arnold alias ’Roni’ myös Vuoden bostoni sekä Suomessa 
että  Ruotsissa  yhtä  aikaa.  Tätä  temppua  eivät  muut  ole  pystyneet  jäljittelemään.  Ronin 
jälkeläiset ovat myös olleet erittäin menestyneitä sekä Suomessa että muissa pohjoismaissa.

Suomen  Club  Show  voitot  ovat  tulleet  hyvin  useasti 
koirillemme.  Kilpailua  on  käyty  vuodesta  1989,  joka  toinen 
vuosi. Lisäksi kääpiökoirien erikoisnäyttelyissäkin voitot ovat 
tulleet meille satunnaisesti.

Koiramme  ovat  menestyneet  myös  käyttöpuolella. 
Esimerkkinä  Miniblack’s  Up  and  Go,  joka  on  vieläkin 
ensimmäinen virallinen ja luultavasti ainoa kääpiökoirarotuinen 
koiraverottumuuden  ansainnut  pelastuskoira  Suomessa.  Hän 
etsii  kadonneita  metsistä  poliisin  apuna.  Luonnetesteissäkin 
koiramme  saavat  hienoja  tuloksia.  Erinomaisen  200  pisteen 
raja on rikkoutunut monta kertaa.



Kansainvälinen  koirayhteistyö on  ollut  meillä  monimuotoista.  1990-luvun   puolivälissä 
meillä oli  ’vierailevina tähtinä’ ihanat koirat Buddy (Riley’s Bundle of Joey) ja Tom (Riley’s 
Twice the Joey). Koirat tulivat Yhdysvalloista, viettivät meillä  pienen hetken ja muuttivat 
Ruotsiin. Itse toimme Ruotsista Classics Drina’s Kenzinan, jota kutsumme Kennaksi. 

Olemme  vieneet  ulkomaille  muutaman  koiran.  Vuosia  sitten  Sveitsiin  Miniblack’s 
Sunshine Dancer'in perhe-Waltille.  Viimeisimmät viennit ovat olleet; Venäjälle vuonna 1997 
koko  ent.  Neuvostoliiton  alueen  ensimmäinen  bostoninterrieri  Miniblack’s  Touch  of  Finn. 
Vuonna 2002 veimme kennel Jelolle Tanskaan Miniblack’s Wild Winnien. Winnie sai Tanskassa 
kerran jopa 8 bostonpentua, mikä on ainakin Miniblack’s-koirien ennätys. Oma ennätyksemme 
on  6  pentua.  Pentueen  jälkeen  18-kuukautta  vanhana  Winniestä  tuli  heti  Tanskan  valio. 
Viimeisin vuonna 2006 tapahtunut vienti oli Miniblack's Self Portrait Ruotsiin.

Vuonna 1998 Anneli sai 
Kennelliiton korkeimman koiran-
kasvatuspalkinnon, arvostetun 
Vuolasvirta-palkinnon ansiokkaasta 
ja hyvin harkitusta jalostustyöstä 
ensimmäisenä bostoninterrieri-
kasvattajana Suomessa.

            Anne sai saman palkinnon 
vuonna 2001 Olimme pitkään ainoat 
Vuolasvirta-palkitut bostoninterrieri-
kasvattajat. Tosin Vuolasvirta-
palkinnon sääntöjä madellettiin vuonna 
2004. Nyt tämä tavoiteltu palkinto on 
siten paljon helpompi saavuttaa.

Suomen Bostonit –Finnish Bostons ry jäseniä olemme olleet uuden yhdistyksen alusta 
alkaen  vuodesta  1985,  joskus  virallisissa  tehtävissä  joskus  tavallisina  jäseninä.  SBTK:n 
(Ruotsin Bostonyhdistys) jäsenenä Anneli on ollut vuodesta 1986 aina pitkälle 2000-luvulle. 



        Tarkoituksemme on saada aikaan hyvänluonteisia, 
hyvärakenteisia ja terveitä bostoneita, joiden kanssa voisi 
käydä  näyttelyistä  agilityyn.  Haluamme  tehdä  pentujen 
ostajien  kanssa  yhteistyötä  vielä  pennun  luovutuksen 
jälkeenkin.  Ruokinta-,  koiranhoito-  ja  näyttelyohjeet 
annamme  sekä  suullisesti  että  kirjallisesti. 
Näyttelyapuakin  Anne  pystyy  antamaan  yli  20  vuoden 
näyttelykokemuksella.

        Kaikki tämän hetken koiramme ovat omaa linjaamme. 
Veetikin on hyvää, vanhaa linjaamme. Hän on erittäin 
vanhaksi eläneen oman kasvattimme Midin (Miniblack's 
Miracle Man) poika.

INT, FIN, S, EST, RUS Ch, W-00, BaltW-00, WVW-06 Miniblack's Me Too J'Ani'S Lola, 9 v
FIN Ch Miniblack's Chic Pocahontas Saga, 7 v
INT, FIN, S, EST, LTU Ch, LTUW-02 Face Quality Guy Veeti, 6 v
INT, FIN, LTU Ch, JW-03, LTUW-06 Miniblack's X-clusive Diva Disa 4 v
FIN, DK, RUS Ch, RKFW-06  Miniblack's Dream On Doll Geri, 3 v

         Mikäli kiinnostuit Miniblack's bostoneista ja haluat 
kuulla koiristamme lisää, ota yhteys Anneliin tai Anneen. 
Pentuja  teetämme  harkitusti  ja  erittäin  harvoin, 
mutta  silloin  sitäkin  suuremmalla  sydämellä  ja  tätä 
rotua yli kaiken rakastaen. Yli 20 vuoden rotukokemus 
puhuu  myös  puolestaan  eli  tunnemme  tämän  rodun 
oikeasti. 

         Puhumme molemmat myös sekä ruotsia että 
englantia.  Käy  myös  kurkistamassa  nettisivujamme 
osoitteessa: www.kolumbus.fi/miniblacks

Miniblack's Bostons 
www.kolumbus.fi/miniblacks

Helsinki, Finland 
Anneli Kariluoto & Anne Kariluoto

anneli.kariluoto@kolumbus.fi & miniblacks@gmail.com
040-7188 198 & 040-551 6071

mailto:anneli.kariluoto@kolumbus.fi

