JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2013
Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen.
Jalostustoimikunnalle ei ole tullut suoria jalostustiedusteluja (ns. urostiedusteluja) vuoden 2013 aikana yhtään.
Konsultaatiota ja keskusteluapua on käyty mm. yksittäisten pennunostajien ja kasvattajien kanssa. Tiedostusta
toteutettu Pe-Ke -lehdessä ja sähköisesti julkaistavaan vuosikirjaan tulee mm. näyttelyarvostelut. Nykyään tieto
mm. KoiraNetistä on kaikkien saatavilla välittömästi, joten julkaiseminen jälkikäteen on menettänyt osin
merkitystään. Vuonna 2013 ei tullut myöskään tiedusteluja koskien koirien maahantuontia. Neuvontaa
maahantuonnin suhteen on keskimäärin kerran pari vuodessa. Kuolinsyitä tai epävirallisia terveystietoja ei ole
ilmoitettu jalostustoimikunnalle vuonna 2013. Eläinlääkärikyselyn toteuttaminen on siirtynyt.
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Urosten käyttömäärien seuraaminen ja jälkeläistilastointi.
Kiinanpalatsikoirien rekisteröintimäärät, jalostukseen käytetyt koirat, pentuekoko sekä tuonnit ja kasvattajat
vuosina 2008-2013:
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Jalostusyhdistelmien sukusiitosaste on vuonna 2013 syntyneiden kotimaisten pentueiden osalta ollut
keskimäärin 2,58% laskettuna 5 sukupolven mukaan (lähde: KoiraNet). Kiinanpalatsikoira populaatio on
hyvin pieni ja tästä syystä koirilla ei tulisi olla jälkeläisiä yli 5 % 5 vuoden rekisteröinteihin nähden.
Tämä on tällä hetkellä max 14 pentua / koira.
Seuraavassa taulukot jalostukseen käytetyistä uroksista ja niiden jälkeläisten prosentuaalinen määrä
kannasta viimeisen 5 vuoden aikana (rekisteröity 2008-2013). Koiria, joilla on 14 tai yli jälkeläistä, ei
suositella käytettävän enää jalostukseen. Jalostukseen 20 eniten käytettyä urosta vuosina 2008–2013:
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Jalostustarkastus- sekä jälkeläistarkastus -toiminnan toiminnan kehittäminen
Tarkastustoiminta on ollut suunnitteilla Pekingesikerhossa jo vuosia, tuloksetta. Kiinnostus tämän tyyppiseen
toimintaan on pientä, mutta toiveet ja tarpeet tullaan kartoittamaan tulevaisuudessa kasvattajien keskuudessa.
Pentuneuvonta, -välitys ja jalostukseen liittyvistä asioista tiedottaminen ja kasvattajien opastaminen.
Katso yllä tarkemmat tiedot (tiedotus, tiedonkeruu). Pentuvälityksessä oli vuoden 2013 viisi eri koiraa tai
pentua. Pentukyselyitä pentuvälittäjälle tuli yksi ja jalostustoimikunnan jäsenille yksi (vanhemman uutta kotia
etsivän koiran hankinta). Internet on selkeästi merkittävässä roolissa tiedonhankinnassa nykypäivänä.
Jalostuksen tavoiteohjelman noudattaminen ja toteutumisen seuranta. Tavoiteohjelman päivittäminen.
Kasvattajia ei juuri kiinnosta jalostuksen tavoiteohjelma ja jalostussuositukset; mm. terveystarkastuksia tehdään
hyvin marginaalisesti eikä esim. urosten jälkeläismäärä- ja lisääntymissuosituksista (luonnollinen
lisääntyminen) välitetä. Tiedon puute ei ole syynä, vaan rodussa vallitseva mentaliteetti, jota on vaikea muuttaa.
JTO:n päivitys on kesken ja sen tavoitteena on valmistua ja tulla hyväksytyksi vuonna 2014 (ks.
toimintasuunnitelma 2014).
Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutus- ja näyttö- ja koearvostelutilaisuuksien
järjestäminen. Pääroolissa oli osallistuminen erityisesti Ulkomuototuomarit Ry:n koulutusviikonloppuun
helmikuussa 2013 Jyväskylässä. Lauantaina oli koulutus (Markku Kipinän vetämänä), sunnuntaina näyttely
(tuomarina irlantilainen Yvonne Cannon), jonka arvostelua seurasi usea tuomarikokelas. Näyttelyn jälkeen
järjestettiin koearvostelutilaisuus (vastaanottajina Hans Lehtinen ja Markku Kipinä). Kaikki kokelaat saivat
pekingeesien arvosteluoikeuden (Päivi Eerola, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen) Valmius on ollut järjestää
mm. näyttöjä myös muualla. Muita pyyntöjä ei ole vuoden aikana tullut. Tilaisuudessa jaettiin runsaasti
materiaalia, kuten vanhoja vuosikirjoja sekä laaja rotuun perehtymismateriaali (rotumääritelmän tulkinta
kuvineen ja piirroksineen), joista saimme kiitosta mm. Hans Lehtiseltä, Rainer Vuoriselta ja muilta tuomareilta.
Yhteydenpito muihin maihin. Yhteydenpito erityisesti Ruotsiin on kiihtynyt koskien mm. uusia
yhteispohjoismaisia pekingeesin arvosteluohjeita tuomareille. Asian tiimoilta on kontaktoitu Suomen puolesta
työryhmän jäsentä Kari Järvistä ja yhteydenpito on jatkunut vuonna 2014. Myös mm. Eestin pekingesikerhon ja
englantilaisten kasvattajatuomareiden kanssa yhteydenpito on jatkunut.

