JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2014
Jalostusneuvonta. Terveystiedon sekä näyttelytulosten kerääminen ja jakaminen.
Jalostustoimikunnalle ei ole tullut suoria jalostustiedusteluja (ns. urostiedusteluja) vuoden 2014 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 2014 ei tullut myöskään tiedusteluja koskien koirien maahantuontia. Neuvontaa
maahantuonnin suhteen on keskimäärin kerran pari vuodessa. Epävirallisia kuvaustuloksia on saatu tietoon
muutamia. Eläinlääkärikyselyä ei toteutettu
Terveystuloksia on vuodelta 2014 yhteensä 9, joista osa on yli 2-vuotiaiden uusintatutkimuksia:

Polviniveltulokset -tilasto

Sydäntutkimustulokset -tilasto

Urosten käyttömäärien seuraaminen ja jälkeläistilastointi.
Kiinanpalatsikoirien rekisteröintimäärät, jalostukseen käytetyt koirat, pentuekoko sekä tuonnit ja kasvattajat
vuosina 2009-2014:
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Jalostusyhdistelmien sukusiitosaste on vuonna 2014 syntyneiden kotimaisten pentueiden osalta ollut
keskimäärin 3,15% laskettuna 5 sukupolven mukaan (lähde: KoiraNet), mikä on nousua edellisiin vuosiin.
Rekisteröityjen koirien määrä on pysynyt samansuuntaisena viimeiset vuodet. Jalostukseen käytettiin vuonna
2014 selkeästi useampaa eri narttua kuin urosta eli jalostukseen käytettiin selkeästi useamman kerran samaa
urosta kuin aiempina vuosina. Kiinanpalatsikoira populaatio on hyvin pieni ja tästä syystä koirilla ei tulisi
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olla jälkeläisiä yli 5 % 5 vuoden rekisteröinteihin nähden. Tämä on tällä hetkellä max 12,6 eli 13 pentua /
koira.
Seuraavassa taulukot jalostukseen käytetyistä uroksista ja niiden jälkeläisten prosentuaalinen määrä
kannasta viimeisen 5 vuoden aikana (rekisteröity 2009-2014). Koiria, joilla on 13 tai yli jälkeläistä, ei
suositella käytettävän enää jalostukseen. Näitä uroksia löytyy seuraavalta listalta useampia. Erityisen
huomioitavaa on urokset, joilla on vastaava määrä ja jo enemmän pentuja toisessa polvessa.
Jalostukseen 20 eniten käytettyä urosta vuosina 2009–2014:

Vertailuksi jalostuksessa eniten pentuja tuottaneet nartut vuosina 2009–2014, huomioitavaa erityisesti
toisen polven jälkeläiset:
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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.
Olisi olennaista saada esiin koiria, joita ei käytetä näyttelyissä. Yksittäiset kasvattajat ovat kartoittaneet
aktiivisesti tällaisia uroksia mahdollista jalostuskäyttöä varten.
Pentuneuvonta, -välitys ja jalostukseen liittyvistä asioista tiedottaminen ja kasvattajien opastaminen.
Katso yllä tarkemmat tiedot (tiedotus, tiedonkeruu). Pentuvälityksessä oli vuoden 2014 kuusi eri vanhempaa
koiraa tai pentua. Pentukyselyitä pentuvälittäjälle tuli vuoden 2014 aikana yhteensä 4. Internet on selkeästi
merkittävässä roolissa tiedonhankinnassa nykypäivänä.
Jalostuksen tavoiteohjelman noudattaminen ja toteutumisen seuranta. Tavoiteohjelman päivittäminen.
Terveystarkastuksia tehdään hyvin marginaalisesti eikä esim. urosten jälkeläismäärä- ja lisääntymissuosituksista
(luonnollinen lisääntyminen) välitetä. Vaikka kiinnostus yhteistä toimintaa kohtaan liittyen jalostukseen ja
kasvatukseen on hyvin pientä, tavoitteena on vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä koota työryhmä, joka
päivittää JTO:n. Helmikuun alussa 2015 KoiraExpoon osallistuvat Jaan Ikäheimo, Miia Lehto ja Kati Kuula jälkimmäiset keskittyvät jalostukseen liittyviin asioihin ja tuovat ajatukset JTO:n kehittämiseen.
Tuomarikokelaiden ja ulkomuototuomareiden koulutus- ja näyttö- ja koearvostelutilaisuuksien
järjestäminen. 2014 järjestettiin yksi näyttötilaisuus (Eeva Rautalalle), heinäkuussa Helsingin kaikkien rotujen
näyttelyn yhteydessä. Vastaanottajana toimi Hans Lehtinen, Rautala osoitti onnistuneesti osaamisensa rodussa ja
arvosteluoikeuden. Muita pyyntöjä (erikoiskoulutus, näyttö tai koearvostelu) ei ole vuoden aikana tullut.
Seuraava erikoiskoulutus on vuoden 2015 alussa helmikuun erikoisnäyttelyn yhteydessä.
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Yhteydenpito muihin maihin. Kuumimpana aiheena 2014 oli RKO eli rotukohtaiset ohjeet arvostelussa
näyttelyssä Pohjoismaissa. Rotukohtaiset ohjeet (RKO, englanniksi Breed Specific Instructions, BSI) on PKU:n
ja sen jäsenmaiden Ruotsin, Suomen, Norjan ja Tanskan kennelkeskusjärjestöjen yhteinen ohjeistus tuomareille
erityistä huomiota kaipaavista seikoista ulkomuotoarvostelussa. Ohjeeseen on koottu piirteitä, jotka liioiteltuina
johtavat epäterveeseen rakenteeseen tai ”rotupiirteeseen”. Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä
näyttelyissä ja RKO-ohjeistuksessa mainittujen 39 rodun pääerikoisnäyttelyistä kerätään ulkomuototuomareiden
kirjalliset raportit, joista lähetetään kopio myös ao. rotujärjestöille. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ohjeistus
on jo käytössä. Suomen Kennelliiton hallitus päätti, että Suomen Kennelliitto lähtee mukaan
yhteispohjoismaiseen RKO -projektiin 1.6.2015 alkaen. Tavoitteena on tiivistää tulevaisuudessa yhteistyötä
PKU-maiden kanssa, esim. tuomarilistojen osalta. Yhteyttä on pidetty myös edelleen Eestiin ja Englantiin,
suomalaisia kasvattajia esitellään nykyään esim. englantilaisessa The Ventura Pekingese Club -vuosikirjassa.

