
VUOSIKERTOMUS 2013 
                                                
Hallinto 
Vuoden 2013 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Seija Jakobsson ja varapuheenjohtajana Kati Kuula. 
Hallituksen muina jäseninä ovat toimineet Ulla-Maija Kuula, Jaana Ikäheimo ja Heli Kekki. 
Hallituksen varajäseninä  toimivat Arja Vesanto-Vuori sekä Miia Lehto. Rahastonhoitajana ja jäsen-
sihteerinä on toiminut Ulla-Maija Kuula sekä sihteerinä Jaana Ikäheimo hoitaen samalla yhdistyksen 
kirjanpidon. Toiminnantarkastajina ovat olleet Pia ja Juha Backman Helsingistä sekä heidän 
varahenkilöinään Päivi Valtonen Siilinjärveltä ja Hanna-Kaisa Kesti Lievestuoreelta. Hallitus on 
kokoontunut vuoden 2013 aikana 3 kertaa : 12.3, 23.3 sekä 27.10. Lisäksi hallitus on pitänyt 
sähköpostirinkiä ja puhelinneuvotteluja tarvittaessa. Turun Seudun alajaoston yhteys-henkilönä on 
toiminut Marja Nurmi. 
 
Jäsenistö ja jäsenmaksut 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 146 (v. 2012 / 124 jäsentä), joista vuosijäseniä 
104 (2012/100), ainais- ja kunniajäseniä 10, pentuejäseniä 8 ja perhejäseniä 12. Jäsenmaksu oli 
vuosijäseneltä 20 euroa, ulkomaalaisilta 30 euroa kun lehti postitettiin ulkomaille, nuorisojäseneltä 
(alle 16-vuotiaat) 15 euroa, perhejäseneltä 5 euroa sekä pentuejäseneltä (kasvattaja maksanut) 10 
euroa. Kennel Index maksoi kerhon nettisivuille 10 euroa sekä lehteen erikseen saman verran. 
 
Tiedotustoiminta 
Kerhon oma julkaisu Pe-Ke -lehti ilmestyi neljä kertaa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Vuosi-
kirjaa 2012 ei ole vielä julkaistu ja se tehdään vain sähköiseen muotoon. Lehden päätoimittajana toimi 
Jaana Ikäheimo. Lisäksi kerhon nettisivujen ja Facebook-yhteisön kautta on tiedotettu jäsenistöä. 
 
Jalostustoimikunta 
Jalostusneuvojina ovat toimineet Kati Kuula, Heli Kekki ja Markku Kipinä sekä asiantuntija-jäsenenä 
eläinlääkäri Merja Dahlbom Mäntsälästä. Pentuvälittäjänä on toiminut Ulla-Maija Kuula. 17.2 pidettiin 
Jyväskylässä Ulkomuototuomarit ry:n toimesta koulutusnäyttely ja sitä edeltävänä päivänä oli 
tuomarikoulutusta määrätyistä ryhmän 9 roduista. Rodullamme kouluttajana toimi Markku Kipinä. 
Rotujärjestö toimitti runsaasti koulutusmateriaalia tilaisuuteen. Näyttelyn jälkeen oli vielä 
tuomarikollegio , josta rotumme sai 3 uutta tuomaria. Vastaanottajana toimi Hans Lehtinen. 
Jalostustoimikunta antaa lisäksi oman vuosikertomuksensa. 
 
Erikoisnäyttely  
Kerhon erikoisnäyttely pidettiin Kuopiossa 23.3 Musti ja Mirri Areenalla. Tuomarina toimi Kari 
Järvinen. Näyttelyyn oli ilmoitettu yhteensä 30 koiraa sekä 2 kasvattaja- että 1 jälkeläisryhmä. 
  
Yhdistyksen kokoukset 
Rotujärjestön sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kuopiossa 23.3. Kokouksen osallistui 7 kerhon 
jäsentä. 
 
Muu toiminta 
SKL:n valtuuston kokouksissa rotujärjestön edustajana toimi Kati Kuula. Valtuustossa käsiteltiin 
26.5.2013 rotujärjestöoikeuksien lakkauttamista niiden rotujärjestöjen osalta, jotka eivät täytä rotu-
järjestöoikeuksien saamisen perusteita rekisteröintien ja jäsenten määrissä. SKL:n hallitus esitti mm. 
Suomen Pekingesikerho Ry:n rotujärjestöoikeuksien lakkauttamista. Ko. rotujärjestöjen 
valtuustoedustajat pitivät puheenvuorot, minkä jälkeen Kari Järvinen teki esityksen, että rotu-
järjestöoikeuksia ei lakkauteta vaan asian kanssa odotetaan Kennelliiton sääntöuudistuksen etenemistä. 
Asiasta äänestettiin, hallituksen esitys sai 61 ääntä ja Järvisen esitys 47 ääntä. Rotu-järjestöoikeuksien 
lakkauttamiseen tarvitaan ¾ osaa valtuuston äänistä. Näin ollen rotujärjestö-oikeuksia ei lakkautettu 
eikä kunkin rotujärjestön rotujärjestöoikeuksien lakkauttamisesta tarvinnut enää erikseen äänestää.   
 


