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1. YHTEENVETO 
 
Kuvaus rodusta ja sen käyttötarkoituksesta 
 
Pekingeesi on luonteeltaan peloton, itsevarma, voimakastahtoinen ja tasapainoinen. Se osoittaa omistajalleen 
syvää kiintymystä ja ymmärrystä – ei nöyrää palvontaa. Vieraita kohtaan pekingeesi voi olla pidättyväinen, se ei 
kuitenkaan saa olla arka eikä vihainen.  
 
Rotumääritelmän sanavalinnat kertovat rodun alkuperästä ja historiallisesta taustasta: ”Leijonamainen olemus. 
Ilme on valpas ja älykäs. Peloton, uskollinen ja pidättyväinen, ei arka eikä aggressiivinen.” Rotumääritelmän kohta 
yleisvaikutelma painottaa myös pekingeesin luonteen ainutlaatuisuutta kuvailemalle sen olevan ”erittäin 
omanarvontuntoinen ja ylhäinen.”  
 
Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus oli toimia koristeena ja pahojen henkien karkottajana Kiinan keisarillisessa 
hovissa ja se myös viihdytti hovia tempuillaan. Pekingeesi on ollut seurakoira jo vuosisatojen ajan. 
 
Seurakoirana toimiminen on pekingeesin käyttöominaisuus ja se voi erinomaisena seurakoirana säilyttää myös 
erityispiirteensä kuten omanarvontuntonsa ja arvokkuutensa, joista se erityisesti rotuna tunnetaan. Kotioloissa 
pekingeesi paljastaa leikkisyytensä ja toiminnallisuuteensa, jos sille vain tarjotaan siihen mahdollisuus. 
Sopeutuvaisuutensa takia se tyytyy rauhallisempaankin elämänmenoon eikä pekingeesejä juurikaan nähdä 
näyttelyiden lisäksi muissa aktiviteeteissa.  
 
Rodun tilanne ja jalostustavoitteet 
 
Populaation rakenne ja jalostuspohja 
Rodun populaatio on melko pieni maailmanlaajuisesti. Koirat ovat toisilleen sukua ja englantilaisten kasvattajien 
jalansija on edelleen vahva rodussa ja koiria viedään Englannista edelleen ympäri maailmaa. Monet tämän päivän 
”huippukoirat” eri mantereilla ja maissa ovat lähtöisin samoista koirista, jotka toistuvat sukutauluissa yhä uudelleen 
ja uudelleen, parhaimmillaan monta kertaa, kuten esimerkiksi englantilainen uros Livanda Santana. 
 
Suomessa on käytetty melko hyvin uroksia ja narttuja kaikista syntyneistä, mutta siinäkin on parannettavaa. Eri 
uroksia tulisi käyttää vielä enemmän. Kasvattajien tulisi hyödyntää enemmän tuontikoiria (sekä tuontispermaa) 
jalostukseen, mutta niilläkin koirilla saattaa olla suomalaisia koiria sukutauluissaan, joten niiden osalta olisi 
suotavaa olla valikoiva. Suomen Pekingesikerho ry:n tavoitteena on terverakenteinen, hyväluonteinen, 
luonnollisesti lisääntymiskykyinen ja rotumääritelmän mukainen pekingeesi säilyttäen sen rodunomainen luonne. 
 
Luonne ja käyttäytyminen sekä käyttöominaisuudet 
Pekingeesin luonteesta on vähän tutkittua tietoa. Pekingeesi on luonteeltaan peloton, itsevarma, 
voimakastahtoinen ja tasapainoinen. Vieraita kohtaan pekingeesi voi olla pidättyväinen, se ei kuitenkaan saa olla 
arka eikä vihainen. Pekingeesi on ollut seurakoira jo vuosisatojen ajan. Nykyajan pekingeesi on saatu jalostettua 
sosiaalisemmaksi ja joistakin yksilöistä on tullut jopa liehakoivia vieraita kohtaan pekingeesille tyypillisen 
arvokkuuden kustannuksella. 
 
Terveys ja lisääntyminen 
Pekingeesin pään muotoa kutsutaan brakykefaaliseksi. Liian lyhyt kuono vaarantaa hengitys- ja 
lämmönsäätelyjärjestelmän normaalin toiminnan ja aiheuttaa siksi vakavia terveysongelmia. Tilaa kutsutaan 
brakykefaaliseksi oireyhtymäksi. Hengitysvaikeudet johtuvat usein liioitellusta brakykefaliasta. Kennelliiton yleinen 
jalostusstrategia linjaa, että jalostuskoiralla ei saa olla merkkejä sairaudesta tai hengitys- tai liikkumisvaikeuksista. 
Jalostukseen ei tule käyttää koiria, joilla on liioitellun lyhyt kallo tai kuono. Jotta liioitellut rakennepiirteet 
vähenisivät rodussa, hengitysvaikeuksiin tulee suhtautua vakavasti jalostuksessa. Rotujärjestö suosittelee, että 
jalostuskoirille tehtäisiin viralliset terveystutkimukset silmistä, kyynärnivelistä ja polvista sekä sydämen kuuntelu 
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eläinlääkärin toimesta. 
 
Pekingeesit lisääntyvät pääosin luonnollisesti ja yksittäistapauksissa ongelmien syynä on mm.  alentunut urosten 
libido ja kokoerot. Suomen Pekingesikerho ry suosittelee normaalia astutusta ja siemennykseen turvaudutaan vain 
erittäin painavista syistä (tuonti/ulkomainen uros). 
 
Ulkomuoto 
Pekingeesin ulkomuoto on omalaatuinen ja antaa mahdollisuuden ylilyönteihin jalostuksessa. Näitä  
ylilyöntejä ovat mm. liian runsas nenänpäälle sijoittuva ryppy, joka peittää silmiä tai sieraimia, liian 
syvälle sijoittunut kirsu, ylikorostunut eturaajojen käyryys, erittäin runsas ja tiheä ja/tai vääränlaatuinen karvapeite. 
Jalostusvalinnoissa näitä ylilyöntejä pitää välttää. 
 
Rotumääritelmä on vuosien saatossa muuttunut runsaasti. Sitä on muutettu yhä enemmän terveysnäkökohdat 
huomioivaan suuntaan. Rotumääritelmä mainitsee ihannepainon olevan 5 – 5,5 kg. Nykyään monet pekingeesit 
painavat usein jo 6 – 8 kg. Kokoon tulee kiinnittää huomiota. Rungon mittasuhteet 3:5 ja nartuilla sallitaan hieman 
pidempi runko. Rungon ei kuulu olla neliömäinen. 
 
Tärkeimmät suositukset jalostuskoirille 
 
Koiran tulee olla rakenteensa ja terveytensä puolesta soveltuva jalostukseen. Koiralla ei saa olla säännöllistä tai 
toistuvaa lääkehoitoa tai erityisruokavaliota. Koiralla ei tule olla sellaista vikaa tai sairautta, joka pahenee tiineyden 
ja synnytyksen myötä. Jalostuksessa tulee välttää yhdistelmiä, joiden tiedetään periyttävän vikoja ja sairauksia. 
Jalostukseen tulisi käyttää hyvän ja rodunomaisen luonteen omaavia jalostusyksilöitä. 
 
Lisäksi Suomen Pekingesikerho ry on laatinut omia jalostuskriteerejä ja vaatimuksia pentuvälitykseen pääsyn 
ehdoiksi vuoden 2011 alussa.  Pentuvälitykseen on päätetty tehdä kaksi listaa; pentueet, jotka täyttävät 
jalostussuositukset ja pentueet, jotka eivät täytä. 
 

� Nartun tulee olla vähintään 18 kuukauden ikäinen ennen ensimmäistä astutusta ja uroksen tulee olla 
vähintään 12 kuukauden ikäinen käytettäessä sitä ensimmäistä kertaa siitokseen. 

� Koiraa, joka on saanut näyttelyssä hylätyn tai EVA:n luonteen takia 2 kertaa, ei suositella jalostukseen. 
� Suositellaan virallista polvien, kyynärnivelien, silmien ja sydämen (sydänäänten kuuntelu) tutkimista.  
� Jalostukseen tulee käyttää normaalisti lisääntyviä yksilöitä. 
� Sukusiitosaste ei saa nousta yli serkusparituksen eli 6,25%:n, laskettuna viiden (5) sukupolven mukaan. 
� Jalostuskoirilla tulee olla näyttelystä vähintään laatumaininta ”erittäin hyvä” tai se on vaihtoehtoisesti 

jalostustarkastettu vastaavalla arvosanalla. 
� Suositellaan selkärangan kuvauttamista jalostuskoirilta. 
� Suositellaan kehitteillä olevaa kävelytestiä kaikille jalostukseen käytettäville koirille. 
� Yksittäisen yksilön elinikäinen jälkeläismäärä saa olla korkeintaan 5 % yhden sukupolven (= 4 vuotta) 

jälkeläisitä. 
 
 
 
2. RODUN TAUSTA 
 
Alkuperä ja käyttötarkoitus 
 
 “A Pekingese is not a pet dog; he is an undersized lion.”  A. A. Milne 
 



 

PEKINGEESIN JALOSTUKSENTAVOITEOHJELMA 
2018 

 SUOMEN PEKINGESIKERHO RY 

 

6 

Rotu on peräisin Kiinasta ja joidenkin lähteiden mukaan sitä kasvatettiin jo Han-dynastian aikaan keisarillisessa 
hovissa eli 206 ennen ajanlaskua – 220 ajanlaskun alun jälkeen. Pekingeesin kehitys nivoutuu buddhismin 
saapumiseen Kiinassa. Leijonat liittyivät moniin buddhalaisiin myytteihin ja Kiinassa leijonista muistutti enää 
patsaat, sillä Han-dynastian aikaan leijonat olivat jo kuolleet sukupuuttoon. Tämä vaikutti koirien kasvatukseen ja 
koirista, kuten pekingeesistä, haluttiin luoda näiden patsaiden ja buddhalaisten tarinoiden kesyn leijonan kaltainen 
”pieni leijonakoira”. Hovissa pekingeesiä edelsi joidenkin historian kuvausten mukaan ”pieni, hurja spanieli”, josta 
rodun kasvatus alkoi.  
Pekingeesin alkuperäinen käyttötarkoitus oli toimia leijonan korvikkeena koristeena ja pahojen henkien 
karkottajana keisarillisessa hovissa. 
 
Länsimaissa tunnetuin kiinalainen pekingeesi-ihminen on leskikeisarinna T’Zu Hsi. Leskikeisarinna T’Zu Hsi oli 
vallassa vuosina 1861 – 1908, eli 47 vuotta, paria lyhyttä katkoa lukuun ottamatta. Fun eli palatsikoiran historia on 
viisituhatta vuotta vanha. Palatsikoira eli kulta-aikaa viimeisen Ch’Ing eli Manchu dynastian aikana vuosina 1644 – 
1912.  
 
Keisarinpalatsin Fu-koiran status-arvo syntyi kolmesataaluvun puolivälissä silloisen keisarin kääntyessä 
buddhismiin. Sekä Kiina että Intia olivat jo silloin korkeakulttuurimaita. Ne kohtasivat toisensa rauhanomaisesti. 
Buddhalaisuus liittyi Kiinassa vallitsevaan taolaisuuteen ja konfutselaisuuteen luontevasti. Pekingeesiin sisältyy 
kiinalaisen taruston lohikäärmeen ja intialaisen Buddhan leijonan symbolit.  
 
Kiinalainen lohikäärme, taruolento, esiintyi ihmisenkin hahmossa. Se hallitsi vettä, sadetta ja oli yleensä 
hyväntahtoinen. Raivonpuuskissa se aiheutti myrskyjä ja tulvia. Lohikäärmeet olivat suojelushenkiä, jotka 
seurustelivat jumalien ja jumalattarien kanssa. Symbolina lohikäärmeet edustivat miehistä voimaa ja ylipäätänsä 
kaikkia miehisiä ilmiöitä. Feniks-lintu Feng oli kaikkien naisellisten ilmiöiden vertauskuva. Lohikäärme oli Kiinan 
keisarin vertauskuva. Keisari istui lohikäärmeistuimella. Keisarinnaa symboloi Feniks-lintu. Keisarillisella 
lohikäärmeellä oli viisi varvasta, muilla neljä. Kiinalaisista kertomuksista voi päätellä, ettei uskomuksia otettu 
kuolemanvakavasti. Hurjailmeiset symbolit sisältävät myös huumoriainesta. 
 
Buddhan lannistama leijona kuvasi lannistettua ihmispahuutta ja se oli Buddhan uskollinen palvelija. Kääntyessään 
buddhalaisuuteen kiinalaiset ottivat leijonan uskonsa symboliksi. Kiinassa ei kuitenkaan ollut leijonia ja ne 
muutamat, joita keisarille Intiasta lahjoitettiin, menehtyivät, joten taiteilijoiden ongelma oli elävän mallin puute, 
kunnes joku havaitsi yhtäläisyyttä Fu-koiran ja leijonan kesken. Tästä lähtien Fu eli ”pyhä leijonakoira” kuvataan 
taiteessa ja uskonnossa Buddhan seurassa. Oikea leijona häipyi ja tämän symbolikoiran monta vuosisataa kestänyt, 
kunniantäysi ura kesti keisarikunnan tuhoutumiseen asti. Näitä erikoiskoiria kasvatettiin sekä hoidettiin 
temppeleissä ja pagodeissa, puolipyhinä olentoina. Temppelikoirat, joita korkea-arvoiset papit vartioivat, olivat 
eniten leijonaa muistuttavat. Ne olivat luonteeltaan rajuja ja tyypiltään valikoidusti mahdollisimman irvokkaan 
näköisiä. Ne olivat lähtöisin Kylin nimisestä maakunnasta. Raivoisin, irvokkain Kylin irvistys oli parhaimmalla 
temppelikoiralla. Nykyään Kylin suuksi kutsutaan tämän päivänkin palatsikoiran suuta, kun kuono-osa ja alaleuka 
ovat oikein hyvin muodostuneet.  
 
Keisarin koirat, palatsikoirat, olivat kuitenkin pienempikokoisia ja somempia eläimiä. Keisari oli jumalien kanssa 
tasa-arvoinen ja hänen koiransa olivat arvokkaampia kuin temppelikoirat. Paitsi papistoon, myös virkamiehiin eli 
mandariineihin, keisari piti selvän välimatkan. Eräs keisareista aloitti jopa antamaan koirillensa mandarin-arvoja. 
Ruhtinaiden ja herttuoiden arvoisina niille suotiin hoviväen mukaiset vuositulot. Ne koulutettiin osallistumaan 
hovin juhlamenoihin. Niitä kannettiin kuin hoviväkeä upeissa kantotuoleissa. Niiden keisarilliset pennut, 
keisarillisten ihmisvauvojen tapaan, otettiin pois synnyttäjiltään ja annettiin imettäjien hoitoon, jotka olivat 
hovinaisia ja joiden omat tyttövauvat oli hukutettu tai muutoin tapettu. 
 
Keisarin henkivartijat vartioivat niitä ja niillä kullakin oli henkilökohtainen palvelija. Mutta, koska koirat olivat 
keisarin lähipiirissä, virkamiehet, hoviväki ja palveluskunta katsoivat, että nämä koirat pyhittivät heidät keisarin 
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silmissä. Palatsikoiran sanotaan kohdelleen palvelijoitaan palvelijoina, mutta hovin jäseniä se katsoi tehtäväkseen 
hurmata ja huvittaa viehättävällä käytöksellä ja tempuilla. Siten kehittyi niin sanottu palatsikoiran/pekingeesin 
temperamentti, yhdistelmä pikku diktaattoria ja hilpeää kujeilijaa.  
 
Vuosisatojen ajan, jolloin eunukit kasvattivat palatsikoiria keisareille, rotua pidettiin Kielletyn kaupungin 
luostareissa tai Kesäpalatsissa. Rangaistuksena niille henkilöille, jotka nähtiin koirien kanssa näiden em. alueiden 
ulkopuolella, oli kuolemantuomio kivittämällä. Koirien sukutauluja ylläpitivät hovin taidemaalarit, jotka pitivät 
kirjaa koirien koosta, värityksestä ja maalasivat suosikkikoirat kankaalle.  
 
Jotkut selonteot väittävät, että Fu-koiran kasvatus- ja jalostustyö rodullisine tavoitteineen alkoi vasta 1600-luvulla. 
Näitä koiria kutsuttiin myös nimellä Peiping-Kou, sitten kun keisarikunnan pääkaupunki Manchujen mukana siirtyi 
Pekingiin. Jotkut tietolähteet kertovat, että Tiibetistä tuotu pörrökarvainen pienikokoinen Ha-pa –terrieri 
(historiassa tunnetaan myös sileäkarvainen Happa dog, jonka edustaja tuotiin myöhemmin myös Englantiin) 
risteytettiin siihen. Syntyi yksilöitä, joilla oli kauluri, pitkä töyhtöhäntä, hapsut korvissa ja jaloissa. Tämä 
selektiivinen, valikoiva jalostus onnistui. Näiden koirien luojat rakastivat komiikkaa ja groteskisuutta. Ollen 
kiinnostuneet myös sopusuhtaisuudesta rakenteessa, he loivat palatsikoiran yleisen tyypin eli rotumääritelmän, 
jonka T’Zu Hsi puki sanoiksi ja englantilaiset ottivat omakseen; pohjaksi pekingeesin rotumääritelmälle. 
 
Tämän päivän kasvattajat pitävät arvossaan edelleen kuvausta, jolla leskikeisarinna T’Zu Hsi kuvaa pekingeesiä 
maailman ensimmäisessä rotumääritelmässä. Ensimmäinen rotumääritelmä kuvaa jo silloisia, nykyään liioiteltuina 
pidettäviä piirteitä kuten ”kuono kuin hindujen apinajumalan”, ”olkoon sen etujalat taipuneet niin, ettei se halua 
vaeltaa kauas pois keisarilliselta alueelta”. 
 
Keisarinna T’Zu Hsi, joka hallitsi Kiinaa vuosina 1861 – 1908, on sanellut pekingeesin ensimmäisen 
rotumääritelmän:        
                                          
Leijonakoira olkoon pieni, 
pöyhistyköön sen kaulan ympärillä arvokkuuden aaltoileva röyhelö. 
Levittäytyköön sen häntä hulmuavana lippuna sen selän yli. 
 
Olkoon sen naama musta, eturinta tuuheakarvainen, 
otsa suora ja matala eikä koskaan kuin keisarin boksarin, taistelijan otsa. 
 
Olkoon sen silmät suuret ja loistavat, 
korvat kuin sotadjonkin purjeet, 
kuono kuin hindujen apinajumalan. 
 
Olkoon sen etujalat taipuneet niin, 
ettei se halua vaeltaa kauas pois keisarilliselta alueelta. 
 
Olkoon sen runko kuin saalistaan väijyvän leijonan. 
Olkoon sen tassut runsashapsuiset, jotta sen askeleet olisivat äänettömät.                                                          
Vetäköön sen rungon loisto vertoja Tiibetin jakkihärälle, jonka hännän huiskutus suojelee keisarillista pentuetta 
lentävien hyönteisten hyökkäyksiltä. 
 
Olkoon se luonteeltaan eloisa, jotta se toisi iloa hypähtelyllään. 
Olkoon se varovainen, ettei antaudu vaaralle alttiiksi. 
Olkoon se tavoiltaan sovinnollinen, jotta se eläisi sovussa muiden 
palatsin suojeluksessa olevien eläinten, kalojen ja lintujen kanssa. 
 
Olkoon sen väri kuin leijonan – kultainen soopeli, 
kannettavaksi keltaisen viitan hihassa, 
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tai olkoon se väriltään punainen tai musta, 
valkoinen tai raidallinen kuin lohikäärme 
niin, että on koiria jokaiseen keisarilliseen viittaan sopivina. 
 
Kunnioittakoon se esi-isiään ja laskekoon uhrinsa Kielletyn kaupungin 
koirien hautausmaalle jokaisen uuden kuun aikana.                
Käyttäytyköön se arvokkaasti. 
Oppikoon se silmänräpäyksessä puremaan ulkomaalaisia paholaisia. 
 
Olkoon se nirso ruuastaan, jotta se vaateliaisuudestaan tunnettaisiin keisarilliseksi. 
Ruokittakoon sitä hain evillä, isokuovin maksalla ja viiriäisen rintalihoilla.                                                                 
Olkoon sen juomana haudutettu tee 
Hankowin maakunnassa kasvavan teepensaan kevätsilmuista, 
keisarillisessa puistossa laiduntavien antilooppien maito 
tai meripääskysen pesistä valmistettua lientä. 
 
Täten on se säilytettävä aitoutensa ja itsekunnioituksensa. 
Sairastuessaan on se voideltava jumalille pyhitetyn leopardin puhtaalla ydinrasvalla 
ja annettakoon sille juotavaksi laulurastaan munankuorellinen vispilöityä omenakermaa, 
johon on sekoitettu kolme hyppysellisestä lestyä sarvikuonon sarvea. 
Annettakoon iilimatojen imeä sen verta. 
 
Näin hoidettuna se paranee - 
mutta jos se kuolee 
muista, että myös sinä olet kuolevainen. 
 
Rodun kehitys nykyiseen muotoonsa 
 
Englannista tuli rodun uusi kotimaa Keisarikunnan tuhouduttua. Vuonna 1894 Lontoossa sijaitseva Kennelliittoa 
vastaava elin, The Kennel Club, rekisteröi kirjoihinsa Pekingese nimen tälle rodulle. Sitä käytettiin yleisesti vuodesta 
1907 lähtien.  
 
”Ulkomaiset pirut” eli englantilaiset, ranskalaiset, 
amerikkalaiset, hollantilaiset, saksalaiset, venäläiset ja 
jossain määrin ruotsalaisetkin olivat kiinalaisten vaivoina 
vuosisatojen ajan, mutta vuosi 1860 on 
kiinanpalatsikoiran kannalta merkittävä. Toisen 
oopiumsodan aikana englantilaiset ja ranskalaiset joukot 
valloittivat Keisarin (Xianfeng) kesäpalatsin ja sitä 
ryöstellessään sotilaat löysivät neljä pikkukoiraa Keisarin 
tädin huoneesta, jossa ne vahtivat itsemurhan tehneen 
emäntänsä ruumista. Joidenkin lähteiden mukaan koiria 
oli viisi. Jotkut hänen palvelijoistaan ja eunukeistaan 
olivat myös tappaneet itsensä sillä aikaa, kun toiset 
heistä olivat paenneet vuorille ottaen mukaansa pienet, 
pyhitetyt palatsikoirat, joita ei aikaisemmin ollut koskaan 
nähty Kielletyn kaupungin tai Kesäpalatsin ulkopuolella.                        Kuningatar Victorialle lahjoitettu Looty 
 
Rodun historiaan on kirjattu, että nämä koirat olivat ne yksilöt, jotka tuotiin Englantiin ensimmäisinä. Kenraali Dunn 
lahjoitti näistä pienimmän kuningatar Victorialle. Se sai nimekseen Pikku Saalis eli Looty ja se eli kymmenen vuotta 



 

PEKINGEESIN JALOSTUKSENTAVOITEOHJELMA 
2018 

 SUOMEN PEKINGESIKERHO RY 

 

9 

Windsorin linnassa, jossa oli Landseerin maalama muotokuva siitä. Lopuista tuli Richmondin herttuattaren ja 
amiraali, lordi John Hayn omaisuutta. Vuonna 1893 merikapteeni Loftus Allen toi Kiinasta vaimolleen pekingeesin, 
joka sai nimekseen Pekin Peter. Vuonna 1894 Pekin Peteristä tuli ensimmäinen pekingeesi, joka esitettiin 
Englannissa koiranäyttelyssä, Chester Showssa. Pian Pekin Peterin jälkeen Allen toi maahan Pekin Prince ja Pekin 
Princess –nimiset koirat. Ainakin Pekin Peteriä käytettiin myöhemmin jalostukseen.  
 
Näiden tuontien jälkeen diplomaatti Mr ja Mrs Douglas Murray toivat Englantiin joitakin pekingeesejä lisää. Kaksi 
näistä oli Ah Cum (vuonna 1896) ja Mimosa. Nämä ovat historian kirjojen mukaan nykypekingeesin sukupuun 
latvus. Aikamme pekingeesit polveutuvat näistä kahdesta. Ah Cum on nähtävissä täytettynä Lontoossa The Walter 
Rothschild Zoological Museum –museossa. Samassa museossa on nähtävissä Englantiin Pekingistä vuonna 1906 
tuotu sileäkarvainen happa dog nimeltään Ta-Jen. Sen rakenne muistuttaa huomattavasti enemmän nykyaikaisen 
pekingeesin rakennetta kuin Ah Cumin ja jotkut rodun harrastajat ovatkin sitä mieltä, että pekingeesin jalostuksessa 
olisi aikanaan käytetty tätä koiraa. Virallista lähdettä asialle ei ole. (Lähde ja kuvia museon koirista: The Pekingese 
Club of America, artikkeli The Happa Dog, kirjoittaja Tony Rosato 1998, 
http://thepekingeseclubofamerica.net/docs/Happa_Dog.pdf) Happa dogin rakenne oli jo 1900-alussa tietyin osin 
liioiteltu.  

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
        Happa Dog 
 
 
 

pekingeesi Ah Cum, chin ja happa dog 
 
Myös Yhdysvaltoihin tuotiin pekingeesejä pian Englannin jälkeen. Leskikeisarinna lahjoitti partivärisen pennun Miss 
Carlille, kun tämän taidemaalari oli tehnyt muotokuvan hänen lemmikkikoirastaan. Myös Alice Roosevelt sai 
Leskikeisarinnalta lahjaksi yhden palatsikoiran vieraillessaan isänsä presidentti Theodore Rooseveltin kanssa 
Pekingissä. Yhdysvaltoihin tuotujen koirien ei tiedetä jättäneen jälkeläisiä, mutta pekingeesejä alettiin tuoda sinne 
Englannista. Yhdysvaltojen näyttelykehissä pekingeesi esiintyi ensi kertaa vuonna 1901. 
 
Länsimaisen yleisön suosion pekingeesi sai ominaisuuksiensa takia, joita sadunomaisesti kuvataan tarinalla leijonan 
rakastumisesta silkkiapinaan eli marmosettiin. Voidakseen kokea rakastettunsa suosionosoitukset leijona rukoili 
Buddhaa tekemään sen sopivan pienikokoiseksi, mutta säilyttämään sen suuren sydämen, jotta se voisi rakastaa 
enemmän. Buddha suostui ja syntyi Fu. 
 
Rodulle on tapahtunut raju statuksen muutos 1900-luvun jälkipuoliskolla. Koirat, jotka nauhoin ja kulkusin 
somistettuina johtivat Keisarin palatsissa hovin juhlakulkueita, osan niistä kannatellessa hampaissaan Keisarin 
laahusta, ovat sopeutuneet elämään lemmikkeinä ja ns. tavallisina koirina. Pekingeesin omistajat tunnistavat 
kuitenkin yhä rodun erityislaatuisuuden ja kunnioittavat rodun kulttuurihistoriallista taustaa sekä näkevät 
koirissaan monesti ”keisarillisia piirteitä”, jotka on myös kirjattu nykyiseen rotumääritelmään (”ylhäinen”, 
”leijonanomainen”). Pekingeesin luonne onkin erityislaatuinen, ainakin sitä rakastavien ja arvostavien 
koiraihmisten silmin katsottuna.  
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Sukulaisrodut, joiden kanssa yhteinen kehityshistoria  
 
On varsin todennäköistä, että useampi kiinalainen ja tiibetiläinen kääpiökoirarotu jakaa saman kehityshistorian. 
Niiden syntyä, historiaa ja käyttötarkoitusta kuvataan hyvinkin samalla tavalla kerrottaessa rotujen historiasta. 
Pekingeesillä on yhteinen kehityshistoria ainakin seuraavien rotujen kanssa: 
 

x Japanese Chin. Japanese chinin ja pekingeesin oletetaan olleen sama rotu, josta lähdettiin kasvattamaan 
kahta erityyppistä rotua. Chinin historiallisessa kuvauksessa on muutenkin paljon samaa 
kulttuurihistoriallisesti kuin pekingeesin;  
 

Japanese chin on kääpiökoiriin kuuluva rotu, jolla on hyvin arvokas historia. Japanese chin, joka tunnettiin 
aikaisemmin myös japaninspanielina, on hyvin vanha, alun perin Kiinasta ja Koreasta Japaniin tullut koirarotu. 
Japanin keisarillisessa hovissa rotu sai hyvin merkittävän aseman ja se julistettiin siellä pyhäksi. Koiria pidettiin 
kallisarvoisissa, sinisellä silkillä verhotuissa häkeissä aivan kuin harvinaisia lintuja. Chinejä saivat omistaa vain 
keisarillisen hovin jäsenet ja jokaista, joka anasti pyhän Chinin, kohtasi kuolemanrangaistus. Sana "chin" 
tarkoittaakin kalleutta. Sanan toinen merkitys on kissan ja koiran yhdistelmä. Oletettavasti japanilaiset 
pyrkivät jalostamaan koirarodun, joka muistuttaa ulkonäöltään kissaa ja myös käyttäytyy kissan tavoin.  
 
Pekingeesin kohdalla historiassa kissamaisuus on myös mainittu, senhän tuli ilmentää isoa kissaeläintä -
leijonaa. 
 
x Mopsi. Mopsin juuret löytyvät vuoden 400 eKr. Kiinasta ja niin ikään keisarillisesta hovista. Kuten 

pekingeeseillä ja chineillä, mopseillakin oli omat palvelijat huolehtimassa niiden tarpeista ja toiveista. 
Mopsit olivat suosittuja lemmikkejä myös buddhalaisluostareissa Tiibetissä. Tarinoiden mukaan mopseja 
on käytetty luostareissa vartiokoirina - pahojen henkien varalta.  

 
x Tiibetinspanieli. Tiibetinspanielin historiasta kerrotaan, että Tiibetissä oletetaan olleen tiibetinspanielin 

tyyppisiä koiria jo vuodesta 200 eKr eli samoihin aikoihin, johon pekingeesin historian oletetaan ulottuvan. 
Tiibetinspanielin alkuperä nivoutuu läheisesti yhteen kiinalaisten rotujen kanssa.  

 
x Shih Tzu. Shih tzu tarkoittaa kiinan kielellä leijonaa ja rotu on peräisin keisarillisen ajan Kiinasta. Rodun esi-

isien uskotaan olleen Tiibetin buddhalaisluostareista Kiinan keisarille lahjoitettuja arvokkaita ”pyhiä 
leijonakoiria”. Niitä risteytettiin Kiinassa maan omiin leijonakoiriin. Shih tzun sukulaisrotuja ovat näin ollen 
kaksi muuta ikivanhaa itämaista rotua – Tiibetin lhasa apso ja Kiinan pekingeesi.  

 
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pekingese 1925 painting by Florence Jay 
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Pekingeesin ulkomuodon kehitys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1915                                                                                                   1922 
 

 
1947                                                                                                     1995 
 

 
2004                                                                                                                              2014   
 
Ensimmäiset koirat Suomessa, koiramäärän kehitys 
 
Pekingeesit tulivat Suomeen jo 1910-luvulla. Ensimmäiset suomalaisen omistamat pekingeesit nähtiin näyttelyssä 
Helsingissä vuonna 1921.  
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Ensimmäinen Suomessa kasvatettu pekingeesi syntyi 24.4.1916, se oli uros nimeltään Kicke, kasvattajana oli E. 
Åström. Kasvatustyö pääsi pian alkuun ja innostus rotuun kasvoi nopeasti. Tämä näkyy monista tuonneista, joista 
useimmat tuotiin Englannista. (Sir Richard Glyn’in toimittama ”Koirat – suuri tietokirjat” vuodelta 1968). 
 
Vuonna 1921 Helsingin näyttelyssä nähtiin ensimmäiset suomalaisen omistamat pekingeesit: Englannista tuotu 
uros nimeltään Campbell Patsi (kasvattaja Rouvat Evans & Black, omistaja herra Ekroth, Helsingistä) sekä Tanskasta 
tuotu uros Duke Chang-Chun (kasvattaja Charlotte Wending, omistaja rouva Elma Kaira). Samanaikaisesti Viipurissa 
oli narttu Lady Nan-Súh K.J. Grönroosilla.  1930-luvulla maineikkaimpia kenneleitä oli Alexander & Maria Classon 
omistama Of Royal-kennel, joka jatkoi 1950-luvulla voitokkaana toimintaansa Maria ja V.J.Paasikiven omistamana 
Of Glorious-kennelinä. Menestystä edesauttoi Englannista vuonna 1951 tuotettu uros Ch. Lin Tao of Alderbourne. 
Muita maineikkaita kasvattajia olivat mm. Aura Lehmus (Lautsu), Sonja Eranka (vom Eranhaus), Helga Anttila 
(Peiping), Liisa Panuvaara (of Minidreams) sekä Lyyli ja Matias Kästämä (Lymaking). Suomalaiset kasvattajat 
perustivat linjansa pääsääntöisesti ruotsalaiseen Toyhomes- ja englantilaiseen Alderbourne-kenneleihin.  
 
Merkittävimpiä siitoskoiria tuotiin Suomeen useampia. Ehkä merkittävimpiä olivat vuonna 1958 tuotu uros Ku-Ji of 
Caversham, omistajinaan Aura Lehmus ja Liisa Panuvaara sekä 1960-luvulla uros Jamestown Jin-Dre of Tralee, 
omistajana Liisa Panuvaara. 1980-luvulla Lymaking-kennel toi Englannista uroksen nimeltään Belknap Wise Guy, 
jolla oli hyvin suuri vaikutus pekingeesien kasvatukseen Suomessa. 1980- ja 1990-luvuilla valtaosa Suomeen 
tuoduista koirista olivat Gb Ch Jay Trump of Sunsalven tai Gb Ch Shiarita Cassidyn jälkeläisiä.  
 
Pekingeesi oli 1960-luvulla Suomen suosituin kääpiökoira (esim. vuonna 1968 rekisteröitiin 418 kpl). 1980-luvulla 
rodun rekisteröintimäärät kohtasivat aallonpohjan (muutama kymmenen rekisteröintiä vuodessa). Syyksi 
rekisteröintimäärien romahdukseen arvioidaan olevan mm. muiden kääpiökoirarotujen suosio. 
 
 
 

3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA  
 
Rotujärjestö Suomen Pekingesikerho ry – Finska Pekingeserklubben rf on 
perustettu Helsingissä syyskuussa vuonna 1962. Rotujärjestön tarkoitus on edistää 
ja vaalia pekingeesien kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä.  
 
Yhdistyksen hallitus koostuu vuosikokouksen valitsemista kuudesta jäsenestä 
(neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä) sekä puheenjohtajasta. Puheenjohtajan ja 
hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta sekä varajäsenen toimikausi on yksi 
vuosi. Jäsenmäärän kehitys on ollut laskeva 2000-luvun alun vajaasta 200 jäsenestä 2016 vuoden 122 jäseneen 
(lisäksi 10 perhejäsentä). 
 
Rotujärjestö julkaisee Pe-Ke-lehteä 3 – 4 kertaa vuodessa sekä lisäksi julkaistaan vuosittain kerhon kotisivuilla 
sähköinen vuosikirja, joka sisältää muun muassa terveystutkimustulokset, jalostustilastoja ja – tietoutta sekä 
näyttelyarvostelut kyseessä olevalta vuodelta.  
 
Rotujärjestö järjestää satunnaisesti tapaamisia ja tilaisuuksia pekingeesi-harrastajille vuosittaisen erikoisnäyttelyn 
lisäksi.  
 
Jalostustoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä ja mahdollisesta yhdestä ulkopuolisesta asiantuntijajäsenestä. 
Vuosikokous valitsee jalostustoimikunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että yksi jäsenistä on 
vuorollaan erovuorossa. Rotujärjestön jalostustoimikunnan tehtävä on ennen kaikkea kerätä tietoa rodusta, 
tiedottaa, neuvoa ja opastaa rodun harrastajia ja kasvattajia.  
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4. RODUN NYKYTILANNE 
 
4.1. POPULAATION RAKENNE JA JALOSTUSPOHJA  
 
Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on, sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy rodussa. Pieni 
tehollinen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä. Tehollinen koko on aina pienempi kuin rodun 
yksilöiden lukumäärä. Tehollinen populaatiokoko on laskennallinen arvio rodun perinnöllisestä 
monimuotoisuudesta. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että tehollinen populaatiokoko kertoo kuinka monen 
yksilön geenimuotoja tietyssä rodussa tai kannassa on. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun sukusiitosaste 
kasvaa yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti jalostukseen käytettyä, keskenään eri sukuista koiraa. Mitä 
pienempi tehollinen koko on, sitä nopeammin rodun sisäinen sukulaisuus kasvaa ja perinnöllinen vaihtelu vähenee. 
Samalla sukusiitoksen välttäminen vaikeutuu. 
 
Kun tehollista kokoa arvioidaan jalostuskoirien lukumääristä tai rekisteriaineistojen sukutauluista, laskelmat 
tehdään aina sukupolvea kohden. Sukupolven pituus on seurakoirilla kolmesta neljään ja käyttökoirilla viisi vuotta. 
Nyrkkisääntönä on, että tehollinen koko on enintään neljä kertaa tänä aikana jalostukseen käytettyjen, eri 
sukuisten urosten lukumäärä. Jalostuskoirien lukumäärän perusteella laskettu tehollinen koko on aina yliarvio, 
koska kaava olettaa, etteivät jalostuskoirat ole toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät. Parempi 
tapa arvioida tehollista populaatiokokoa perustuu rodun keskimääräisen sukusiitosasteen kasvunopeuteen, mutta 
tämä kaava toimii vain suljetulle populaatiolle ja aineistolle, jossa sukupuut ovat hyvin pitkiä.  
 
Paras tapa säilyttää perinnöllistä vaihtelua ja estää perinnöllisten sairauksien kasaantuminen on välttää 
yksittäisen yksilön runsasta jalostuskäyttöä 
 
Eräs suositus jalostuseläinten minimimäärästä on 25 lisääntyvää urosta ja 50 narttua, jotka eivät ole keskenään 
läheistä sukua, eli joilla ei ole yhteisiä sukulaisia kolmen tai neljän sukupolven etäisyydellä. Tämä vastaa tehollista 
kokoa 67. Nykytiedon mukaan tehollisen koon tulisi lyhyellä aikavälillä olla vähintään 100 ja pitkällä aikavälillä 
paljon tätä isompi, jopa tuhat yksilöä, jotta sukulaistumisesta johtuva sukusiitos ei rappeuttaisi sitä. Useimmilla 
koiraroduilla tähän pitkän aikavälin tavoitteeseen ei päästä, joten tulevaisuudessa tarvitaan ennen pitkää 
risteytyksiä. Jos rodun tehollinen koko on alle 50, rotu on kriittisessä tilassa, jossa geenimuotoja häviää niin 
nopeasti, ettei luonto pysty tasapainottamaan tilannetta. Paras tapa pitää tehollinen koko mahdollisimman 
suurena on käyttää rodun koiria ja sukulinjoja jalostukseen mahdollisimman laajasti ja huolehtia, että koirien 
jälkeläismäärät pysyvät tasaisina.  
(MMT Katariina Mäki 31.10.2013, päivitetty 14.1.2016) 
 
Pekingeesin tehollinen koko on esimerkiksi vuonna 2016 ollut 62, mikä on lähellä määriteltyä jalostuseläinten 
minimimäärää. Rotu on Suomessa koko ajan tuolla rajalla, rekisteröintimäärät ovat pieniä, rodussa ei ole enää 
montaa aktiivista kasvattajaa jäljellä. Viime vuosina ulkomailtakaan ei ole juuri tuotu sen erilaisempaa 
geenimateriaalia kuin kotimaastakaan. Tuontikoirat linjautuvat monien eri linjojen kautta pääasiassa viime vuosien 
”suosikkiperiyttäjään” rodussa, Livanda Micklee Matahoon. Myös monella nuoremmalla suositulla 
jalostusuroksella on Mataho sukutaulussaan (muun muassa Livanda Santana). 2000-luvun alussa trendinä oli 
StSanja-koirat, joita suosittiin Venäjällä ja sieltä niiden vaikutus levisi Suomeen.  
 
Rodun monimuotoisuutta turvaa suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle 
 
Monimuotoisuutta turvaava suositus yksittäisen koiran elinikäiselle jälkeläismäärälle on pienilukuisissa roduissa 
enintään 5 % laskettuna rodun neljän vuoden rekisteröintimääristä (eli vuosilta 2013-2016 201 rekisteröityä pekeä). 
Toisen polven jälkeläisiä koiralla saisi pienilukuisissa roduissa olla korkeintaan 10 % laskettuna neljän vuoden 
rekisteröinneistä (Katariina Mäki 2013).  
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Tämä luku on tällä hetkellä kiinanpalatsikoirilla enintään 10 pentua / koira eli koiria, joilla on 10 tai yli jälkeläistä tai 
20 toisen polven jälkeläistä, ei suositella tulevaisuudessa käytettävän enää jalostukseen.  
 
 

4.1.1 POPULAATION RAKENNE JA SUKUSIITOS 
 
Vuositilasto – rekisteröinnit 1968 – 2016 
 

Vuositilasto - rekisteröinnit 
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 
Pennut (kotimaiset) 26 64 41 54 41 33 

Tuonnit 4 3 5 4 5 6 

Rekisteröinnit yhteensä 30 67 46 58 46 39 

Pentueet 9 21 20 20 16 14 

Pentue koko 2,9 3 2 2,7 2,6 2,4 

Kasvattajat 5 15 14 14 9 9 

Jalostukseen käytetyt eri urokset        

- kaikki 8 17 15 16 13 12 

- kotimaiset 5 13 9 10 6 8 

- tuonnit 2 3 6 4 6 3 

- Ulkomaiset 1 1 0 2 1 1 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3v 7kk 3v 9kk 4v 8kk 4v 10kk 4v 8kk 4v 4kk 

Jalostukseen käytetyt eri nartut        

- kaikki 9 20 20 18 16 14 

- kotimaiset 6 16 13 12 15 10 

- tuonnit 3 4 7 6 1 4 

- keskimääräinen jalostuskäytön ikä 3v 2v 10kk 4v 3kk 3v 8kk 4v 4kk 2v 9kk 

Isoisät 13 30 32 29 25 23 

Isoäidit 15 28 32 29 25 24 

Sukusiitosprosentti 2,60 % 3,15 % 3,15 % 2,58 % 1,94 % 2,88 % 
Koiranet: jalostustilastot, vuositilasto - rekisteröinnit 2011-2016 (helmikuu 2017) 
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Rekisteröintimäärät Suomessa 
 
Tarkasteltaessa pekingeesien populaation kokoa ja rakennetta nykypäivänä, on hiukan tarkasteltava rodun 
rekisteröintimäärien kehitystä aikaisemmilta vuosilta alla olevan taulukon avulla. Tarkastelemalla rekisteröintejä 
aina vuodesta 1968 tähän päivään selviää, kuinka ensimmäinen merkittävä romahdus rekisteröinneissä tapahtui 
kymmenen vuoden aikana vuodesta 1968 vuoteen 1978.  80- ja 90-luvulla rekisteröinnit ovat olleet 100 molemmin 
puolin, mutta 2000-luvulle tultaessa rekisteröinnit ovat olleet alle 80. Syynä tähän on lähinnä ollut rodun 
kasvattajien keskuudessa tapahtunut sukupolvenvaihdos, muiden kääpiökoirarotujen yleistyminen sekä 2000-
luvulla rotuun kohdistunut negatiivinen julkisuus ja muutospaineet. Aallonpohja saavutettiin vuonna 2011, jonka 
jälkeen pienoista nousua on havaittavissa. Vielä syvempi aallonpohja saavutettiin vuonna 2016, jolloin rekisteröitiin 
ennätysmäisen vähän koiria, ennätysmäisen vähäiseltä määrältä eri kasvattajia.  

 

 
KoiraNet: jalostustilastot, vuositilasto – rekisteröinnit. Pekingeesien vuosikirjat. 

 
Jakautuminen linjoihin 
 
Rotu ei ole jakautunut eri linjoihin esimerkiksi eri käyttötarkoituksen mukaan. Englantilaisten kasvattajien jalansija 
on edelleen vahva rodussa ja koiria viedään Englannista edelleen ympäri maailmaa. Monet tämän päivän 
”huippukoirat” eri mantereilla ja maissa ovat lähtöisin samoista koirista, jotka toistuvat sukutauluissa yhä uudelleen 
ja uudelleen, parhaimmillaan monta kertaa, kuten esimerkiksi englantilaiset urokset Livanda Micklee Mataho sekä 
Livanda Santana.  
 
Noiden jälkeläisiä (toisen polven jälkeläisiä jne.) tuodaan yhä uudestaan eri puolille maailmaa, maista toisiin. 
Esimerkiksi Westminsterin Best In Show 2012 Palacegarden Malachy linjautuu sekä isän että emän puolelta Livanda 
Santanaan. Uros esiintyy vahvasti myös rodun piirissä korkeimmalle arvostetun Cruftsin näyttelyn rotunsa 
parhaiden koirien sukutaulussa, vuosina 2009 – 2015 ainoastaan kahtena vuonna Cruftsin rotunsa paras ei ollut 
Livanda Santanan jälkeläinen.  
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Esimerkiksi vuonna 2014 rekisteröitiin viisi tuontikoiraa. Näistä kolmen sukutaulussa esiintyy edellä mainittu 
Livanda Santana ja kahden sukutaulussa Livanda Santanan isoisä Livanda Micklee Mataho, joka löytyy muun muassa 
useamman StSanja –koiran sukutaulusta kuten myös mm. Adiva When I’m Good and Ready. StSanja-koiria on viety 
1990- ja 2000-luvulla muun muassa Venäjälle, mitä kautta niiden vaikutus näkyy suomalaisten koirien 
sukutauluissa.  Livanda Micklee Matahon takana on niin ikään Jay Trump of Sunsalve, jolla oli iso vaikutus Suomeen 
1980- ja 1990-luvulla tuotujen koirien takana.  
 
Vuonna 2015 rekisteröitiin kolme tuontikoiraa, yhdellä sukutaulussaan Livanda Micklee Mataho. Vuonna 2016 
rekisteröitiin neljä tuontikoiraa, kolmella niistä niin ikään sukutaulussaan Livanda Santana (sekä Livanda Micklee 
Mataho muiden jälkeläisiensä kautta kuin Livanda Santanan). Kauemmas sukutauluissa mentäessä siellä on 
useammalla myös Adiva When I’m Good and Ready, StSanja-yhteyden ansiosta.  
 
Tuontikoirilla ei näin ollen ole välttämättä aina toivottua vaikutusta geenipohjan laajentumiseen. Suositellaan 
spermantuontia hallitusti eri linjoista terveysnäkökohdat huomioon ottaen. 
 
Tuontikoirien vuosittainen lukumäärä 
 

 
                                                                                                                                                                     Pekingeesien vuosikirjat 

 
Pekingeesejä on tuotu Suomeen lähes joka vuosi. Eniten tuonteja tuotiin vuonna 2008, jolloin tuotiin 13 koiraa. Yli 
kymmenen koiraa on tuotu vuosina 1990, 1992, 2003, 2005, 2008 ja 2009 ja vähiten koiria on tuotu vuosina 1995, 
1996, 1999, 2006 ja 2007, jolloin tuotiin vain nollasta kahteen koiraan. Viimeisen kuuden vuoden aikana Suomeen 
on tuotu keskimäärin neljästä viiteen koiraa. Rotujärjestö suosittelee uuden jalostusmateriaalin tuomista 
geenipoolin laajentamiseksi. 
Pekingeesejä myös viedään jonkin verran ulkomaille, joten tuontikoirissa saattaa olla myös suomalaisia geenejä. 
Vientikoirien määrää on hankalampi arvioida, koska niistä ei ole tietoa saatavilla. Vientejä on tapahtunut muun 
muassa Australiaan, Venäjälle, Ukrainaan, Eestiin, Ruotsiin, Tanskaan, Ranskaan, Englantiin sekä USA:han ja 
Kanadaan. 
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Rodun keskimääräinen jalostusurosten ja -narttujen ikä 
 

 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tietoa sukusiitoksesta 
 
Sukusiitosaste kertoo todennäköisyyden sille, että sama geeniversio on tullut pennulle sekä isältä että äidiltä eli 
geenipari on homotsygoottinen. Sukusiitoksella on paljon haitallisia vaikutuksia. Monet perinnölliset sairaudet ja 
viat pääsevät puhkeamaan sukusiitoksen lisätessä geeniversioiden kahdentumisen mahdollisuutta. Sukusiitoksella 
on todettu olevan yhteys myös pentukuolleisuuteen (Common medical disorders of the Pekingese).  
”Sukusiitosasteen suuruus riippuu laskennassa mukana olevien sukupolvien määrästä, joten vain sellaisia 
sukusiitosasteita voi verrata keskenään, jotka on laskettu täsmälleen samalla sukupolvimäärällä. Jalostuksessa 
suositellaan neljän-viiden sukupolven perusteella lasketun sukusiitosasteen pitämistä alle 6,25%.”  
(Lähde: MMT Katariina Mäki, http://www.kennelliitto.fi/sukusiitos) 
 
Rodun vuosittainen sukusiitosaste 
 

 
 

KoiraNet: jalostustilasto, vuositilasto – rekisteröinnit 2005-2016 (helmikuu 2017) 
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VUOSI UROKSET NARTUT 
2016 3 v 7 kk 3 v 
2015 3 v 9 kk 2 v 10 kk 
2014 4 v 8 kk 4 v 3 kk 
2013 4 v 10 kk 3 v 8 kk 
2012 4 v 8 kk 4 v 4 kk 
2011 4 v 4 kk 2 v 9 kk 
2010 4 v 1 kk 3 v 3 kk 
2009 4 v 7 kk 3 v 9 kk 
2008 3 v 5 kk 3 v 8 kk 
2007 4 v 5 kk 3 v 8 kk 
2006 5 v 8 kk 3 v 6 kk 
2005 3 v 4 kk 3 v 7 kk 
KoiraNet: jalostustilasto, vuositilasto - rekisteröinnit 

(helmikuu 2017) 
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Pekingeesipopulaation vuosittainen sukusiitosaste on laskenut vuosi vuodelta 1990-luvulta 2000- luvulle tultaessa, 
vaihdellen viime vuosina jonkin verran – esimerkiksi yksittäisten serkusyhdistelmien nostaessa koko rodun 
sukusiitosastetta.  
 
Tänä päivänä monet kasvattajat tuottavat ja tuovat itse omat jalostusnarttunsa ja –uroksensa. Tämä on johtanut 
siihen, että useimmat kasvattajat käyttävät ja antavat tuomiaan ja kasvattamiaan uroksiaan jalostuskäyttöön 
säästeliäästi, jos lainkaan oman kasvatustyönsä ulkopuolelle. Seurauksena on joskus havaittavissa ylilyönnit 
yksittäisen koiran käytössä kuten myös sen jälkeläisen käytössä. Rodun keskimääräinen sukusiitosaste on kuitenkin 
pysynyt alle suositellun 6,25%:n. 
 
 
4.1.2 JALOSTUSPOHJA 
 

Vuositilasto - jalostuspohja 
Per sukupolvi  4 vuotta 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Pentueet 70 77 70 69 69 76 88 92 103 105 100 100 

Jalostukseen käytetyt eri 
urokset 38 40 39 41 40 46 50 51 55 53 55 60 

Jalostukseen käytetyt eri nartut 53 56 45 44 47 56 58 61 68 67 68 69 

Isät/emät 0,72 0,71 0,87 0,93 0,85 0,82 0,86 0,84 0,81 0,79 0,81 0,87 

Tehollinen populaatio 62 
(44%) 

66 
(43%) 

57 
(41%) 

57 
(41%) 

59 
(43%) 

70 
(46%) 

73 
(41%) 

76 
(41%) 

84 
(41%) 

82 
(39%) 

84 
(42%) 

88 
(44%) 

Uroksista käytetty jalostukseen 8 % 13 % 13 % 19 % 22 % 20 % 19 % 18 % 17 % 19 % 22 % 20 % 

Nartuista käytetty jalostukseen 17 % 24 % 34 % 42 % 34 % 29 % 30 % 26 % 28 % 35 % 31 % 33 % 

KoiraNet: jalostustilastot, vuositilastot - jalostuspohja (helmikuu 2017) 

 
 
Jalostukseen käytettyjen urosten ja narttujen osuus syntyneistä 
 

 
                                                                 KoiraNet: jalostustilasto, vuositilasto – jalostuspohja 2005-2016 (helmikuu 2017) 

 
Urosten käyttömäärä syntyneistä on pienempi kuin narttujen. Narttuja käytetään syntyneistä noin 30% eli noin joka 
kolmas, kun taas uroksista käytetään noin 20% eli noin joka viides. Vuonna 2013 narttuja käytettiin syntyneistä jopa 
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42%, mutta sittemmin luvut ovat laskeneet. Vuonna 2016 narttuja käytettiin syntyneistä vain 17% ja uroksia 8%, 
joka on todella vähän. Lukemat ovat huolestuttavasti laskussa. 
 
Isät/emät -luku  
 

 
                                                                 KoiraNet: jalostustilasto, vuositilasto – jalostuspohja 2005-2016 (helmikuu 2017) 

 
”Isien ja emien lukumäärän suhde, eli isien lukumäärä jaettuna emien lukumäärällä, on Koiranetin antamien 
tietojen avulla helposti laskettava luku, joka kuvaa kuinka lähellä urosten lukumäärä on narttujen lukumäärää. Kun 
suhde on yksi, uroksia käytetään yhtä paljon kuin narttuja, ja perinnöllistä vaihtelua säilyy tehokkaimmin.”  
(Lähde: http://katariinamaki.com/artikkelit/Koiranet_jalostuspohja.htm) 
 
Isien ja emien välinen luku on ollut jopa 0,93 vuonna 2013, mutta sen jälkeen laskenut 0,72 tultaessa vuoteen 2016. 
Luku on kuitenkin pysynyt pääsääntöisesti 0,80 yläpuolella 12 vuoden aikana, joka on todella hyvä. Tavoite on, ettei 
se laskisi tämän 0,7 alapuolelle ja saisimme sen pysymään mahdollisimman lähellä 1 eli uroksia käytettäisiin yhtä 
paljon kuin narttuja. 
 
Tietoa tehollisesta populaatiokoosta 
 
Tehollinen populaatio kuvaa jalostuspohjan laajuutta ja on yhteydessä niiden yksilöiden määrää, jotka siirtävät 
geenejä seuraavaan sukupolveen. Tehollinen populaation on sitä pienempi, mitä pienempää osaa rodun kannasta 
käytetään jalostukseen. Rodun geneettinen pohja kapenee ja sisäsiittoisuuden mukanaan tuomat riskit kasvavat, 
jos tehollinen populaatiokoko pienenee. Tehollinen populaatiokoko voidaan arvioida jalostuskoirien lukumääristä. 
Lähteenä käytetty Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmä, KoiraNet, käyttää tätä tapaa.  
 
Tämä antaa tehollisesta koosta yliarvion, koska käytettävä laskentakaava olettaa, etteivät jalostuskoirat ole 
toisilleen sukua ja että niillä on tasaiset jälkeläismäärät.  
 
”Mitä suurempi rodun tehollinen populaatiokoko on, sitä paremmin perinnöllinen vaihtelu säilyy rodussa. Pieni 
tehollinen koko tarkoittaa nopeaa sukusiitoksen lisääntymistä. Esimerkiksi lukema 50 tarkoittaa, että rodun 
sukusiitosaste kasvaa yhtä nopeasti kuin jos rodussa olisi 50 tasaisesti jalostukseen käytettyä koiraa. Nykytiedon 
mukaan tehollisen koon tulisi lyhyellä aikavälillä olla vähintään 100 ja pitkällä aikavälillä paljon tätä isompi, jopa 
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tuhat yksilöä, jotta sukulaistumisesta johtuva sukusiitos ei rappeuttaisi sitä. Useimmilla koiraroduilla tähän pitkän 
aikavälin tavoitteeseen ei päästä, joten tulevaisuudessa tarvitaan ennen pitkää risteytyksiä. Jos rodun tehollinen 
koko on alle 50, rotu on kriittisessä tilassa, jossa geenimuotoja häviää niin nopeasti, ettei luonto pysty 
tasapainottamaan tilannetta. Silloin on keskityttävä säilyttämään mahdollisimman monen yksilön geenejä 
käyttämällä mahdollisimman useaa eri koiraa jalostukseen ja huolehtimalla, että niiden jälkeläismäärät pysyvät 
tasaisina.” 
(Lähde: Katariina Mäki, http://www.kennelliitto.fi/tehollinen-populaatiokoko) 
 
Rodun tehollinen populaatiokoko 
 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
62 (44%) 66 (43%) 57 (41%) 57 (41%) 59 (43%) 70 (46%) 73 (41%) 76 (41%) 84 (41%) 82 (39%) 84 (42%) 88 (44%) 

KoiraNet: jalostustilastot, vuositilasto – jalostuspohja (helmikuu 2017) 

 
Tehollisen populaationkoko on laskenut vuodesta 2005 vuoteen 2016, jolloin se on enää 62. Pekingeesien lukema 
lähenee uhkaavasti kriittistä rajaa.  
 
Erityisesti 1990-luvulla on käytetty liikaa populaation kokoon nähden muutamia uroksia. 2000-luvulla 
jalostusmateriaalia on käytetty laajemmin. Koirien ollessa toisilleen läheisiä sukulaisia on tehollinen 
populaatiokoko todellisuudessa huomattavasti pienempi.  
 
Pieneksi kannaksi eli populaatioksi voidaan erään määritelmän mukaan laskea eläinjoukko, jossa eri sukuisia, 
lisääntyviä uroksia on alle 25 ja naaraita 50 (Mäki: Vain monimuotoinen koirarotu selviää). Per sukupolvi (4 vuotta) 
koiria on käytetty jalostukseen 8 - 17 %, vuonna 2016 esimerkiksi 8 % uroksista ja 17 % nartuista. Lukumääräisesti 
jalostukseen käytetään vähemmän eri uroksia kuin eri narttuja.  
 
Vuonna 2016 käytettiin kahdeksaa eri urosta ja yhdeksää eri narttua jalostukseen, vuonna 2015 luvut olivat 17 eri 
urosta ja 20 eri narttua. Eli useammalle nartulle käytetään samaa urosta. Aikaisempina vuosina erot ovat isompia. 
Se, mitä ja minkä sukuisia yksilöitä käytetään jalostukseen sekä miten paljon kutakin jalostuskoiraa käytetään 
vaikuttaa koirapopulaation monimuotoisuuteen.  
 
Yksittäisen jalostuskoiran ja sen perimän osuus koirakannassa ei saisi nousta kohtuuttoman suureksi (ns. 
Matadorijalostus). Populaation monimuotoisuuden kannalta olisi suotavinta, että mahdollisimman monia 
perusvaatimukset täyttäviä yksilöitä, sekä uroksia että narttuja, käytettäisiin jalostukseen tasaisesti eikä yhtä koiraa 
käytettäisi liikaa. Tehollinen koko ei kasva, jos yhtä ja samaa urosta käytetään hyvin monelle nartulle. 
Jalostuspohjaa voidaan laajentaa tehokkaasti 
vain käyttämällä useita eri narttuja ja uroksia. 
Ihanteellisessa populaatiossa sama koira ei ole 
samaan aikaan sekä vanhempi että isovanhempi. 
Ihanteellista olisi, että koira tekee jälkeläisiä vain 
kerran jokaisessa sukupolvessa (noin neljä 
vuotta) ja jokaista narttua ja urosta kohden 
syntyisi yksi narttu- ja urosjälkeläinen, joilla 
jatketaan sukua. Suositellaan spermantuontia 
hallitusti eri linjoista terveysnäkökohdat 
huomioon ottaen sekä kotimaisten urosten 
laajempaa käyttöä. Suositellaan myös 
kaksoisastutuksia geenipoolin laajentamiseksi.  
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Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 20 urosta 
 
21 eri urosta on tarvittu tuottamaan 50% tarkastelujakson pennuista. Lähimpänä 50 %:n rajaa ovat Chezare White 
Cloud (47 %) ja Mei-Huan Wilbert (49 %).  
 
Useammalla uroksella täyttyy suositeltu jälkeläismäärä niin ensimmäisen kuin toisen polven jälkeläismäärissä. 
 

      Tilastointiaikana Toisessa 
polvessa Yhteensä 

# Uros synt. Pentueita pentuja %-
osuus kumulat.% pentueita pentuja pentueita pentuja 

1 Henrikville Odds On For Me 2009 5 21 4,09 % 4 % 6 15 5 21 

2 Monomah Ole Lukoye Magician Of 
Drea 2004 7 19 3,70 % 8 % 7 13 10 27 

3 Chilliwack’s Maximilliam 2001 8 18 3,50 % 11 % 11 34 11 27 

4 Chilliwack's Ramon Signor 2009 8 17 3,31 % 15 % 10 19 8 17 

5 Dreamville Ezekiel 2006 4 15 2,92 % 18 % 7 21 4 15 

6 Miraman Xavier 2011 5 14 2,72 % 20 % 1 2 5 14 

7 Takeshi's Classic Lover 2003 3 13 2,53 % 23 % 4 15 6 19 

8 Crickethill's Quizas Quizas Quizas 2012 3 13 2,53 % 25 %     3 13 

9 Mei-Huan  Big Brother 2006 5 12 2,33 % 28 % 3 6 5 12 

10 Aragon  2006 3 12 2,33 % 30 % 7 20 3 12 

11 Lumitanssi Midnight Dance 2007 5 12 2,33 % 32 % 2 7 5 12 

12 Terasroos Black Or White 2010 3 11 2,14 % 34 % 3 12 3 11 

13 Young-King Koy-Sagai 2007 3 10 1,95 % 36 % 0 0 3 10 

14 Lumitanssi Nightwish 2008 2 10 1,95 % 38 % 2 2 2 10 

15 Ikar Sechzhai Aleks 2011 4 10 1,95 % 40 %     4 10 

16 StSanja For Sure At Trendylook 2006 5 9 1,75 % 42 % 6 16 5 9 

17 Chilliwack's Sharm D'Pompon 2006 3 9 1,75 % 44 % 5 15 3 9 

18 Crickethill's Jurigagarin 2004 3 9 1,75 % 46 % 0 0 3 9 

19 Chezare White Cloud 2003 3 8 1,56 % 47 % 0 0 6 17 

20 Mei-Huan Wilbert 2004 4 8 1,56 % 49 % 9 23 5 9 

KoiraNet: jalostustilastot, jalostukseen käytetyt urokset vuosilta 2007-2016 (10 vuotta) 
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Viimeisen 10 vuoden aikana jalostukseen runsaimmin käytetyt 20 narttua 
 
Nartuilla neljän vuoden tarkastelujaksolla esiin nousee sama koira kuin 10 vuoden aikana runsaimmin jalostukseen 
käytetyistä, eli Lachlan Whitsuntide, jolla täyttyy sekä ensimmäisen että toisen polven suositeltu jälkeläismäärä. 
 

      Tilastointiaikana Toisessa 
polvessa Yhteensä 

# Narttu Synt. pentueita pentuja %-
osuus pentueita pentuja pentueita pentuja 

1 Lachlan Whitsuntide 2005 5 22 4,28 % 14 37 5 22 

2 Crickethill's Matami Mimmi 2007 4 17 3,31 % 4 12 4 17 

3 Amrosa 2006 5 16 3,11 % 0 0 5 16 

4 Young-King Only-Rose 2007 5 15 2,92 % 1 1 5 15 

5 Jaminan Black Velvet 2004 3 11 2,14 % 2 6 3 11 

6 Chilliwack's Femme Fatale 2004 3 11 2,14 % 13 32 3 11 

7 Chilliwack's Rose Chantal 2009 2 10 1,95 % 3 4 2 10 

8 Justlin's Just Wonderful 2006 3 10 1,95 % 7 21 3 10 

9 Monomah Ninon Sweet Magnolia 2004 4 9 1,75 % 6 15 5 13 

10 Miraman Whoopi 2009 3 9 1,75 % 1 2 3 9 

11 Jaminan Jade Gleam 2004 3 9 1,75 % 0 0 3 9 

12 Young-King Wung-Ding 2003 3 8 1,56 % 3 7 5 14 

13 Blue Creek's Queen D'Pompon 2005 3 8 1,56 % 3 11 3 8 

14 Mallen Del Mikal 2005 2 8 1,56 % 4 9 2 8 

15 Terasroos Buddhas Blessed Yasmin 2008 4 8 1,56 % 3 5 4 8 

16 Dane York Jemina Cricket 2010 2 7 1,36 % 3 9 2 7 

17 Justlin's Lu Voodoo Queen 2001 2 7 1,36 % 1 6 2 7 

18 Finnfair Chilliwacks Maggie May 2007 2 7 1,36 % 1 4 2 7 

19 Mei-Huan Melody Sister 2008 3 7 1,36 %     3 7 

20 Utopian Silvia TheQueen 2008 1 6 1,17 % 3 9 1 6 

KoiraNet: jalostustilastot, jalostukseen käytetyt nartut vuosilta 2007-2016 (10 vuotta) 

 
Jalostuskoirien käyttömäärät 
 
Rotuyhdistys on määrittänyt suosituksen, jossa kiinanpalatsikoirilla on enintään 10 pentua per koira eli koiria, joilla 
on 10 tai yli jälkeläistä tai 20 toisen polven jälkeläistä, ei suositella tulevaisuudessa käytettävän enää jalostukseen.  
 
Vaikka rodussa käytetään kohtuullisen hyvin eri uroksia ja narttuja jalostukseen, nousee tarkastelussa tietyt koirat 
esiin jälkeläismäärineen. Ne edustavat kaikki toisistaan erillisiä linjoja, mikä kertoo kasvattajien ”poteroitumisesta” 
itse tuottamiinsa jalostuskoiriin (sekä tuontikoirat että omat kasvatit) ja omiin linjoihin sekä niiden toistuvaan 
käyttöön. Jälkeläismääriin tulee kiinnittää enemmän huomiota ja ohjeistaa kasvattajia sekä urosten omistajia 
niiden seurannasta ja merkityksestä. Kotimaisten urosten laajempi käyttö sekä spermantuonti ovat suositeltavaa. 
Sperman- kuten myös jalostuskoirien tuonnissa on syytä huomioida terveysnäkökulmat (mm. liioitellut piirteet) 
sekä perehtyä sukutauluihin, sillä ne seuraavat rodun kansainvälisiä trendejä vahvasti ja samat linjat toistuvat 
tuonneissa. Suositellaan myös kaksoisastutuksia.   
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4.1.3 RODUN POPULAATIOT MUISSA MAISSA  
 
Suomeen määrällisesti eniten koiria on tuotu Iso-Britanniasta ja Venäjältä. Näitä on myös käytetty jalostukseen 
runsaasti. Australiasta, Yhdysvalloista, Alankomaista, Malesiasta, Kanadasta ja Ruotsista tulleet koirat ovat myös 
tuotu pääsääntöisesti jalostuskäyttöön. Etenkin Iso-Britanniasta, Venäjältä, Yhdysvalloista ja Kanadasta tuodut 
koirat edustavat pitkälti englantilaisia sukulinjoja, joissa esiintyy toistuvasti samoja koiria.  
 
Pekingeesien rekisteröinnit 2007 - 2016 muissa maissa.  
 

 
Lähteet: Suomen, Englannin, Eestin, Ruotsin, Norjan, Ranskan, Australian sekä Saksan Kennelliitot 
 
Pekingeesien rekisteröinnit ovat laskeneet kauttaaltaan koko maailmassa.  Saatujen rekisteröintitietojen mukaan 
eniten pekingeesejä rekisteröidään yhä niiden vastuumaassa Iso-Britanniassa, mutta sielläkin rekisteröintimäärät 
ovat romahtaneet puoleen kymmenessä vuodessa. Vanhemmat kasvattajat ovat vähentäneet kasvattamista tai 
lopettaneet kokonaan ja yhä useammin saamme kuulla maailmalta suru-uutisia rotuun merkittävästi 
vaikuttaneiden kasvattajien poismenosta. Samalla uusia kasvattajia ei ole tullut lisää yhtä paljon. Venäjältä ja 
Aasiasta, jotka on tunnettuja rodun harrastajamaita, ei ole luotettavia tietoja rekisteröintimääristä saatavilla. 
Lisäksi pekingeesien suosiota maailmallakin on laskenut muiden kääpiökoirarotujen suosion lisääntyminen sekä 
negatiivinen huomio mediassa.  
 
Kiinanpalatsikoiran populaation tarkastelu 
 
Iso-Britannian Kennelliiton kiinanpalatsikoirien jalostusrekisterien geneettisen analyysin tarkoituksena oli arvioida 
perimän monimuotoisuuden vähenemistä rodussa ja tarjota tietoa siitä, kuinka tulevaisuudessa kestävää 
jalostusstrategiaa ohjataan. Kootut populaatiotilastot kuvaavat muutoksia kannan koossa, jalostukseen käytettyjen 
koirien määrän, sisäsiittoisuuden asteen ja arvioidun tehollisen populaation koon. Sisäsiitosaste ja arvioitu 
tehollisen populaation koko viittaavat siihen nopeuteen, millä geneettistä monimuotoisuutta häviää rodun sisällä. 
Analyysi myös laskee keskinäiset suhteet (sukulaisuuden) rodun yksilöiden joukossa vuosittain ja sitä käytetään 
määrittelemään se sisäsiittoisuuden taso, mikä on odotettavissa, jos parittaminen on tehty sattumanvaraisesti 
valituista populaation koirista (odotettavissa oleva sisäsiittoisuus). 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suomi 65 76 55 59 33 41 54 41 64 26
UK 567 490 454 460 451 457 354 284 248 235
Eesti 14 28 14 26 11 34 22 11 15 4
Ruotsi 77 46 45 40 41 52 29 39 40 19
Norja 20 25 28 23 22 31 9 10 24 14
Ranska 308 345 317 355 338 369 291 297 248
Australia 165 136 163 186 161 153 172 196 160 173
Saksa 38 46 50 49 49 28 39 21 29
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Tulosten yhteenveto 
 
Analyysin apuna on käytetty Englannin Kennelliiton täydellisiä tallennettuja rekisteröityjen pekingeesikannan 
sukutauluja, ja tilastot laskettiin jaksolta 1980-2014. 
 
Kuvio 1: Rekisteröintien määrää kuvaava käyrä syntymävuoden mukaan, osoittaa erilaisia rodun suosion 
muutoksia, seuraten vuosittaisia rekisteröityjen koiramäärien muutoksia. 
 
 

 

 
Crufts 2018 pekingeesien voittajat 
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VUOSI SYNT. EMÄT ISÄT            PENNUT PER ISÄ        %PENNUT PER KÄYTETYIMMÄT UROKSET 

        Max Median Mode Mean Sd 50% Uros 25% Uros 10% Uros 5% Uros 

1980 670 506 337 16 1 1 1,99 1,75 74,93 52,99 30 18,66 

1981 1963 1026 527 40 3 1 3,72 3,57 80,69 56,5 31,33 19,21 

1982 2123 1040 516 75 3 1 4,11 5,13 81,58 60,53 36,88 24,02 

1983 2168 1020 534 59 3 1 4,06 4,55 81,78 58,35 34,78 22,79 

1984 1968 929 495 45 3 1 3,98 4 79,88 56,76 33,08 20,83 

1985 1950 881 479 45 3 1 4,07 4,2 79,44 55,69 32,46 21,44 

1986 1745 809 448 23 3 1 3,9 3,84 80,11 56,96 34,15 21,55 

1987 1673 762 433 41 3 1 3,86 4,16 79,68 56,43 33,29 22,24 

1988 1825 772 416 66 3 1 4,39 4,9 79,45 56,77 33,97 22,08 

1989 2357 844 432 84 4 3 5,46 6,45 79,93 58 35,6 23,38 

1990 2309 812 403 70 4 2 5,73 6,14 80,6 58,38 33,69 21,22 

1991 2092 753 372 52 4 2 5,62 5,53 79,78 57,84 33,17 20,55 

1992 2000 694 363 42 4 4 5,51 5,28 78,55 56,8 32,45 20,55 

1993 1907 664 358 36 4 3 5,33 5,03 79,39 56,58 31,99 20,45 

1994 1835 645 348 57 4 3 5,27 5,35 79,46 56,95 33,02 20,44 

1995 1733 569 322 42 4 1 5,38 5,67 80,44 57,88 35,31 22,85 

1996 1323 476 279 37 3 2 4,74 5,13 79,89 58,88 35,98 23,51 

1997 1243 444 256 27 4 3 4,86 4,44 77,63 54,87 32,58 20,27 

1998 1038 364 224 27 4 4 4,63 3,83 77,46 53,08 28,32 16,67 

1999 1025 382 217 34 3 2 4,72 4,4 79,12 55,41 31,61 19,9 

2000 822 298 177 27 4 4 4,64 3,7 75,67 50,85 28,35 17,76 

2001 772 283 194 22 3 1 3,98 3,34 76,94 53,24 29,66 18,39 

2002 722 264 161 22 3 3 4,48 3,92 77,98 54,99 31,16 18,98 

2003 670 238 139 23 4 4 4,82 3,92 77,61 53,73 29,4 17,16 

2004 582 212 119 31 4 3 4,89 4,75 79,21 56,19 32,65 21,48 

2005 633 225 137 31 3 2 4,62 4,75 79,78 57,19 34,91 22,91 

2006 568 207 119 21 4 2 4,77 3,61 77,46 51,41 27,29 16,2 

2007 484 174 96 26 4 2 5,04 3,96 77,07 50,83 28,31 17,15 

2008 514 196 125 27 3 3 4,11 3,65 75,68 51,95 30,93 18,29 

2009 421 145 95 35 3 1 4,43 4,88 79,57 57,24 35,87 24,7 

2010 484 182 114 18 3,5 1 4,25 3,27 76,86 51,65 26,65 17,36 

2011 478 168 105 17 4 1 4,55 3,81 80,33 54,18 30,96 16,11 

2012 399 141 88 22 3 2 4,53 4,14 77,69 54,64 32,33 19,8 

2013 361 123 74 16 4 4 4,88 3,57 74,79 51,8 26,04 16,34 

2014 224 79 53 14 3 1 4,23 3,46 82,59 54,02 26,34 16,96 

 
 
Taulukko 1: vuoden mukaan (1980-2014), syntyneiden pentujen rekisteröintimäärä, yksittäistä emää ja isää kohti, 
maksimi, mediaani, mode, keskiarvo (mean) ja standardi poikkeama (sd) pentujen määrissä per uros ja kaikkien 
syntyneiden pentujen prosentuaalinen osuus. 
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Pohdintaa 
 
Kuten useimpien rotujen kohdalla, sisäsiittoisuusaste oli korkeimmillaan tässä rodussa vuosina 1980 ja 1990. 
Tämä kuvaa ”geneettistä pullonkaulaa” – geneettisen vaihtelun häviämistä kannasta. Kuitenkin 2000-luvun 
puolivälistä lähtien sisäsiittoisuusaste on vähentynyt, mikä merkitsee sitä, että geneettisen vaihtelun 
vähentyminen on hidastunut (mahdollisesti ulkomaisten tuontien kautta). 
 

 
 
Näyttää siltä, että liiallinen suosittujen urosten käyttö siitokseen on vähentynyt (kuvio 3). 
 
On hyvä huomioida se, että vaikka ulkomailta tuodut koirat eivät näytä olevan mitään sukua keskenään, niin näin 
ei tosissaan olekaan. Usein Kennelliitolla käytössä olevassa sukutaulussa on vain muutama sukupolvi näkyvissä, 
jolloin todellisen, vaikkakin kaukaisen, sukulaisuuden havaitseminen estyy. 
 
Pekingeesikerhon Jalostustoimikunnan huomautuksena mainittakoon, että koska Iso-Britannia on jo 1900-luvun 
alusta ollut rodun valtamaa, useimpien muiden maiden pekepopulaatio pohjautuu pääsääntöisesti brittiläisiin 
tuonteihin. Siitä syystä myös Isoon-Britanniaan tuoduissa koirissa on taustalla brittikoiria; erona brittiläiseen 
kasvatustyöhön lienee lähinnä se, että muissa maissa linjoja on saatettu yhdistellä eri tavoin kuin emämaassa, 
jolloin geneettinen muuntelu myös on ollut hieman erilaista. Lisäksi suomalaisittain voidaan huomauttaa, että 
Iso-Britanniassa syntyneiden pentujen määrä ei välttämättä ole sama kuin rekisteröityjen pentujen määrä, koska 
kasvattajien ei ole ollut pakko rekisteröidä pentuetta kokonaisuudessaan. 

 
4.1.4 YHTEENVETO POPULAATION RAKENTEESTA JA JALOSTUSPOHJASTA 
 
Rodun jalostuspohjan laajuus 
 
Suomessa on käytetty melko hyvin eri uroksia ja narttuja jalostukseen kaikista syntyneistä, mutta tehollinen 
populaatiokoko on siitä huolimatta laskenut. Eri uroksia tulisi käyttää yhä enemmän.  Kasvattajien tulisi hyödyntää 
enemmän tuontikoiria sekä tuontispermaa jalostukseen, mutta niissäkin koirissa saattaa olla suomalaisia koiria 
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sukutauluissaan, joten näiden osalta olisi suotavaa olla valikoiva. Englannissa on suurimmat rekisteröintimäärät, 
mutta siellä ei ehkä olla keskitytty koirien terveyteen jalostuksessa niin paljon kuin Suomessa, joten terveiden ja 
rodunomaisten yksilöiden löytäminen saattaa olla haastavaa. Englantilaiset kasvattajat eivät ole välttämättä kovin 
avoimia koiriensa terveydentilasta ja ovat muutenkin valikoivia kenelle koiriaan myyvät. 
Tärkeimmät jalostuspohjaa kaventavat tekijät 
 
Jalostuspohjaa kaventaa yksittäisten urosten runsas käyttö sekä niin sanottujen ”huippukoirien” suosiminen 
sukutauluissa. Tuontikoirat saattavat olla useimmiten myös sukulaisia keskenään tai niillä on jo valmiiksi sukua 
Suomessa. 
 

4.2 LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN SEKÄ KÄYTTÖOMINAISUUDET 
 
Pekingeesin luonteesta on vähän tutkittua tietoa. Kirjallisuudessa kuvataan pekingeesin luonnetta seuraavasti: 
Pekingeesi on luonteeltaan peloton, itsevarma voimakastahtoinen ja tasapainoinen. Se osoittaa omistajalleen 
syvää kiintymystä ja ymmärrystä – ei nöyrää palvontaa. Vieraita kohtaan pekingeesi voi olla pidättyväinen, se ei 
kuitenkaan saa olla arka eikä vihainen. Pekingeesi on ollut seurakoira jo vuosisatojen ajan.  
 
4.2.1 ROTUMÄÄRITELMÄN MAININNAT LUONTEESTA JA KÄYTTÄYTYMISESTÄ SEKÄ RODUN   

KÄYTTÖTARKOITUKSESTA 
 
Rotumääritelmän sanavalinnat kertovat rodun alkuperästä ja historiallisesta taustasta: ”Leijonamainen olemus. 
Ilme on valpas ja älykäs. Peloton, uskollinen ja pidättyväinen, ei arka eikä aggressiivinen.” Rotumääritelmän kohta 
yleisvaikutelma painottaa myös pekingeesin luoteen ainutlaatuisuutta kuvailemalle sen olevan ”erittäin 
omanarvontuntoinen ja ylhäinen.” Jonkin asteiseen inhimillistämiseen sortumisesta ja kulttuurihistoriallisesta 
näkökulmasta huolimatta pekingeesin luonteen kuvaukset kuvaavat hyvin tyypillistä pekingeesiä.  
Rodun käyttötarkoitus on seurakoirana toimiminen. 
 
4.2.2 LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN PÄIVITTÄISTILANTEISSA 
 
Pekingeesi kantaa rotuna mukanaan aina myös historiaansa ja se tunnetaan edelleen koiramaailman 
”poikkeustapauksena”, jonka omanarvontuntoa ja itsepäisyyttä kunnioittavat niin sen omistajat kuin esimerkiksi 
ulkomuototuomaritkin. Kotioloissa pekingeesi paljastaa leikkisyytensä ja toiminnallisuuteensa. Jos sille vain 
tarjotaan mahdollisuus, nauttii se erilaisista aktiviteeteista (lenkkeily, muu aktivointi) muiden koirien tavoin. 
Sopeutuvaisuutensa takia se tyytyy rauhallisempaankin elämänmenoon eikä pekingeesejä juurikaan nähdä 
näyttelyiden lisäksi muissa aktiviteeteissa.  
Tämän päivän pekingeesi on luonteeltaan sosiaalisempi 
kuin 1950 - 1960-luvun pekingeesi. Pekingeesi on ollut 
tunnettu aiemmin pidättyväisempänä ja jopa vihaisena 
vieraita kohtaan. Yksi syy tähän muutokseen voi olla 
myös ihmisten asenteiden muuttumisessa – 
pekingeesiltäkin odotetaan käytöstapoja. Yhteiskunta 
asettaa pienillekin koirille vaatimuksia ja pekingeesien 
omistajien tieto koirien käyttäytymisestä ja 
kotikasvatuksesta on lisääntynyt. Entisaikojen pahojen 
henkien karkottajasta on tullut yhteiskuntakelpoinen 
seurakoira. Joistakin yksilöistä on tullut jopa liehakoivia 
vieraita kohtaan pekingeesille tyypillisen arvokkuuden 
kustannuksella.  
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Luonnekysely 
 
Rotujärjestön teettämissä terveyskyselyissä vuosina 1996 ja 2003 yhtenä osiona oli luonne. Vuonna 1996 
terveyskysely käsitti 106 ja vuonna 2003 se käsitti 169 koiraa.  
 
Alla olevasta taulukosta käy ilmi kysymykset sekä näiden vastaukset.  

 
 
 
 
 
 

Omistajien tulkinnat koirista ovat subjektiivisia, mutta ne antavat jonkinlaista suuntaa sen hetkisestä tilanteesta. 
Tuloksissa on nähtävissä pientä ristiriitaa, mikä kertoo vastaajien kyvystä analysoida koiraansa. Vastaaja kokevat 
esim. vihaisen ja aran koiran eri tavalla, mikä vaikeuttaa tulkitsemista.  
 
Luonnetesti ja MH-luonnekuvaus 
 
Luonnetestattuja pekingeesejä on neljä. Näiden koirien testitulokset ovat seuraavat:  

 

 
 

 
Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet  

1 -1 Toimintakyky Pieni -15 
2 +1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1 
3 -1 Puolustushalu Haluton -1 
4 -1 Taisteluhalu Pieni -10 
5 +1b Hermorakenne Hermostunein pyrkimyksin 35 
6 +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30 
7 -2 Kovuus Pehmeä -16 
8 +3 Luoksepäästävyys Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 45 
9 ++ Laukauspelottomuus Laukauskokematon  
 Yhteensä 69 

 
Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet  

1 -2 Toimintakyky Riittämätön -30 
2 +1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1 
3 -1 Puolustushalu Haluton -1 
4 -1 Taisteluhalu Pieni -10 
5 +1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35 
6 +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30 
7 +1 Kovuus Hieman pehmeä 8 
8 +3 Luoksepäästävyys Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 45 
9 +++ Laukauspelottomuus Laukausvarma  
 Yhteensä 78 
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Tulosten perusteella ei pysty tekemään suuria päätelmiä, mutta voidaan todeta testattujen koirien osoittavan 
rodulle tyypillisiä luonteenpiirteitä ja käyttäytymistä (kohtuullisen toimintakykyisiä ja vilkkaita, pehmeitä, 
hyväntahtoisia koiria, hipauksella entisaikojen pahojen henkien karkottajaa). Testatut ovat erinomaisia seurakoiria.  
 
Näyttelyt 
 
Näyttelytulosten perusteella pekingeesit käyttäytyvät yleensä 
hyvin ja vain hyvin harva koira vuosittain saa luonteen 
perusteella hylätyn. Vuosittaisia näyttelykäyntejä on 420 - 700 
käynnin välillä 2000-luvulla. Näyttelyissä esitetään usein 
samoja koiria näyttelystä toiseen. 
 
Erot eri maiden populaatioiden välillä  
 
Pekingeesien luonnetta ei testata kovin usein. Rodun 
kotimaastakaan ei ole saatavilla tietoja luonteista ja Suomessa 
sen luonnetta ei katsota ongelmaksi. Rodulle suositellaan 
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastusta. 
 
Sukupuolten väliset erot 
 
Sukupuolten välillä ei ole huomattavia eroja luonteessa. 
Yksittäisiä dominoivia tai arkoja yksilöitä löytyy molemmista 
sukupuolista.                                                                                             
                                                                                                                     Pekingeesi on utelias ja erittäin mielellään mukana 
                                                                                                                                                  arjenaskareissa. 

 

 Arvo Osasuoritus Tulos Pisteet 

1 +1a Toimintakyky Kohtuullinen 15 

2 +1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1 
3 +3 Puolustushalu Kohtuullinen, hillitty 3 
4 -1 Taisteluhalu Pieni -10 
5 +1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35 
6 +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30 
7 -2 Kovuus Pehmeä -16 
8 +3 Luoksepäästävyys Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 45 
9 +++ Laukauspelottomuus Laukausvarma  
 Yhteensä 103 

 
Arvo 

Osasuoritus Tulos Pisteet  
1 -1 Toimintakyky Pieni -15 
2 +1a Terävyys Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua 1 
3 +1 Puolustushalu Pieni 1 
4 -1 Taisteluhalu Pieni -10 
5 +1a Hermorakenne Hieman rauhaton 35 
6 +2 Temperamentti Kohtuullisen vilkas 30 
7 +1 Kovuus Hieman pehmeä 8 
8 +3 Luoksepäästävyys Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin 45 
9 +++ Laukauspelottomuus Laukausvarma  
 Yhteensä 95 
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4.2.3 KÄYTTÖ- JA KOEOMINAISUUDET 
 
Rodun alkuperäinen käyttö 
 
Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus oli toimia koristeena ja pahojen henkien karkottajana Kiinan keisarillisessa 
hovissa. Pekingeesi myös viihdytti hovia tempuillaan.  
 
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen 
 
Seurakoirana toimiminen on pekingeesin käyttöominaisuus ja se voi erinomaisena seurakoirana säilyttää myös 
erityispiirteensä kuten omanarvontuntonsa ja arvokkuutensa, joista se erityisesti rotuna tunnetaan. 
Luonneominaisuuksien periytyminen ja vanhempien luonteiden vaikutus jälkeläisiin tulee huomioida 
jalostusvalinnoissa. Jalostukseen ei tule käyttää aggressiivisia eikä arkoja koiria. 
 
Kokeet  
 
Suomessa muutamat pekingeesit ovat osallistuneet viralliseen agility- ja tottelevaisuuskokeeseen. Ulkomailta 
tiedossa on esimerkiksi kanadalaisia pekingeesejä 1970- ja 1980-luvuilta, jotka ovat saavuttaneet 
tottelevaisuusvalio-titteleitä. Kanadasta löytyy yhä aktiivista agility- ja tottelevaisuusharrastamista pekingeesin 
kanssa, kuten myös Venäjältä.  
 
Yhdysvalloissa pekingeesit toimivat myös terapiakoirina hoitokotien asukkaille ja sairaalapotilaille (”Obedience and 
agility Pekingese in Canada”, ”The Sporting Pekingese” ja ”Pekingese in therapy work”-artikkelit teoksessa The 
Millenium Book of the Pekingese 2002). Suomessa ne ovat toimineet myös Kennelliiton Kaverikoirina. 
 
Alkuperäiset, rodunomaiset käyttäytymistarpeet ja niiden täyttäminen 
 
Alkuperäinen tehtävä on ollut viihdyttäminen ja pahojen henkien karkottaminen. Edelleenkin pekingeesi vaatii 
huomiota ja liikuntaa. Se osallistuu mielellään kaikkiin perheen aktiviteetteihin. 
 
 
4.2.4 KÄYTTÄYTYMINEN KOTONA SEKÄ LISÄÄNTYMISKÄYTTÄYTYMINEN 
 
Yksinoloon liittyvät ongelmat 
 
Joskus esiintyy eroahdistusta, kun koira jää yksin. Laumassa ei moista käytöstä huomaa.  
 
Lisääntymiskäyttäytyminen 
 
Urokset astuvat yleensä hyvin ja siemennyksiä käytetään apuna harvoin. Uroksilla, jotka asuvat yksin tai pelkässä 
uroslaumassa saattaa olla alentunut sukupuolivietti. Nartut pääasiassa synnyttävät ja huolehtivat pennuista hyvin, 
mutta sektioihin joudutaan turvautumaan joskus esim. polttoheikkouksien tai suuren yksittäisen pennun takia. 
Luonnollisesti synnyttäneiden narttujen jälkeläiset yleensä synnyttävät myös itse hyvin. 
Syksyllä 2017 suunnattiin kysely kasvattajille, jotka ovat rekisteröineet pekingeesipentueita vuosina 2013-2017. 
Kyseisenä aikana kaikkiaan 21 kasvattajaa rekisteröi pentueita ja heidän koko kasvattajauransa käsittää yhteensä 
335 pentuetta ja 798 pentua. Kyselyyn vastasi 11 kasvattajaa ja näiden vastanneiden kohdalla mukaan laskettiin 
kaikki heidän kasvattamansa pentueet. Näin saatiin laskettua 190 pentuetta ( + 34 pentuetta kasvattajalta, joka ei 
enää muistanut määriä, mutta kertoi kuitenkin syyt sektioihin ) Tämä on huomioitu prosentteja laskettaessa.  
Näissä tilastoiduissa 190 pentueessa sektioita oli yhteensä 35 ja tästä laskien sektioprosentiksi tulee luku 18,4 %. 
Kansainvälisen Animal Health Trust’in tutkimuksen mukaan sektioprosentti on 43%. 



 

PEKINGEESIN JALOSTUKSENTAVOITEOHJELMA 
2018 

 SUOMEN PEKINGESIKERHO RY 

 

31 

Kyselyyn vastanneiden mukaan yleisin syy sektioon oli polttoheikkous, seuraavaksi yleisin syy liian suuri pentu sekä 
kohtuun kuollut pentu. Sektioiden syinä olivat myös mm. epämuodostunut pentu sekä kohdussa ollut kasvain. 
Tilaston ulkopuolelle jäi 10 kasvattajaa, jotka eivät vastanneet kyselyyn edustaen 112 pentuetta käsittäen kaikkiaan 
296 pentua. 
Todellista sektioiden tarvetta ja määrää on mahdotonta saada selville. Sektioiden määrään rodussa vaikuttaa 
kasvattajien asenne.  Muuten rotujärjestön käsityksen mukaan suurin osa nartuista synnyttää itse ja sektiot ovat 
satunnaisia. Sektioon tulee turvautua ainoastaan siinä tapauksessa, kun synnytys ei käynnistyttyään etene 
normaalisti. On olennaista tietää, millainen on koirien kyky lisääntyä luonnollisesti ja siihen tulee pyrkiä sekä nartun 
että uroksen kohdalla. 
 
Sosiaalinen käyttäytyminen  
 
Näyttelyarvostelujen mukaan rotu on hyvin sosiaalinen tänä päivänä. Agressiivisuus ja arkuus on saatu jalostettua 
rodusta hyvin pois. Myös pelkästään kotona elävissä nykypäivän pekingeeseissä on erittäinkin sosiaalisia yksilöitä. 
 
Pelot ja ääniherkkyys  
 
Pekingeesi on peloton ja oman arvonsa tunteva rotu. Kuitenkin jonkun verran esiintyy mm. ilotulitusten ja 
ukonilman pelkoa. 
 
Rakenteelliset tai terveydelliset seikat, jotka voivat vaikuttaa koirien käyttäytymiseen 
 
Esimerkiksi rodulle tyypilliset selkävaivat voivat vaikuttaa rodun yksilöiden käyttäytymiseen. Koira voi olla hyvin 
rauhallinen, minkä voidaan luulla olevan sille tyypillistä käytöstä. Vaikeat hengitysvaikeudet kuten pehmeästä ja 
pitkästä kitalaen purjeesta johtuvat hengitysvaikeudet voivat aiheuttaa vastaavaa käytöstä. Koira välttää 
kiihtymistä mistään ja pysyttelee paikoillaan eikä ole halukas esimerkiksi lähtemään kävelyille tai leikkimään. Lisäksi 
on tavattu esimerkiksi yöllisiä pidätysvaikeuksia johtuen selkävaivoista.  
 
 
4.2.5 YHTEENVETO RODUN KÄYTTÄYTYMISEN JA LUONTEEN KESKEISIMMISTÄ ONGELMAKOHDISTA SEKÄ 

NIIDEN KORJAAMISESTA 
 
Rotumääritelmän mukaan pekingeesi on peloton ja oman arvonsa tunteva. Nykypäivän pekingeesi on eloisa ja 
iloinen seurakoira. Koirien luonteet ovat parantuneet vuosien saatossa jalostusvalintojen ansiosta. Aggressiivisia 
eikä arkoja koiria suositella käytettäväksi jalostukseen. Tunnettua on, ettei pekingeesi pelkää itseään suurempia 
kohteita ja tämä on otettava huomioon mahdollisissa kohtaustilanteissa. Pekingeesi ei myöskään anna herkästi 
periksi kohdatessaan esim. dominoivan vastaantulijan ja tämä on syytä huomioida vahinkojen välttämiseksi. 
Pekingeesin sosiaalistaminen on myös kovin tärkeää jo pentuvaiheessa.  
 
 

4.3 TERVEYS JA LISÄÄNTYMINEN 
 
4.3.1 RODULLA TODETUT MERKITTÄVÄT SAIRAUDET  
 
Brakykefaalinen oireyhtymä 
 
Lähde: Katariina Mäki & Anu Lappalainen Brakykefaalinen 
oireyhtymä http://www.kennelliitto.fi/brakykefaalinen-
oireyhtyma 
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Pekingeesin pään muotoa kutsutaan brakykefaaliseksi. Liian lyhyt kuono vaarantaa hengitys-ja 
lämmönsäätelyjärjestelmän normaalin toiminnan ja aiheuttaa siksi vakavia terveysongelmia. Tilaa kutsutaan 
brakykefaaliseksi oireyhtymäksi. Koirilla lyhyen kuonon aiheuttamista ongelmista on tehty melko paljon 
tutkimusta. Tutkimusten mukaan lyhyt kuono on vahvasti sidoksissa hengitysteiden epämuodostumiin, kuten 
ahtaisiin, puristuneisiin sieraimiin, pitkänomaiseen ja paksuuntuneeseen pehmeään kitalakeen, sekä henkitorven 
ja keuhkoputkien vajaakehitykseen. Lisäksi nenäkuorikot voivat ahtauttaa nenänielua, koska niille ei ole tilaa 
lyhyessä nenäontelossa. Kaikki edellä mainitut epämuodostumat estävät ilman vapaata virtaamista hengitysteissä, 
jolloin riittävä kaasujen vaihto estyy. 
Jos nenänielu on ahtautunut, koira joutuu hengittämään jatkuvasti suun kautta. Tällöin se läähättää lähes koko 
ajan, ja sen uni on katkonaista, sillä koirat eivät pysty nukkuessaan hengittämään suun kautta. Koira joutuu siis 
heräilemään jatkuvasti. Kaikki hyvin lyhytkuonoiset eläimet kärsivät ainakin jossain määrin hengitysvaikeuksista 
koko elämänsä ajan. Hengityksen vajaatoiminnan aste vaihtelee yksilöiden välillä. Hengitysvaikeudet korostuvat 
lämpimällä säällä sekä fyysisen aktiviteetin aikana. Vaivalloisen hengityksen ja hengitysvaikeuksien yleisimpiä 
merkkejä ovat kuorsaus ja tuhina, jotka vakavimmissa tapauksissa voivat aiheuttaa apnean, tajuttomuuden ja jopa 
kuoleman.  
 
Koirien tärkein lämmönsäätelymekanismi on nenäontelon erittäin poimuinen limakalvo. Pitkäkuonoisella koiralla 
limakalvon pinta-ala on yhtä suuri kuin koiran koko kehon pinta-ala, ja sen verenkierto on suorassa yhteydessä 
aivojen verisuoniin, säädellen näin aivojen lämpötilaa. Brakykefaalisten rotujen lyhentynyt kuono vähentää 
lämmönsäätelyyn tarvittavan limakalvon pinta-alaa. Kuonon pituus vaikuttaa ratkaisevasti koiran kykyyn säädellä 
ruumiinlämpöään. 
Lyhytkuonoiset koirat ovat normaalikuonoisia koiria herkempiä ympäristön korkeille lämpötiloille. Ne 
ylikuumenevat eli saavat lämpöhalvauksen herkemmin.  
Joitakin hengitysteiden epämuodostumia voidaan korjata leikkauksella, mutta normaalia lämmönsäätelykykyä ei 
pystytä leikkauksella rakentamaan. 
 
Brakykefalia jalostuksessa 
 
Nykytiedon mukaan pään brakykefaalinen rakenne periytyy suurivaikutteisen geenin mukana, mutta lisäksi siihen 
vaikuttaa useita pienivaikutteisia geenejä, jotka säätelevät brakykefalian astetta. 
 
Risteytyskokeiden perusteella brakykefalia on epätäydellisesti dominantti: kaksi geenimutaatiota johtaa 
äärimmäiseen kuonottomuuteen, yksi taas saa aikaan kuonon, jonka pituus on jotain äärimmäisen ja normaalin 
väliltä. Lopullisen kuonon pituuden ja rakenteen määrittävät pienivaikutteiset säätelijägeenit, joiden vaikutus tosin 
ulottuu vain suurivaikutteisen geenin asettamien "raamien" sisäpuolelle. Tämä periytymismalli selittää vaihtelun 
hengitysteiden epämuodostumien asteessa brakykefaalisten rotujen ja yksilöiden välillä. 
 
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia linjaa, että jalostuskoiralla ei saa olla merkkejä sairaudesta tai hengitys- tai 
liikkumisvaikeuksista. Jalostukseen ei tule käyttää koiria, joilla on liioitellun lyhyt kallo tai kuono. 
Jotta liioitellut rakennepiirteet vähenisivät rodussa, hengitysvaikeuksiin tulee suhtautua vakavasti jalostuksessa. 
Hengitysvaikeudet johtuvat usein liioitellusta brakykefaliasta. Koiralla on oltava normaalit, riittävän suuret 
sieraimet. Sieraimet eivät saa olla litistyneet, pienet tai edes osittain nenäpoimun peittämät. Selvästi äänekäs tai 
vaikeutunut hengitys on vakava virhe, eikä tällaisia koiria tulisi käyttää jalostukseen. Hengitysvaikeudet voi 
tunnistaa äänekkyyden ja liioitellun läähätyksen lisäksi esimerkiksi hengen haukkomisesta. Koiran pysähtyessä 
paikalleen, se haukkoo henkeään ja pyrkii parantamaan hapensaantiaan. Tällaisissa yksilöissä on muun muassa 
menestyneitä näyttelykoiria. Jostain syystä huonon hapenottokyvyn ilmentyminen hengen haukkomisena näyttää 
olevan vaikea huomata. Pehmeä ja pitkä kitalaen purje voi aiheuttaa voimakasta ja äänekästä hengitystä aina 
hyperventilointiin asti koiran liikkuessa enemmän tai leikkiessä tai kiihtyessä muutoin.  
Pekingeesin haluttomuus liikkua voi johtua niin ikään hengitysvaikeuksista ja/tai joskus liiallisesta karvapeitteestä 
(kainalot ja vatsanalus täynnä karvaa).  Haluttomuus liikkua voi johtua myös koiran sairauksista johtuvista kivuista. 



 

PEKINGEESIN JALOSTUKSENTAVOITEOHJELMA 
2018 

 SUOMEN PEKINGESIKERHO RY 

 

33 

Brakykefaalisilla roduilla esiintyviä hengitysvaikeuksia voidaan vähentää suosimalla jalostuksessa koiria, joiden 
kuono on pidempi kuin rodussa keskimäärin, joiden hengitysäänet ovat hiljaisia, ja joilla on suuret sieraimet. 
Pekingeesin jalostuksessa tulee ehdottomasti suosia tällaisia yksilöitä ja karsia jalostuksesta epäterveitä piirteitä 
osoittavat yksilöt. Erityisesti sisään painunut, nenäpoimun peittämä kirsu on ehdottomasti poissulkeva ominaisuus 
kuten hengitysvaikeudet. Kirsun tulee osoittaa suoraan eteenpäin ja kohtuullisen nenäpoimun (tai ”rikkinäisen” 
nenäpoimun) alla on selkeä kuono. Sieraimet eivät ole litistyneet ja ne ovat kooltaan riittävän suuret 
(suhteutettuna koiran kokoon).  
 
Kennelliitolla on Englanninbulldoggiyhdistyksen ja Helsingin yliopiston kanssa käynnissä tutkimusprojekti, jonka 
tarkoituksena on kehittää kuntotesti brakykefaalisten rotujen jalostukseen. Kyseisessä tutkimusprojektissa on 
tarkoituksena selvittää ja kerätä tietoa mm. englanninbulldoggien rakenteesta, luustosta ja koirien yleiskunnosta. 
Lisäksi tutkimukseen on kehitetty kuntotesti, jolla testataan koirien kykyä hengittää sekä toipumista ja 
palautumista rasituksen jälkeen. Testissä koira ravaa yhden kilometrin matkan, jonka aikaraja on 12 minuuttia. 
Kävelyn jälkeen on 15 minuutin palautumisaika, jonka jälkeen tehdään testejä palautumisen 
selvittämiseksi. Suomen Pekingesikerho ry selvittää mahdollisuutta hyödyntää kyseistä testiä  myös pekingeesin 
hengitysongelmien tutkimiseen. Suomen Pekingesikerho ry suosittelee testiin osallistumista vapaaehtoisuuden 
pohjalta.  
 

Pirkko on ensimmäinen pekingeesi, joka on osallistunut viralliseen 
kävelytestiin kesällä 2017. Ensiksi tehdään mittauksia, jonka jälkeen 
suoritetaan kävelyosuus. 

 
 

  Koira käveli yhden kilometrin matkan ja aikaraja oli 12 minuuttia. 

 
 
 
 
 

Kävelyn jälkeen oli 15 minuutin palautumisaika, jonka jälkeen tehtiin 
uudelleen mittaukset palautumisen selvittämiseksi. Pirkon arvot olivat 
määriteltyjen rajojen sisällä ja kävely oli hyvää sekä reipasta. 

 


