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1.Yhteenveto 
Jalostuksen tavoiteohjelman tarkoitus on ohjata rodunjalostusta nyt ja tulevaisuudessa. 
Tavoiteohjelman avulla on mahdollista ylläpitää ja parantaa rodun rotumääritelmän mukaista 
ulkomuotoa, luonnetta, terveyttä ja käyttöominaisuuksia. Ohjelman avulla voidaan ohjata rodun 
kehitystä määrätietoisesti ja vaadittavan pitkäjänteisesti.  

Keinoina tähän pyrittäessä käytetään säännöllistä terveydentilan seurantaa ja tiedon avointa 
jakamista kasvattajien ja harrastajien kesken.  

Rodun terveydentilanne ja luonteet ovat tällä hetkellä erittäin hyviä. Jotta tilanne säilyy hyvänä, on 
tärkeää huomioida terveystulokset ja koiran luonne jalostusvalinnoissa. Rotu on myös erittäin 
pitkäikäinen, johtuen perusterveydentilasta. 

Whippet-Harrastajat ry ohjaa rodun jalostusta tiedottamalla, kouluttamalla sekä 
jalostusneuvonnalla. Yhdistys tarjoaa  pentuvälitystä niille jäsenkasvattajiensa pentueille jotka 
täyttävät yhdistyksen asettamat vähimmäisvaatimukset. 

 
Whippet-Harrastajat ry:n jäsenmäärä on edelleen kasvussa, vuonna 2005 jäseniä oli ennätykselliset 
574.  
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2.  Tausta 
 
Whippetin alkuperä on osin hämärän peitossa. Rodun katsotaan varsinaisesti kehittyneen 1800-
luvun loppupuolella Pohjois-Englannissa. Whippetin esi-isiin luetaan ainakin greyhound ja pienet 
terrierit, mahdollisesti myös italianvinttikoira. Greyhoundilta whippet peri ulkomuotonsa, 
nopeutensa ja kestävyytensä, terrierit toivat rotuun pienen koon, sinnikkyyden ja urheuden. Rotua 
on perinteisesti kutsuttu köyhän miehen kilpuriksi, koska se kehittyi työväenluokan keskuudessa. 
Ainoastaan aateliset saivat omistaa Greyhoundin, ja  kilpajuoksut olivat jo tuolloin suosittuja. 
Alunperin whippettejä käytettiin metsästykseen; se juoksi saaliinsa, yleensä kanin, kiinni ja tappoi 
sen hankkien näin arvokasta saalista perheen ruokapöytään.  

Ensimmäinen whippet – nimeltään Jack Dempsey – rekisteröitiin 1888, tämä tapahtui 
yllätyksellisesti USA:ssa. Englannissa whippet rekisteröitiin ensimmäisen kerran 1891. 

2.1 Rodun kehitys Suomessa   
 
Ensimmäinen whippet tuotiin Suomeen Suomen Vinttikoirakerhon toimesta 1959 Englannista. 
Tämä oli narttu SBIS SF MVA V-60-61-63 Allways Dawn of Test (GB MVA Mars of Test – 
Aiming High of Test). Suomen ensimmäinen whippet-pentue (0+2) syntyi 24.11.1959, emänä oli 
Allways Dawn of Test ja isänä englantilainen GB MVA Robmaywin Stargazer of Allways. Tämän 
pentueen BIS SF MVA,V-64-65 Kiitäjä-Astarte oli BIS Messuhallissa 1964. Allways Dawn of Test 
sai lisäksi neljä muuta pentuetta, joissa kolmen isänä oli FIN MVA Bellavista Markee of Allways ja 
yhden FIN & N MVA Crassus of Streamline. Kahden ensimmäisen pentueen kasvattaja oli Suomen 
Vinttikoirakerho Kiitäjä-etuliitteellä, kolmen pentueen kasvattaja oli Tuulikki Stöckell of 
Streamline -kennelnimellä.  

Whippettien alkutaival Suomessa perustui täysin englantilaisiin koiriin. Aiemmin mainittujen 
lisäksi 1960-luvulla Suomeen tuotiin Englannista myös mm. SF MVA Selbrook Springlight, KANS 
& POHJ & DK MVA V-67 Funfair of Test, KANS & POHJ MVA Bocachica Arapahoe ja SF 
MVA Boughton Buy British. 1960-luvulla alkoi myös näkyä naapurimaamme Ruotsin yhä jatkuva 
vaikutus Suomen whippetkantaan: Ruotsista tuotiin mm. Happy Star Clarrion, SF MVA Reed 
Robin, SF MVA DV-71 Lucidor ja SF MVA Solvikens Sirius. Jalostukseen käytettiin ruotsalaista 
urosta KANS & POHJ MVA Bojars Indigo. 

1970-luvulla Suomen whippet-kanta sai uutta verta Englannista, Ruotsista ja Sveitsistä. 1980-
luvulla nähtiin ensimmäiset tuonnit myös Ranskasta, Australiasta ja USA:sta. 1980 luvulta lähtien 
Suomeen on tuotu ulkomailta vuosittain 1-17 whippettiä sekä käytetty jalostukseen 0-6 ulkomaista 
urosta vuosittain. Nykyinen kanta koostuu pääosin näistä ulkomaalaistaustaisista koirista 
jälkeläisineen. 

Whippettien rekisteröinnit ovat vaihdelleet vuodesta toiseen, mutta selvä suuntaus ylöspäin on 
näkynyt alkuaikojen rekisteröinneistä: 1980 whippet oli ensimmäistä kertaa suosituin vinttikoirarotu 
88 rekisteröinnillään. Huippuvuosi oli 1993, jolloin rekisteröintejä oli 265.  
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Rekisteröinnit Suomessa 1996-2005. 

Vuosi Rekisteröinnit Tuonnit
1996 130 8 
1997 154 4 
1998 226 9 
1999 111 2 
2000 101 4 
2001 146 10 

2002 149 10 

2003 153 11 
2004 179 9 
2005 199 17 

 
 

Rekisteröinnit Englannissa 2000 – 2004.  

Vuosi Rekisteröinnit
2000 1686 
2001 1537 
2002 1823 
2003 1946 
2004 2129 

 
 

 
 
Rekisteröinnit USA:ssa 2002-2004 
 

Vuosi Rekisteröinnit
2002 1775 
2003 1874 
2004 1849 

 
 

Rekisteröintimäärät Ruotsissa ovat vaihdelleet viimeisten 20-25 vuoden aikana mutta 
kasvaneet selvästi 2000-luvulla. Rekisteröintiennätys tehtiin Ruotsissa vuonna 2004 jolloin 
rekisteröitiin 340 whippettiä.  

 
 

3. Järjestöorganisaatio  
 
Whippet-Harrastajat ry perustettiin vuonna 1982. Aloituskokous järjestettiin Hotelli Hesperiassa, 
Helsingissä ja perustajajäseniä olivat Laila Hokkanen ( Dusilla ) , Satu-Sini Miettinen ( Sweet 
Meadow’s) , Tarja Jokinen ( Black Pearl’s) ja Arja Akkanen. Yhdistyksemme ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Arja Akkanen. Yhdistys sai rotujärjestöoikeudet vuonna 1996.  
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3.1 Yhdistyksen hallinto ja rakenne 
 
Whippet-Harrastajat ry:n hallinto koostuu hallituksesta johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 
varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä. Puheenjohtaja ja varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan ja varajäsenet yhdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenten vaali suoritetaan 
vuosittain syksyllä järjestettävässä yleiskokouksessa. Syksyn kokouksen lisäksi yhdistys järjestää 
yleiskokouksen myös keväisin. Molemmat kokoukset ovat kaikille yhdistyksen jäsenille avoimia 
tilaisuuksia.  
 
Hallituksen lisäksi yhdistyksen sisällä toimii erilaisia toimikuntia joista jokainen vastaa omasta osa-
alueestaan ja sen kehittämisestä. Toimikuntia on kaikkiaan kuusi: jalostustoimikunta, 
näyttely/tapahtumatoimikunta, , pr-toimikunta, kilpailutoimikunta, lehtitoimikunta sekä 
ulkomuototuomarikoulutus-toimikunta. Whippet-Harrastajat ry:llä on myös oma pentuvälitys sekä 
whippet- rescue toimintaa. 
 
Whippet-Harrastajat ry järjestää  rata- ja maastojuoksukilpailuja, erikoisnäyttelyitä, whippet-
tapahtumia sekä erilaisia harrastaja- ja kasvattajatilaisuuksia. Whippet-Harrastajat julkaisee neljästi 
vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä. Se on tärkeä yhdysside jäsenistöön. Yhdistyksellä on myös omat 
kotisivut ja keskustelufoorumi internetissä. Lisäksi se julkaisee  pentuopasta ja myy erilaisia 
kerhotuotteita. Toiminta kattaa koko maan. 
 
Yhdistyksemme jäsenmäärä on vaihdellut viimeisten 10 vuoden aikana 400 – 500:n välillä. Vuonna 
2005 jäseniä oli kuitenkin ennätykselliset 574 kappaletta. 
 
 
3.2 Jalostustoimikunnan organisaatio   
 
 
Jalostustoimikunta vastaa rotua koskevan mahdollisimman monipuolisen tiedon keräämisestä ja 
olemassaolevan tiedon käyttämisestä rodun parhaaksi. Lisäksi jalostustoimikunta mm. seuraa rodun 
ominaisuuksien kehittymistä koirien näyttely- ja koetulosten pohjalta niin käyttöpuolen kuin 
ulkomuodon suhteen, asettaa jalostustoiminnalle päämäärät, antaa jalostusneuvontaa, seuraa 
whippetin terveystilannetta. 

Hallitus valitsee jalostutoimikunnan vetäjän, jonka tehtävänä on esittää hallitukselle 
hyväksyttäväksi muut toimikunnan jäsenet. 
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4. Nykytilanne 
 

4.1 Populaation koko ja rakenne  
 
   Taulukko 1 
 
 Rekisteröidyt     

 
Pennut 
(kotimaiset) Tuontikoirat

Rekisteröinnit 
yht. Pentueet Kasvattajat 

1995 177 6 183 34 29 
1996 122 8 130 23 19 
1997 150 4 154 28 26 
1998 217 9 226 41 32 
1999 109 2 111 21 20 
2000 97 4 101 19 17 
2001 136 10 146 25 24 
2002 139 10 149 24 21 
2003 142 11 153 28 25 
2004 170 9 179 30 27 
2005 182 17 199 35 31 

 
 
Taulukossa 1 on esitelty rekisteröinnit, pentueet ja lukumäärät vuosien 1995 – 2005 välisenä aikana. 
Rekisteröintimäärä on vaihdellut 101 – 226 välillä. Pentueita on syntynyt 19- 35.  
 

 
Taulukot 2 (urokset) ja 3 (nartut) kuvaa tuontikoirien osuutta populaatiossa vuosina 1995 – 2005.  

 
   Taulukko 2 

 
Tuontikoirien osuus populaatiossa vuosina 1995-2005     
      
Urokset      
      

Nimi Sukusiitosaste Pentueet Urokset Nartut 
Pennut 
yhteensä 

      
Avalonia Wheatfield Waving 0 5 22 16 38
Otava v.d. Oogstlaan 0 6 19 15 34
Play A While Abbot Ale 0 6 15 19 34
Autumn Sir Lancelot 7,42 6 19 14 33
Bohem Flight Time 3,13 7 15 18 33
Peperone Pilsner 6,25 5 13 15 28
Play A While Nits Plaudite 0 4 16 11 27
Leyendas Spongebobsquarepants 0 5 11 16 27
Demerlay Red Admiral 0 5 11 14 25
Oochigea’s Xamboy 0 4 11 14 25
Ashmore Whimpering Werewolf 1,56 4 11 9 20
Peperone Parahandy 0 3 8 10 18
Gauguin du Manoir de la Grenouillere 0 3 12 6 18
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Binki v. Dia-Robinne 0 2 7 8 15
Autumn Sky At Dawn 0 2 7 7 14
Sporting Fields Qua Quatrain 0 2 9 4 13
Allsatin Swedish Adventure 0 2 6 6 12
Adagio Legend of Love 0 2 3 5 8
Nevedith Geefa Gee N’Tee 6,25 2 3 5 8
Chandhara’s Xagira 0 1 4 4 8
Vic of Gasfirst 0 1 6 1 7
Woodsmoke Remarkable Pipsquek 0 1 4 3 7
Airescot Waiter 0 1 5 1 6
Secret Love du Manoire de la 
Grenouillere 0 1 2 4 6
Boxing Helena’s Bsupachaos 0 1 4 2 6
Signum Masai 0 1 1 5 6
Avalonia Gby Glenfiddich 0 1 3 3 6
Samoems Smooth Move 0 1 4 1 5
Nevedith Veefa Vesper at Marchpast 18,75 1 1 4 5
Leyenda’s Vento Di Baguio 0 1 4 1 5
Chandhara’s Xan-Tico 0 1 2 3 5
Carmodey Tomorrow at Dusilla 3,91 1 2 3 5
Woodsmoke Tredd Lightley 0 1 1 2 3
Autumns Casino Man 16,41 1 1 2 3
Nevedith Xray 6,25 1 0 1 1

 
 

 
   Taulukko 3 

 
Tuontikoirien osuus populaatiossa vuosina 1995-2005     
      
Nartut      
      

Nimi Sukusiitosaste Pentueet Urokset Nartut 
Pennut 
yhteensä 

      
Frontrunner’s Nice N’Naughty 0 2 13 7 20
Chandhara’s Xinti 0 3 6 14 20
Oochigea’s Vanille 0 3 7 9 16
Carmodey Tattoo 3,91 2 7 8 15
Woodsmoke Pause N’Play A While 0 2 11 3 14
Glory du Manoir de la Grenouillere 0 2 7 6 13
Play A While Fantasiregn 0 3 3 10 13
Airescot Emiline 1,56 2 4 8 12
Vaya Con Dios Katinka 0 2 7 5 12
Autumn Terra Bella I’m Redee 6,25 2 4 6 10
Play A While Amber-Ale 0 2 4 5 9
Peperone Partyline 0 2 7 2 9
Carry On Lucilla 1,56 1 5 3 8
Frontrunner’s Special Atraction 0,78 1 6 2 8
Gouden Dropje v.d. Ijsselvallei 0 1 5 2 7
Superfly’s Quality Street 6,25 1 4 2 6
Seaspell’s Blue Mesa JC 0 1 3 3 6
Sobersalto Chismosa 0 1 1 5 6
Twyborn Happiness 6,25 1 4 2 6
Justine du Manoir de la 
Grenouillere 0 1 3 3 6
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Bokellas New York New York 0 1 4 1 5
Crazy Runner’s Xinderella 6,25 1 4 1 5
Chelsea Pure Gold of Keynote 0 1 1 3 4
Peperone Piaffe 0 1 1 3 4
Mongrel’s Bee Woodbrook’s 0 1 2 1 3

 
Taulukossa 4 on esitetty maassamme eniten jalostukseen käytetyt urokset vuosina 1995-2005.  
Sen perusteella voidaan todeta että meillä on tänä aikana käytetty jalostukseen hyvin paljon 
tuontiuroksia. Positiivista asiassa on se että näiden tuontiurosten myötä populaatioomme on saatu 
tarvittava määrä uutta verta eli jalostuspohjamme on laajentunut. Negatiivista taas on se että 
maassamme syntyvät urokset ovat jääneet tai jäävät täysin käyttämättä, lisäksi joitakin Suomessa jo 
olevia sukuja saattaa hävitä kokonaan. Vieraiden sukujen kautta on myös mahdollisuus saada 
populaatioomme joitakin ei-toivottuja sairauksia. 

Syitä tähän tilanteeseen voi olla monia mutta rotumme tulevaisuuden kannalta olisi kuitenkin 
toivottavaa että kasvattajat jatkossa käyttäisivät tasapuolisesti sekä kotimaisia että ulkomaisia 
koiria. 

Taulukko 4 
Eniten käytetyt urokset        
        
Nimi Sukusiitosaste Pentueet Urokset Nartut Pennut yhteensä  
        
Avalonia Wheatfield Waving 0 5 22 16 38   
Otava v.d. Oogstlaan 0 6 19 15 34   
Play A While Abbot Ale 0 6 15 19 34   
Autumn Sir Lancelot 7,42 6 19 14 33   
Bohem Flight Time 3,13 7 15 18 33   
Sökövintin Go-Go 0 5   32  
Cordobez 3,5645 6   32   
Peperone Pilsner 6,25 5 13 15 28   
Jewgenistajan Koodinimi Hidas 0 6   27  
Play A While Nits Plaudite 0 4 16 11 27   
Leyendas 
Spongebobsquarepants 0 5 11 16 27   
Plaudite Gentleman Genius 0 6   26  
Demerlay Red Admiral 0 5 11 14 25   
Oochigea’s Xamboy 0 4 11 14 25   
Kipin Kapin Goodfellow 4,1 5   24  
Paletin Kansas Kid 1,3794 3   23  
Puhurin Ameron Angus 0 4   23  
Ashmore Whimpering Werewolf 1,56 4 11 9 20   
Peperone Parahandy 0 3 8 10 18   
Zootsuit’s Chosen Cottons 0,1953 3   18  
Gauguin du Manoir de la 
Grenouillere 0 3 12 6 18  
Pipsquek Comanchero 0 4   18  
        
Sukusiitosprosentti 5 polven mukaan, mutta kaikista ei ole täydellistä sukutaulua sinne asti, joten näissä merkintä 
        
Uroksia listalla 22, kun neljällä viimeisellä koiralla on sama määrä pentuja. 
Näistä yli puolet on tuontikoiria.     
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4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet 

4.2.1 Luonne 
Rotumääritelmässä Whippetin luonne kuvataan lempeäksi, kiintyväksi ja tasaiseksi. Suomen 
tämänhetkinen Whippet- kanta vastaa hyvin rotumääritelmän vaatimuksia. Whippetillä on 
suhteellisen voimakas saalistusvietti, joten sen käyttöominaisuudet (rata- ja maastojuoksut) ovat 
erinomaiset.  Whippet soveltuu luonteensa puolesta myös erinomaisesti muihin harrastusmuotoihin, 
mm. agilityyn. Lokakuussa 2006 ensimmäinen suomalainen whippet läpäisi BH-kokeen. 

  
Varsinaisia luonne-ongelmia ei ole raportoitu, mutta jonkin verran eroahdistusta ja paukkuarkuutta 
esiintyy.  Luotettavaa tilastointia Suomen tai muiden maiden luonne-ongelmista ei ole saatavilla.   

 

4.2.2 Käyttöominaisuudet 
Whippet on alusta asti ollut Suomessa ennen kaikkea perheen lemmikki. Näyttelyt ovat myös 
kuuluneet jo ensimmäisestä whippetistä alkaen whippettien harrastuksiin. Whippet on alunperin 
näöllään metsästävä vinttikoira. Metsästystä ei whippeteillä Suomessa kuitenkaan ole koskaan 
harrastettu, vaan käyttöominaisuuksia on harjoitettu ensin 1960-luvun lopulta juoksuradoilla ja 
1988 lähtien myös maastojuoksuissa. Nykyisin suosiotaan kasvattaa myös vauhdikas agility. 
Whippetien viralliset kokorajat ratajuoksussa ovat nartut 48 cm tai alle ja urokset 51 cm tai alle. 

Whippet pystyy saavuttamaan MVA, KVA-R, KVA-M ja/tai AVA –titteleitä. Käyttövalioajat 
vuodelta 2004 on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Whippettien käyttövalioajat 1.1.2004 alkaen 
Rata Matka Käyttövalioaika 

280 m 19.4 
350 m 24.20 Helsinki, Tampere Hyvinkää
480 m 33.70 
280 m 19.80 Muut 480 m 34.00 

 
 
Näyttelyissä whippet voi kilpailla käyttöluokassa, jos sillä on voimassaoleva kilpailukirja sekä 
sijoitus kansainvälisessä kilpailussa (CACIL) parhaaseen puolikkaaseen osallistujamäärästä. 
Kansallisissa näyttelyissä käyttöluokkaan voivat osallistua lisäksi myös käyttövalion arvon 
saavuttaneet koirat.   

Taulukko 2. Käyttökokeeseen osallistuneiden                      Taulukko 3. Käyttövalio-arvot vuosittain 
yksittäisten koirien lukumäärä vuosittain 
 

  
  
 
 
 
 

 

 

Vuosi Rata Maasto
2002 123 107 
2003 128 120 
2004 112 102 
2005 113 144 

Vuosi Kva-R Kva-M
2002 11 4 
2003 6 5 
2004 11 5 
2005 1 4 
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4.3 Terveys 
 
 
Whippet ei kuulu PEVISA-ohjelmaan. Jalostukseen käytettävän whippetin ja sen lähisukulaisten 
terveydentilojen tulee olla erinomaiset. Lähes kaikkien sairauksien tai ainakin sairastumisalttiuksien 
voidaan olettaa olevan jollakin tavalla perinnöllisiä. Silmä-, lonkka-, ja kyynärtutkimukset sekä 
piilokivesten periytymistavan tarkempi huomioiminen sekä sukusiitoksen välttäminen lienevät 
ajankohtaisimmat whippettien terveyden jalostamisen tavoitteet. Myös synnytysvaikeudet ovat 
Suomessa yllättävän yleisiä, syitä olisi hyvä selvittää. 
 
Whippet-Harrastajien terveyskartoituksista vuosina 2002 ja 2005 ei löytynyt selkeitä rodunomaisia 
terveysongelmia, mutta kartoitusten otokset olivat hyvin suppeat ja vastausten tarkkuudet heittelivät 
laidasta laitaan jolloin sairauksien jaottelu tuotti välillä suuriakin ongelmia. Tapaturmia ei tässä ole 
huomioitu, vaikka tapaturma-alttius onkin whippeteillä melko suuri hyvinvointiongelma. Tässä siis 
suppea katsaus terveyskartoituksissa havaittuihin ja muista lähteistä melko satunnaisesti 
poimittuihin whippettien terveysongelmiin. Sairauksien, joita on mainittu 5%:lla tai useammalla 
whippeteistä Whippet Health Surveyssa tai Svenska whippetklubbens hälsoundersökningar:ssa, 
perään on laitettu kyseisissä tutkimuksissa mainitut prosentit. 
 
Lisääntymis- ja sukupuolielinongelmat 
 
Urosten steriliteetti (2002 tutkittu 2 steriiliä. 2005 ei mainintoja) 

Voi johtua mm. kuumeesta, kives-, eturauhas- tai kivespussitulehduksesta, hormoniepätasapainosta 
tai synnynnäisistä vioista.  

Eturauhasongelmat (2002 4,03%, 2005 2,99%) 
Johtuvat yleensä eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta. On yleistä keski-ikäisillä ja vanhoilla 
uroksilla, mutta yleisempiä suurikokoisemmilla koiraroduilla. 

Narttujen Juoksuaikaongelmat ( 2005 3,49%) 
Juoksuaikojen kesto, voimakkuus ja väli on hyvin yksilöllinen ominaisuus. Täydellinen 
juoksuaikojen puuttuminen saattaa johtua mm. kromosomivioista, sukupuolielinten 
kehittymättömyydestä, taustalla olevasta sairaudesta tai hormoniepätasapainosta. 

Synnytysvaikeudet (Keisarinleikkaus: 2002 8,53% 2005 8,77% Health survey: 5%)  

Synnytysvaikeudet voidaan jakaa nartusta johtuviin ja pennuista johtuviin. Emällä voi olla ahtaat tai 
epämuodostuneet synnytystiet tai kasvain voi rajoittaa synnytysteiden tilavuutta. Synnytykseen 
tarvittavien lihasten tulee olla riittävän voimakkaat synnytyksen onnistumiseksi. Primaarinen inertia 
uteri eli kohdun riittämätön supistelu voi johtua pienestä pentueesta, suuresta pentueesta, stressistä, 
kalkinpuutteesta, alhaisesta verensokerista tai taustalla olevista sairauksista. Joillakin roduilla 
esiintyy myös perinnöllinen inertia uteri. 

Pennun aiheuttamat synnytysvaikeudet voivat johtua mm. pennun ylikoosta, virheasennosta ja 
kehityshäiriöistä.  

Vaikea synnytys voi johtaa heikkona tai kuolleena syntyviin pentuihin. Mikäli synnytysapua ei 
tarpeen tullen saa, on myös nartun henki vaarassa. Mikäli synnytysvaikeuden syyksi epäillään 
jotakin perinnöllistä, ei narttua tulisi enää käyttää jalostukseen. Whippettien rakenne (normaalien 
pentujen pään muoto ja koko sekä nartun lantion leveys) ei selitä synnytysvaikeuksia. 
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Synnynnäiset epämuodostumat ja pentujen kehityshäiriöt 
Synnynnäisiä epämuodostumia pennuille voivat aiheuttaa ainakin nartun tiineydenaikaiset 
virusinfektiot, myrkytykset, vitamiininpuutokset, kuume ja mekaaniset vauriot (esim. iskut) 
kehittyvään sikiöön.  

Sellaiset geneettiset tekijät, jotka aiheuttavat synnynnäisiä epämuodostumia peritään yleensä 
molemmilta vanhemmilta.  

Yksittäisten epämuodostuneiden pentujen kohdalla syytä on vaikea selvittää. 

Epämuodostumat voivat aiheuttaa sikiön kuoleman, elinkelvottoman elävän pennun syntymän tai 
eriasteisia haittoja muuten elinkelpoiselle pennulle. Vaikka epämuodostuma olisi lievä tai se olisi 
helppo korjata kirurgisesti, ei epämuodostunutta eläintä ole järkevää käyttää jalostukseen 
ominaisuuden mahdollisen periytyvyyden takia. EJ-rekisteröinti lienee paras ratkaisu.  

Vesipää ( 2005 0,28%) 
Aivo-selkäydinnestettä syntyy enemmän kuin poistuu ja nestettä kertyy ylimäärä aivokammioihin ja 
subaraknoidaalitilaan. Vesipää on normaalilöydös monilla pyöreäkalloisilla koiraroduilla, mutta ei 
whippeteillä. Vaikea vesipää voi aiheuttaa keskushermosto-ongelmia nesteen puristaessaan aivoja. 
Mikäli vesipäästä on koiralle haittaa, lopetus voi olla ainoa ratkaisu. 

Napatyrät ja avanteet (2002 0,88%) 

Kitalakihalkio(2002 0,88%, 2005 0,28% ) 
Johtuvat sikiönkehityksen aikana epäonnistuneesta sikiön eri puolten yhteen kasvamisesta, jolloin 
kudoskerrokseen (esim. suuontelon katto tai vatsanpeitteet) jää pitkittäissuuntainen halkio tai 
avanne. Tämä on hyvin yleistä nisäkkäillä. Avanteita ja halkioita on hyvin monen asteisia, 
esimerkiksi pieni napatyrä voi sulkeutua itsestään ja kitalakihalkiopentu saattaa selvitä hengissä niin 
pitkään, että leikkaushoito on mahdollista. Vakavammat avanteet esim. kallossa vaativat pennun 
lopetuksen mahdollisimman pian.   

Koukkuhäntä(2002 0,59%) 
Nikamaepämuodostuma, joka on helposti havaittavissa sijaintinsa takia. 

Sydämen kehityshäiriöt (2002 0,15%) 
Sydämen ja suurten suonten epämuodostumat voivat aiheuttaa sikiön kuoleman, vastasyntyneen 
kuoleman, heikon rasituksensietokyvyn tai vasta vanhemmalla iällä oireilevan sydämen 
vajaatoiminnan. Jotkin näistä epämuodostumista on varmistettu perinnöllisiksi. Sisäsiittoisuus 
nostaa sydämen kehityshäiriöiden yleisyyttä. Synnynnäisten sydänvikojen aiheuttama sivuääni 
huomataan yleensä viimeistään pentuetarkastuksessa. 

PDA eli patent ductus arteriosus: Keuhkovaltimosta aorttaan johtava sikiöaikana tarpeellinen suoni, 
ductus arteriosus, sulkeutuu yleensä parin päivän sisällä syntymästä. Jos sulkeutuminen syystä tai 
toisesta epäonnistuu, pennulle jää PDA. Koirien synnynnäisistä sydänongelmista yleisin, esiintyy 
yleisemmin narttu- kuin urospennuilla.  

Muita synnynnäisiä sydänvikoja ovat mm. sydämen eteisten tai kammioiden väliseinien 
puutteellisuudet, suurten suonten väärä sijainti tai niiden ahtaumat ja sydänläppien 
epämuodostumat.    

Maksan kehityshäiriöt  
Maksashuntti eli veren virtaaminen maksan ohi oireilee maksavikana. Kehityshäiriön toteamisikä ja 
vaikeusaste vaihtelee. Synnynnäisistä shunteista pienikokoisilla koirilla yleisempiä ovat 
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maksanulkoiset shuntit, joiden korjausleikkaus on paljon helpompi kuin jättiroduilla esiintyvien 
maksansisäisten shunttien. 

Luutumiskehityshäiriöt (2002 0,15%) 
Monenlaisia synnynnäisiä luutumiskehityshäiriöitä on olemassa, yksittäinen sairas pentu tuskin 
kertoo perinnöllisestä ongelmasta. 
 

Kivespuutteet (2002 6,71% ja 11,56% syntyneistä urospennuista, 2005  10,45% ja 7,78% Health 
survey: 13% ja19%,  Hälsoundersökningar: 15,7-16,2%) 

Kivekset ovat normaalisti laskeutuneet pentujen luovutusikään mennessä, mutta laskeutuminen voi 
tapahtua vasta 6kk iässäkin. Kives voi kuitekin jäädä minne tahansa lantio-onteloon. Mikäli kives ei 
ole kivespussissa, se on piilokives. Piilokives/-kivekset periytyvät autosomaalisesti resessiivisesti.  

Tois- tai molemminpuolinen piilokives on whippettien yleisin terveysongelma. Piilokives ei sinänsä 
haittaa koiran kokemaa terveydentilaa. Sertolinsolukasvain ja seminooma ovat kiveskasvaimia, 
joiden esiintymisen todennäköisyys on 10 kertaa suurempi piilokiveksessä kuin laskeutuneessa 
kiveksessä, ja tämän takia piilokivekset täytyy aina poistaa.  Kennelliiton säännöissä edellytetään, 
että kasvattaja palauttaa 1/3 pennun hinnasta, mikäli kivekset eivät laskeudu 1v ikään mennessä. 
Tällöin ajankohtainen leikkaus siis tapahtuu käytännössä kasvattajan kustannuksella (1/3 pennun 
myyntihinnasta). Kasvattajan rahapussin kärsimyksen lisäksi leikkauksesta aiheutuu vaivaa ja 
huolta omistajalle sekä kipua ja stressiä koiralle. Piilokiveskasvaimia oli 2005 3/13 piilokivestä eli 
23,08% 

Color Dilution Alopecia ( “Karvattomuutta” 2002 12,25% 2005 15,69%) 
Sinisistä whippeteistä osa kantaa väriin liittyvää geeniä, joka aiheuttaa karvan kasvun ja 
melanisaation häiriintymisen. Karvapeite muuttuu koinsyömän näköiseksi ja hilseilee. Periytyy 
autosomaalisesti resessiivisesti. Tutkimuksessa karvattomuusongelmista kärsivistä whippeteistä ei 
varmastikaan CDA:ta ole kuin murto-osalla.    

 
Kasvaimet 

Nisäkasvaimet (2002 5,70%, 2005 3,27%) 
Narttukoirien yleisin kasvaintyyppi. 

 
Ihokasvaimet(2002 1,71%, 2005 0,65% Health survey: 9%)  

Koirien yleisin kasvaintyyppi.  
 

Muita kasvaimia  (2002 5,13%, 2005 1,31%) 
Vain yksittäistapauksia. Whippet ei ole ns. ”kasvainrotu”. Termejä ”syöpä” ja ”kasvaimet” ei ole 
tässä eroteltu, sillä kasvaimet eivät useinkaan ole selkeästi joko hyvän- tai pahanlaatuisia. 
  

Sydänviat (ei-synnynnäiset) (2002 n.6,55%, 2005 n.7,19% Health survey: 6%:lla sivuääni)  
Sydänviat ilmenevät sydämen vajaatoimintana ja kuuluvat sivuäänenä. 

Läppäviat  
Sydänläppien endokardioosi eli tuntemattomasta syystä johtuva etenevä eteiskammioläpissä 
ilmenevä läppävika. On koirien yleisin sydänsairaus, hyvin yleistä mm.vanhoilla pikkukoirilla ja 
whippeteillä. 75%:lla yli 16-vuotiaista koirista, uroksilla yleisempää kuin nartuilla.   
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Sydämen laajentuma 
Dilatoiva kardiomyopatia eli kammioiden laajeneminen ja sydämen seinämien oheneminen on 
hyvin yleistä suurikokoisilla koiraroduilla, uroksilla yleisempää kuin nartuilla. Geneettinen tausta! 
 

Munuaisongelmat(2002 0,57%, 2005 1,31%) 
Tulehduksia, vajaatoimintoja..? 
 

Epilepsia(2002 0,28%, 2005 0,65%) 
Monilla koiraroduilla varmistettu perinnölliseksi.  

 
 
Luuston epämuodostumat ja sairaudet (2002 3,99%, 2005 5,23%) 
Monenlaisia synnynnäisiä nikamaepämuodostumia ja luuston kehityshäiriöitä sekä nivelrikkoa.  
 

Ruuansulatuskanavaongelmat 

Hammaskivi 
Whippeteille tulee herkästi hammaskiveä, mikäli niiden hampaiden hoito laiminlyödään.  

Purentaviat ja hammaspuutokset tai ylimääräiset hampaat(2002 6,27%, 2005 7,19%) 
Eivät lievinä useinkaan juuri haittaa koiran elämää. Ovat kuitenkin perinnöllisiä, eikä 
hammasvikaista koiraa saa käyttää jalostukseen. 

”Herkkävatsaisuus” (2002 10,83%, 2005 7,84%) 
Voi johtua mm. ruoka-aineyliherkkyyksistä, virheellisestä ruokinnasta, stressistä tai taustalla 
olevasta sairaudesta.  

Ruoka-aineyliherkkyys(2002 4,84%, 2005 1,31%) 
Yleisimmät allergeenit ovat naudanliha, maitotuotteet ja vehnä. Ruoka-aineyliherkkyys saattaa 
oireilla iho-oireiden lisäksi myös oksenteluna ja ripulina sekä jopa epilepsiatyyppisinä kohtauksina 
ja astmaoireina. Oireet alkavat yleensä alle vuoden iässä.  

Anaalirauhasongelmat(2002 2,56%, 2005 5,23%) 
Johtuvat anaalirauhasten puutteellisesta tyhjenemisestä, usein liian pehmeän ulosteen takia. 

Maksasairaudet(2002 1,42%) 
Voivat olla mm. infektioiden, myrkytysten tai tuntemattomien syiden aikaansaamia. Whippeteillä ei 
ole rodunomaisia maksavikoja. 
 

Immuniteetin ongelmat ja mahdollisesti immunologiset sairaudet  
Immuniteetti on geneettinen ominaisuus. Ikä, sukupuoli, hormonistatus, ruokinta ja ympäristö 
vaikuttavat. Sukusiitos heikentää immuniteettia. 

Hemolyyttinen Anemia(2002 1,14%, 2005 0,65%) 
Immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia eli IMHA ja autoimmuuni hemolyyttinen anemia eli 
AIHA johtuvat siitä, kun elimistö tuottaa vasta-aineita omille punasoluilleen, AIHAssa punasolun 
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membraaniantigeeneille. Hemolyyttisiä anemioita on enemmän nartuilla kuin uroksilla ja 
sairastumisalttius on perinnöllinen. Sairaus alkaa yleensä 2-8 vuoden iässä.  

Reuma(2002 0,28%)  
Johtuu vasta-ainemuodostuksesta immunoglobuliineille ja immunokompleksien kertymisestä 
nivelnesteeseen.  

Demodikoosi(2002 1,14%, 2005 0,65%, Health survey: 8,6%)  

Kaikilla koirilla on demodex- eli sikaripunkkeja, jotka ovat mikroskooppisen pieniä. Sikaripunkit 
kuuluvat koiran ihon normaalimikrobistoon, mutta mikäli koiran immuniteetti heikkenee, saattavat 
sikaripunkit lisääntyä hillittömästi ja aiheuttaa demodikoosin. Paikallinen demodikoosi menee 
yleensä nuorilta koirilta ohi itsestään, yleistynyt ei välttämättä ole lainkaan hoidettavissa. 
Sairaudelle on geneettinen alttius. 

Kynsisairaus(2002 2,56%) 
1990-luvulla Suomalaisessa whippetlinjassa esiintynyt perinnöllinen kynsien irtoamista aiheuttava 
sairaus. periytyy todennäköisimmin joko resessiivisesti epätäydellisellä penetranssilla tai 
polygeenisesti. 

Diabetes eli sokeritauti ( 2005 1,96%) 
Koirilla yleensä ihmisen ”1-tyypin” eli ”nuoruustyypin” diabetesta vastaava sairaus, joka johtuu 
usein nekrotisoivasta haimatulehduksesta. Alttius sairastua on kuitenkin perinnöllinen. 

Hypotyreoosi , eli kilpirauhasen vajaatoiminta 2002 0,28%, 2005 1,96% Health survey: 5%)  
Yleinen keski-ikäisillä koirilla, perinnöllinen alttius sairastua. Yleensä immuunivälitteisen tai 
tuntemattomasta syystä johtuvan kilpirauhastuhon seurauksena.  

Atopia 
Yleisin syy koiran iho- ja korvaoireisiin suomessa. Atopia on perinnöllinen yliherkkyys ympäristön 
allergeeneille. 

Polymyosiitti(2002 0,28%) 
Soluvälitteisen immuniteetin aikaansaama lihastulehdus. 

Immuunivälitteinen trombosytopenia(2002 0,28%) 
Kuten IMHA, mutta trombosyyttien pinta-antigeeneihin kohdistuva. 

 
Silmäongelmat 

Linssiluksaatio( 2005 0,65%) 
Whippeteillä on todettu esiintyvän perinnöllistä linssiluksaatiota. Lisäksi monet muut 
silmäsairaudet voivat johtaa linssiluksaatioon.  

Vitreusdegeneraatio eli lasiaisen degeneraatio 
Vinttikoirilla yleinen lasiaisen rakenteen paikoittainen muuttuminen nestemäiseksi. Sinänsä 
harmiton, mutta altistaa linssiluksaatiolle. 

Perinnöllinen kaihi 
Whippeteillä on todettu esiintyvän perinnöllistä kaihia. 
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PRA eli Progressiivinen Retinan Atrofia 
Whippeteillä on todettu esiintyvän perinnöllistä PRA:ta eli sokeuteen johtavaa verkkokalvon 
surkastumista. Periytyy resessiivisesti. 
 

Silmätilastot 1995 – 2005 

Vuosi Syntyneet Tutkitut Tutkitut % Terveet Terveet % 

1995 167 5 3% 5 100% 

1996 121 5 4% 5 100% 

1997 180 9 5% 9 100% 

1998 210 7 3% 7 100% 

1999 106 7 7% 7 100% 

2000 111 5 5% 5 100% 

2001 158 2 1% 2 100% 

2002 140 5 4% 5 100% 

2003 153 2 1% 2 100% 

2004 164 1 1% 1 100% 

2005 184  0% 0  

 

Diagnoosit 
1995 

Vuosi Tutkimustulos  Määrä 

1995 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia  5 

1995 Luxatio lentis, oireeton T  3 

1996 

Vuosi Tutkimustulos  Määrä 

1996 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia  5 

1997 

Vuosi Tutkimustulos  Määrä 

1997 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia  9 

1998 

Vuosi Tutkimustulos  Määrä 

1998 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia  7 

1999 

Vuosi Tutkimustulos  Määrä 

1999 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia  7 
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1999 Membrana pupillaris persistens, terve T  1 

1999 Muut morbi corporis vitrei  1 

2000 

Vuosi Tutkimustulos  Määrä 

2000 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia  5 

2000 PHTVL/PHPV, terve T  1 

2001 

Vuosi Tutkimustulos  Määrä 

2001 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia  2 

2002 

Vuosi Tutkimustulos  Määrä 

2002 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia  5 

2002 Muut mykiömuutokset, ei perinnöll.  1 

2002 Muut sarveiskalvomuutokset  2 

2003 

Vuosi Tutkimustulos  Määrä 

2003 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia  2 

2004 

Vuosi Tutkimustulos  Määrä 

2004 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia  1 

 

Lonkkaniveltilasto 
Vuosi Syntyneitä A B C D E Yhteensä 

1995 167 0 0 0 0 0 0 

1996 121 1 0 0 0 0 1 

1997 180 2 0 0 0 0 2 

1998 210 1 0 0 0 0 1 

1999 106 2 0 0 0 0 2 

2000 111 2 0 0 0 0 2 

2001 158 0 0 0 0 0 0 

2002 140 1 0 0 0 0 1 

2003 153 0 0 0 0 0 0 

2004 164 0 0 0 0 0 0 

2005 184 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä 1694 9 0 0 0 0 9 
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Kyynärniveltilasto 
Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä 

1995 167 0 0 0 0 0 

1996 121 1 0 0 0 1 

1997 180 1 0 0 0 1 

1998 210 1 0 0 0 1 

1999 106 1 0 0 0 1 

2000 111 2 0 0 0 2 

2001 158 0 0 0 0 0 

2002 140 0 0 0 0 0 

2003 153 0 0 0 0 0 

2004 164 0 0 0 0 0 

2005 184 0 0 0 0 0 

Yhteensä 1694 6 0 0 0 6 

 
 
 
 

Polviniveltilasto 
Vuosi Syntyneitä 0 1 2 3 Yhteensä 

1995 167 0 0 0 0 0 

1996 121 0 0 0 0 0 

1997 180 2 0 0 0 2 

1998 210 0 0 0 0 0 

1999 106 1 0 0 0 1 

2000 111 0 0 0 0 0 

2001 158 0 0 0 0 0 

2002 140 0 0 0 0 0 

2003 153 0 0 0 0 0 

2004 164 0 0 0 0 0 

2005 184 0 0 0 0 0 

Yhteensä 1694 3 0 0 0 3 
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4.4 Ulkomuoto 
 
Whippetistä näkee ensisilmäyksellä, että se on vinttikoira. Sen jalo, hoikka, lihaksikas ja 
liioittelematon ulkomuoto ilmentää nopeutta ja ketteryyttä. Pää on pitkä ja suhteellisen kapea. Se 
muistuttaa melko paljon greyhoundia pienemmässä koossa. Whippet on keskikokoinen koira, jonka 
pitkä kaula antaa sille lisää ulottuvuutta. Whippetin turkki on aina sileä. Aiemmin on ollut myös 
karkeakarvainen muunnos, mutta se on hävinnyt 1900-luvun alkupuoliskolla. Karkeakarvainen 
muunnos mainittiin ensimmäisissä rotumääritelmissä, mutta maininta on poistettu jo 
vuosikymmenniä sitten. Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja, ja whippeteissä esiintyykin 
lukemattomia kauniita värejä, kuvioita ja sävyjä. Tehokkaat liikkeet ovat whippetille urheilullisena 
koirana tyypilliset. 

Ensimmäiset Suomeen tulleet whippetit olivat tyypiltään klassisen englantilaisia ja väriltään yleensä 
fawneja. 1970-luvulla alkoi valkokirjavien whippettien nousu. Samoihin aikoihin alettiin vaatia 
whippetiltä voimakkaampaa luustoa ja hyvin korostettua selkälinjan kaarta. Tällöin esiintyi paljon 
virheellisiä korva-asentoja. 1980-luvun lopulla  amerikantuontien myötä rotu tasaantui luuston ja 
ylälinjan suhteen.  

1990-luvun puolivälistä alkaen ovat kokoväriset whippetit kasvattaneet suosiotaan. Oikeat korva-
asennot ja tasapainoinen kokonaisuus yleistyivät. 

4.4.1 Nykytilanne 
 
Rodun tila on tällä hetkellä suhteellisen hyvä rotumääritelmään nähden. Luonteet ovat hyviä. 
Korvat ovat huomattavasti parantuneet siitä, mitä ne olivat aiempina vuosina. Tällä hetkellä rodulla 
ei esiinny ulkomuoto-ominaisuuksia joissa liioitellaan rotumääritelmän vaatimuksia tai jotka 
voisivat altistaa rodun koirat terveydellisille ongelmille, tai haitata niiden rotumääritelmän mukaista 
käyttöä. 

Rotu on jonkinverran eriytynyt näyttely-/ käyttölinjaan. Kuitenkin on havaittavissa linjojen 
lähentymistä  pitkällä aikavälillä.  

Virheitä tällä hetkellä rodussa on suuri koko, sekä uroksissa että nartuissa. Muita tyypillisiä 
poikkeamia rotumääritelmästä ovat  eleganssin puute, epätyypilliset pyöreät lihakset, suorat etuosat 
ja virheelliset etu- ja takaliikkeet. Myös epätoivottuja rintakehän muotoja esiintyy. 

 

 

5. Yhteenveto aiemman tavoiteohjelman toteutumisesta 
Edellinen tavoiteohjelma hyväksyttiin 2.12.2001.  Taulukossa kuvataan sen keskeiset tavoitteet ja 
niiden toteutuminen.  

 

Tavoite Toimenpide Tulos 
Rodun terveydentilan 
seuraaminen 

Terveyskyselyt jäsenistölle Terveyskyselyt toteutettiin 
vuosina 2002 ja 2005.  
Vuonna 2002 vastauksia 
palautettiin 351 kpl ja vuonna 
2005 153kpl. Näistä kyselyistä 
on tehty yhteen vedot jotka 
liitteenä. 

Silmäsairauksien tilanteen 
seuranta 

Harrastajia kannustettu 
tutkituttamaan omat koiransa.  

Silmäpeilauksia on tehty 
aiempaa enemmän. Tutkimus 
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Yhdistys on myös järjestänyt 
joukkopeilaus-tilaisuuden. 

tilastosta käy ilmi tilanteen 
olevan edelleen hyvä.  

Jalostusneuvonta Tietojen keruu nk. urosmappiin 
uroskyselyllä joka kartoittaa 
uroksen ominaisuuksia. 
Rotujärjestön jalostukseen 
käytettävien koirien 
vähimmäisvaatimusten ylläpito.
Yhdistelmäsuositukset. 

Urosmappiin kertyy kokoajan 
lisää tietoja.  
Jalostukseen käytettävien 
koirien vähimmäisvaatimukset 
päivitetty ja  julkaistu 
nettisivuilla.  
Jalostustoimikunta on käsitellyt 
suunniteltuja yhdistelmiä. 
Toimikunnan käsittelemät ja 
hyväksymät yhdistelmät saavat 
lisätä maininnan hyväksynnästä 
pentue-ilmoituksessaan 
lehdessä ja internetissä. 

Whippet- tietokannan 
perustaminen 

Jalostustoimikunta alkaa 
keräämään terveys ja 
jälkeläistietoja whippeteistä 
omaan tietokantaansa. 
(BreedMate) 

Kannassa on jo yli 3000 koiran 
tiedot. 

Mitta-tulosten kerääminen Mittatilaisuuksien järjestäminen 
eri puolilla maata. 

Kaikki virallisiin 
juoksukilpailuihin osallistuvilla  
koirilla on virallinen mittatulos. 
Myös muiden whippettien 
mittaus on yleistynyt 

 

 
Lisäksi 
- on pidetty kasvattajapäiviä ja luentoja 
- on julkaistu tilastoja siitos – ja tuontikoirista 
- on annettu tarvittavaa informaatiota kasvattajille ja yhdistyksen jäsenille, svkl:n 
jalostustoimikunnalle, kennelliitolle 

 
 
 
 
 

6. Jalostuksen tavoitteet ja strategiat 
 
6.1 Visio 
 
Suomalaisten Whippetien  säilyttäminen edelleen rotumääritelmän mukaisena ja sellaisena että se 
vastaa alkuperäistä käyttötarkoitustaan. Whippet on monipuolinen harrastuskoira, ja se tulee 
säilyttää sellaisena. Visiona on, että whippettien harrastajat ja kasvattajat olisivat avoimia koiriensa 
hyvien ja huonojen puolien suhteen ja että koirien terveydentilasta voidaan kerätä ja jakaa asiallista 
ja oikeaa tietoa.  
 

Toimintaa ohjaavina arvoina yhdistys pitää whippetien hyvinvointia ja hyvää kohtelua, sekä 
kaikkien harrastajien ja harrastusmuotojen tasapuolista kunnioittamista.  
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6.2 Rotujärjestön tavoitteet/päämäärät 
 

Populaatio:  Ongelmien ennaltaehkäisemiseksi pyritään turvaamaan laaja geenipooli ja 
hidastamaan sukusiitosasteen kasvua. On suositeltavaa laajentaa käytettyjen urosten määrää ja 
käyttää uusia linjoja 

Terveys: Ylläpitää nykyinen, korkea terveystaso rodussa. Whippet-Harrastajat seuraa jatkuvasti 
rodun terveystilannetta. Uusi terveyskysely tullaan järjestämään seuraavan kerran 2008, ellei 
painavaa syytä kyselyn aikaistamiseksi ilmene. Virallisia terveystuloksia seurataan ja julkistetaan 
jäsenlehdessä. Sairauksien leviäminen kannassa pyritään estämään. Sairaita yksilöitä tai tunnettujen 
sairauksien kantajia ei tule käyttää jalostukseen. 

Luonne:  Luonne pyritään säilyttämään hyvänä. Luonnetestien tuloksista  tullaan raportoimaan 
jäsenistölle. Jalostukseen tulee edelleen käyttää ainoastaan luonteeltaan moitteettomia koiria, ei 
arkoja tai aggressiivisia yksilöitä.  

Käyttöominaisuudet :  Whippet halutaan säilyttää käyttöominaisuuksiltaan hyvänä. Yhä useampi 
näyttelykoira osallistuu juoksukokeeseen, ja yhdistys toivoo nykyisen suuntauksen jatkuvan 
nousujohteisena. 

Ulkomuoto: Pyrittään säilyttämään rotumääritelmän mukainen whippet. Kaikenlaista liiottelua tulee 
välttää. Rotu halutaan säilyttää sekä näyttelyihin että juoksukilpailuihin sopivana. Toivotaan että 
rodun eriytyminen käyttö- / näyttelylinjaisiin vähenisi. 

6.3 Rotujärjestön strategia 
 
Whippet-Harrastajat ry:n strategia esittelee keinoja, joilla rotujärjestö pyrkii toteuttamaan asetettuja 
tavoitteita. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on luotava myös uusia toimintatapoja.  

Jalostusvalinnat ovat kasvattajien vastuulla. W-H ei ylläpidä suositeltujen urosten luetteloa eikä 
suosittele tai kiellä yksittäisiä yhdistelmiä. Rotujärjestön näkemyksen mukaan rodussa ei 
toistaiseksi ilmene tarvetta rekisteröintirajoituksiin PEVISA-ohjelmaan liittymällä.  

Whippet-Harrastajat vaikuttaa jalostusvalintoihin julkaisemalla terveystietoja sekä koe- ja 
näyttelytuloksia. Lisäksi toimii pentuvälitys jossa voidaan ilmoittaa rotujärjestön 
vähimmäisvaatimukset täyttävät yhdistelmät. Rotujärjestö antaa pyydettäessä jalostusneuvontaa.  

Whippet-Harrastajat ry järjestää tuomarikoulutusta sekä kolleegio tilaisuuksia. Koulutuksessa 
painotetaan rodulle tärkeitä ominaisuuksia sekä ulkomuodon että luonteen  ja käyttöominaisuuksien 
suhteen.  

Erikoisnäyttelyyn pyritään saamaan aina kokenut rodun asiantuntijatuomari.  
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6.4 Uhat ja mahdollisuudet 
 
 
Hyvät puolet (vahvuudet) Huonot puolet (heikkoudet) 
Populaatio 
- Geenipooli on kohtuullisen laaja 
- Runsaasti tuontikoiria, joiden kautta on 
käytettävissä eri sukulinjoja 
- Sukusiitosaste kohtuullinen (alle 2,5, liite 4) 
- Tehollinen populaatiokoko nousussa  

Populaatio 
- Samojen sukulinjojen käyttö ei lisää 
geenipoolia 
 

Terveys 
- Rotu on terve ja pitkäikäinen 
- Rodulle ominaisia, vakavia sairauksia ei ole 
ilmennyt 

Terveys 
- Kattavan ja luotettavan terveystiedon 
kerääminen haastavaa. 
 

Luonne 
- Valtaosa koirista on hyväluonteisia 
  

Luonne 
- Eroahdistusta ja käytösongelmia esiintyy 

Käyttöominaisuudet 
- Hyviä juoksijoita löytyy useista eri 
sukulinjoista 
- Maastojuoksujen suosio edelleen kasvussa 
- Uusia, innokkaita harrastajia saatu 

Käyttöominaisuudet 
- Kilpailu- ja harjoituspaikkoja suhteellisen 
vähän 
 

Ulkomuoto 
- Yleinen taso erittäin hyvä 

Ulkomuoto 
- Rodussa ongelmana suuri koko, jonka tuomarit 
jättävät usein huomiotta laatuarvostelussa 

. 
Markkinapotentiaali 
- Monipuolisuutensa vuoksi suosittu 
harrastuskoira 
- Luonteensa ja kokonsa vuoksi lapsiperheiden 
suosiossa 

Markkinapotentiaali 
- Vallalla käsitys whippetin arkuudesta, 
irtipitämisen mahdottomuudesta ja siitä että 
whippetin täytyy liikkua kymmeniä kilometrejä 
päivässä eikä kestä edes pakkasta. 

 
 
 
 
 
 
 
Mahdollisuudet Uhat 
Populaatio  

- Kannan laajempi jalostuskäyttö 
- Sukusiitoksen välttäminen 
- Rotujärjestö pystyy tuottamaan 

informaatiota jonka kasvattajat voivat 
omaksua ja ottaa huomioon 
jalostusvalinnoissaan 

Populaatio 
- Geenipoolin supistuminen niin, että 

sairauksia aiheuttavien geenien vaikutus 
tulee esiin 
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Terveys 
- Kasvattajat ja harrastajat antavat 

avoimesti tietoja koiriensa terveydestä 
- Terveyskartoitus toteutetaan 

säännöllisesti 
- Tiedon hankkiminen sairauksien 

periytymistavoista, kasvattajat ottavat ne 
huomioon jalostusvalinnoissaan 

Terveys 
- Tiedon puute rodussa esiintyvistä 

sairauksista 
 

 

Luonne 
- Hyväluonteisia koiria arvostetaan 

jalostusvalinnoissa 
- Luotettavat tiedot koirien luonteesta 
- Omistajien osallistuminen mahdollisiin 

tilaisuuksiin joissa kerätään tietoa koirien 
luonteesta. 
  

Luonne 
- Luonnetta ei oteta jalostusvalinnoissa 

riittävästi huomioon 
 

 

Käyttöominaisuudet 
- Juoksuharrastuksen lisääntyminen 
- Kilpailujen ja harjoittelumahdollisuuksien 

lisääntyminen 
 

Käyttöominaisuudet 
- Juoksuominaisuuksien dominoiva arvo 

jalostusvalinnoissa, muut ominaisuudet 
jäävät vähemmälle huomiolle 

- Näyttely- ja käyttölinjojen eriytyminen, 
jolloin geenipooli kapenee 

Ulkomuoto 
- Jalostusvalinnat perustuvat 

rotumääritelmän mukaiseen ulkomuotoon 
-  

Ulkomuoto 
- Näyttelymenestyksen määräävä arvo 

jalostusvalinnoissa 
- Tuomarit palkitsevat selvästi ylikorkeita 

koiria. 
Markkinapotentiaali 

- Maltillinen kysyntä 
- Rotujärjestön tuottama informaatio 

tavoittaa kohderyhmät 
- Yleinen tietämys rodusta paranee 

 

Markkinapotentiaali 
- Liian nopea kannan kasvu, jolloin on 

haastavaa löytää hyviä koteja  
- Rescue tapaukset lisääntyvät 
- Markkinointi näyttelytähtenä tai 

kilpakoneena 
 
 

6.5 Varautuminen ongelmiin 
Riski Syy Varautuminen Miten vältetään Toteutuessaan 

merkitsee 
Geenipoolin 
supistuminen niin, 
että sairauksia 
aiheuttavien 
geenien vaikutus 
tulee esiin 

Yksipuolinen 
jalostus, joko 
käyttö- tai 
näyttelytulosten 
määrätessä 
jalostusvalinnan 

Terveystutkimusten 
lisääminen 

Sairaiden / kantajien 
sulkeminen 
jalostuksen 
ulkopuolelle 

Perinnöllisten 
sairauksien 
esiintulo ja kannan 
supistuminen 

Säkäkorkeuden 
jatkuva nousu 

Kokoa ei oteta 
tarpeeksi huomioon 
jalostuksessa 
Tuomarit 
palkitsevat selvästi 
ylikorkeita koiria 

Kasvattajien informointi 
koon periytymisestä ja 
merkityksestä rodulle.  
Ulkomuototuomareiden 
ohjeistus 

Kokorajat ovat suuremmat 
mm. USA:ssa ja 
Kanadassa 

Koon huomoiminen 
jalostusvalinnoissa 

Rotumääritelmän 
määräämän koon 
yleinen  selvä 
ylitys 
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Rotujärjestön 
velvoitteiden 
täyttäminen 

Resurssien puute 
järjestön toiminnan 
ylläpitämiseksi 

Uusien toimihenkilöiden 
motivoiminen ja uskallus 
lähteä yhdistystoimintaan 

Tarvittavien 
resurssien rekrytointi 
Toimikuntien 
jäsenten koulutus 

Rotujärjestö-
oikeuksien menetys 
etuuksineen. 
Kyvyttömyys 
järjestää 
erikoisnäyttely, 
juoksukilpailut 

 

 
 
6.6 Toimintasuunnitelma jalostuksen tavoiteohjelman toteutumiseksi 

 

 
 
2007 2008 2009 2010 2011 
Whippet- Seminaari 
Jalostustarkastus 
Jalostustoimikunnan 
toimihenkilöiden 
lisäkoulutuksen tarpeen 
kartoitus ja koulutus 

Terveyskysely
 

Whippet-
Seminaari  
Jalostustarkastus

Kasvattajille 
suunnattu kysely 
lisääntymisestä ja 
pentujen 
terveydestä 
Seuraavan JTO:n 
valmistelu alkaa 

Terveyskysely 
JTO:n 
toteutumisen 
arviointi 
Jalostustarkastus 

 
Vuosittain toteutetaan: 

- Koulutus rotuun erikoistuville tuomareille 
- Kolleegio 
- Erikoisnäyttely 
- Whippet-Tapahtuma 
- rata- ja maastojuoksukilpailuja 
- Rekisteröintitietojen ja sukusiitosprosentin julkaiseminen 
- Tietojen keruu edellisen vuoden näyttelyarvostelyuista 

 
Jatkuvasti ylläpidettäviä: 

- BreedMate- Whippet tietokanta 
- Urosmappi 
- Terveystilastot 
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Voimassaolevat jalostukseen käytettävien koirien vähimmäisvaatimukset 
 
Nartut: 
Ikä: nartun tulee olla astutettaessa vähintään 18 kk ja korkeintaan 8 -vuotias. 

Luonne: nartun tulee olla luonteeltaan moitteeton eikä se saa osoittaa vihaisuutta tai arkuutta. 

Terveys: nartun tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti terve. Sillä ei saa olla eikä se saa kantaa 
perinnöllisiä sairauksia. Sen tulee olla turkiltaan normaali. Huomioitavaa myös mahdolliset 
kivesvikaiset sisarukset. 

Näyttely- ja koetulokset: nartulla tulee olla näyttelystä EH ja mielellään myös näyttöä 
juoksutaipumuksista (paitsi jos narttu on valio, MVA tai KVA-R/KVA-M). 

Koko: nartulla tulee olla mielellään virallinen mittaustulos 

 
Urokset:  
Luonne: uroksen tulee olla luonteeltaan moitteeton eikä se saa osoittaa vihaisuutta tai arkuutta. 

Terveys: uroksen tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti terve. Sillä ei saa olla eikä se saa kantaa 
perinnöllisiä sairauksia. Sen tulee olla turkiltaan normaali. Huomioitavaa myös mahdolliset 
kivesvikaiset sisarukset. 

Näyttely- ja koetulokset: uroksella tulee olla näyttelystä EH ja mielellään myös näyttöä 
juoksutaipumuksista (paitsi jos uros on valio, MVA tai KVA-R/KVA-M). 

Koko: uroksella tulee olla mielellään virallinen mittaustulos  

 

Erityistapauksissa hallitukselta voi anoa poikkeuslupaa. 

 

 
7. Tavoiteohjelman toteutumisen seuranta 
 

Whippet-Harrastajat ry:n vuotuisessa toimintasuunnitelmassa ja siihen liittyvässä 
jalostustoimikunnan toimintasuunnitelmassa jaksotetaan toteuttaminen tarkemmin vuositasolla. 
Toteutuneesta toiminnasta raportoidaan vuosittain toimintakertomuksessa ja rotujärjestön 
yleiskokouksessa. Tavoiteohjelman toteutumista arvioidaan kokonaisuutena seuraavan JTO:n 
valmistelun yhteydessä. 

Toimintasuunnitelmaan sisältyvien kartoitusten ja kyselyiden tuloksista raportoidaan jäsenistölle 
jäsenlehdessä ja Whippet-Harrastajat ry:n kotisivuilla, kuten myös järjestetyistä tapahtumista ja 
käynnistetyistä hankkeista.  
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Liite 1: Rotumääritelmä: 

FCI hyväksynyt 24.6.1987, SKL-FKK:n hallituksen 7.6.1989 hyväksymä käännös 

YLEISVAIKUTELMA  
Tasapainoinen yhdistelmä lihasvoimaa ja vahvuutta, jaloutta ja siroja ääriviivoja. Nopea ja 
suorituskykyinen. Kaikkea liioittelua tulee välttää.  

OMINAISPIIRTEET  
Ihanteellinen seuralainen. Kotioloihin ja urheilulliseen ympäristöön hyvin sopeutuva.  

LUONNE  
Lempeä, kiintyvä, tasainen.  

PÄÄ  
Pää pitkä, kuiva, kuonoa kohden kapeneva. Kallo-osa litteä, melko leveä silmien välistä, otsapenger 
loiva. Leuat vahvat ja hyvinmuodostuneet. Kirsu musta, sinisillä sallitaan sinertävä, maksanvärisillä 
turkin värinen ja valkoisilla ja kirjavilla ”perhoskirsu” (laikullinen).  

LEUAT/HAMPAAT/PURENTA  
Leuat ovat vahvat ja hyvinmuodostuneet. Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta, ts. alaleuan 
etuhampaat koskettavat kevyesti yläleuan etuhampaiden takapintaa  

SILMÄT  
Soikeat, kirkkaat, ilme hyvin valpas.  

KORVAT  
Pienet, hienorakenteiset ruusukorvat.  

KAULA  
Pitkä, lihaksikas, tyylikkäästi kaareutuva.  

ETURAAJAT  
Eturaajat suorat, ranteet vahvat ja hieman joustavat, kyynärpäät hyvin rungon alle asettuneet, etuosa 
ei liian leveä. Lavat viistot ja lihaksikkaat, lapaluut ulottuvat selkärangan tasalle selvästi erottuvina.  

RUNKO  
Erittäin syvä rinta, jossa paljon tilaa sydämelle. Rintakehä syvä ja selväpiirteinen, kylkiluut hyvin 
kaareutuvat. Selkä leveä, vahva, lihaksikas, verraten pitkä, lanneosa ilmentää voimaa ja kaareutuu 
selvästi, ei kyttyrä.  

TAKARAAJAT  
Vahvat, reidet leveät, polvet hyvin kulmautuneet, sääret hyvin kehittyneet, matalat kintereet, koira 
peittää paljon alaa seisoessaan ja antaa vaikutelman suuresta työntövoimasta.  

KÄPÄLÄT  
Hyvin sirot, varpaat hyvin kaareutuvat, tasaväliset; päkiät paksut ja vahvat.  

HÄNTÄ  
Pitkä, kärkeä kohti oheneva, ei hapsuinen. Koiran liikkuessa hieman ylöspäin kaartuva, mutta ei 
nouse selkälinjan yläpuolelle.  
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LIIKKEET  
Vapaat, edestä ja takaa vakaat. Eivät jäykät, korkea-askeliset, lyhyet eivätkä sipsuttavat. Takaraajat 
liikkuvat pitkälle rungon alle mahdollistaen suuren työntövoiman. Eturaajat liikkuvat matalalla 
pitkälle eteen.  

KARVAPEITE  
Hieno, lyhyt, tiivis.  

VÄRI  
Kaikki värit ja väriyhdistelmät sallittuja.  

KOKO  
Urokset 47-51cm, nartut 44-47 cm.  

VIRHEET  
Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.  

HYLKÄÄVÄT VIRHEET  
Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.  

HUOM.  
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin. 
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WHIPPET-HARRASTAJAT RY 
 
 
TERVEYSKARTOITUS 2005 
 
Vuonna 2005 Whippet-Harrastajat ry:n jalostustoimikunta kartoitti jälleen rodun terveydentilaa. 
Kyselykaavake lähetettiin kaikille yhdistyksen jäsenille. Kaavake on edelleenkin myös vapaasti 
tulostettavissa yhdistyksen www-sivuilla. 
 
Tarkoituksena oli kartoittaa koirien terveydentilaa myös terveiden ja jo kuolleiden osalta. 
Kysely oli, vuoden 2002 mallin mukaisesti, kaksiosainen: ensimmäinen osa oli tarkoitettu 
yksittäisten koirien tietojen kirjaamiseen ja toinen osa pelkästään kasvattajien tietoja varten. 
 
Yhteenveto vastauksista on nyt valmistunut ja se julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla  
ja Whippet-lehdessä 3-4/2005. 
 
Jalostustoimikunta kerää jatkuvasti tietoa rodun terveystilanteesta. 
Kaavakkeita toivotaan siis vieläkin palautettavan toimikunnalle. 
Jos esim. koirasi terveydentila muuttuu, sekä tiedot uusista koirista jotka eivät vielä olleet mukana 
tässä kartoituksessa. 
 
Mahdolliset kysymykset ja kommentit terveyskartoituksesta pyydämme osoittamaan yhdistyksen 
jalostustoimikunnalle. 
 
Whippet-Harrastajat ry 
Jalostustoimikunta 
17.10.2005 
 
 
Vastauslomakkeita palautettu yhteensä 153 kpl 
 
UROKSIA: 67 kpl 
NARTTUJA: 86 kpl 
SUKUPUOLI EI MAINITTU: - 
 
Suostuu antamaan tiedot jalostustoimikunnan käyttöön: 
152 kpl 
 
Koiran syntymävuosi/kpl 
 
1: 1986 1kpl  
2: 1987 1 kpl 
3: 1988 1 kpl 
4: 1989 0 kpl 
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5: 1990 2 kpl 
6: 1991 7 kpl 
7: 1992 10 kpl 
8: 1993 9 kpl 
9: 1994 9 kpl 
10: 1995 4 kpl 
11: 1996 6 kpl 
12: 1997 11 kpl 
13: 1998 6 kpl 
14: 1999 9 kpl  
15: 2000 9 kpl 
16: 2001 19 kpl 
17: 2002 7 kpl 
18: 2003 27 kpl 
19: 2004 2 kpl 
*20: 2005 1 kpl 
 
*Taulukossa vuosilukua vastaavat numerot ovat luettelossa vuosiluvun edessä. 
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MITTAUSTULOS, PAINO 
 
UROKSET:  
38 kpl ilmoittanut koon 
22 kpl < 51 cm 
16 kpl > 51 cm 
Koko vaihteli 47,3-55,5 cm välillä, ollen keskimäärin 51,09 cm 
51 kpl ilmoittanut painon, vaihteli välillä 10-20 kg, keskipaino 14,72 kg 
 
 
MITTAUSTULOS, PAINO 
 
NARTUT: 
46 kpl ilmoittanut koon 
17 kpl < 47 cm 
29 kpl > 47 cm 
Koko vaihteli 43,5-51,3 cm välillä, ollen keskimäärin 47,58 cm 
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70 kpl ilmoittanut painon, vaihteli välillä 8-16 kg, keskipaino 12,22 kg 
 
HARRASTUKSET: 
 
NÄYTTELY: 81 kpl 
MAASTO: 74 kpl 
RATA: 73 kpl 
AGILITY: 15 kpl 
TOKO: 8 kpl 
 
MUUTA: mm. kotikoirana oloa, lenkkeilyä, metsässä samoilua, vaelluksia, tokoagia, match-showt, 
pelastuskoiratoiminta ym. 
 
 
KUOLINSYY / LOPETUKSEN SYY 
(Syyn perässä keskiarvo kuoliniästä, suluissa kpl-määrä ko. sairautta) 
 
VIRSTSATIESAIRAUDET 
0 kpl 
 
KESKUSHERMOSTON SAIRAUDET, 9,10 V. 
 -epileptiset kohtaukset (1) 
 
KASVAIMET, 9,13 V. 
-aivokasvain (1) 
-maitorauhaskasvain (1) 
-kasvaimet (2) 
 
TAPATURMAT, 5 V. 
-tapaturma (1) 
-halvaantuminen (1) 
 
KÄYTÖSHÄIRIÖT, 9 V. 
-eroahdistuneisuus (1) 
 
AUTOIMMUUNISAIRAUDET, 5,5 V. 
-AIHA (2) 
 
VANHUUS, 15,3 V. 
 
TUKI –JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET, 11 V. 
-halvaantumiset (1) 
-yhteenkasvaneet nikamat selkärangassa (1) 
-synnynnäinen välilevyn puutos (1) 
SYDÄN –JA VERISUONISAIRAUDET, 13,4 V. 
-sydämen vajaatoiminta (3) 
-punasoluperäinen verisolusyöpä (1) 
 
RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET, 12,5 V. 
-diabetes (1) 
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SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET, 13 V. 
-märkäkohtu (1) 
 
LEIKKAUS/ANESTESIAKOMPLIKAATIOT, 5 V. 
-menehtyminen kohdunpoistoleikkaukseen (1) 
 
MUU SYY, 6 V. 
-jatkuva tulehduskierre (1) 
 
1. KOIRAN YLEINEN TERVEYDENTILA: 
 

A) HYVÄ  131 kpl 
B) TYYDYTTÄVÄ  7 kpl 
C) HUONO  1kpl 

 
2. LUONNE 
 

A) YLIVILKAS  9 kpl 
B) FLEGMAATTINEN  4 kpl 
C) ARKA  7 kpl 

Mm. hieman arka, varoo toisia koiria, arastelee tuomaria 
 
VIRALLISEN LUONNETESTIN TULOKSIA: 
+160p (laukausvarma) 
+123p (laukausvarma) 
+153p (laukausvarma) 
Keskimäärin +145,3 p  
 
2. D) ON OSOITTANUT AGGRESSIIVISUUTTA MUITA KOIRIA KOHTAAN: 
17 kpl 
Yhteenvetona: vieraita uroksia kohtaan, vieraita narttuja kohtaan, isoja, tummia koiria kohtaan 
 
2. E) AGRESSIIVISUUTTA IHMISIÄ KOHTAAN: 
0 kpl 
 
2. F) MUUTA LUONTEESEEN/KÄYTÖKSEEN LIITTYVÄÄ TIETOA, KUTEN  
PAUKKUARKUUS, EROAHDISTUNEISUUS: 
 
YHTEENVETONA:  
-eroahdistus 11 kpl 
-paukku-arkuus 15 kpl (jotkut ilmenneet vanhemmiten) 
-matkapahoinvointi 1 kpl 
 
3. KARVANLAATU 
 

A) KOVA 8 kpl 
B) KARKEA 12 kpl 
C) PAKSU 9 kpl 
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D) OHUT, JOSTA IHO KUULTAA LÄPI 16 kpl 
Yhteenvetona vastauksista: reidet, vatsanalus, rinnanalus, korvien edusta, häntä 
E) KARVATTOMUUS, MISSÄ, MINKÄLAISTA (esim. reidet), MINKÄ IKÄISENÄ 
ALKOI? 24 kpl 
Keskimäärin alkoi 2,4 vuotiaana, vastaukset välillä 1 v.-5 v. 
 
YHTEENVETONA VASTAUKSISTA: vatsanalus, reidet, korvien edusta, alue hännästä, 
silmänympärys, karvaton alue otsassa 
 

4. KYNNET 
 

A) HAURAAT, KUIVAT JA LOHKEILEVAT 6 kpl 
B) EIVÄT KASVA 1 kpl 
C) KYNSIÄ IRRONNUT 5 kpl 
Lisäksi: 
Kannuskynsi on revennyt 3 kpl 

 
5. LUUSTO 
 

A) NIKAMAMUUTOKSIA, MITÄ 1 kpl (epämuodostunut kaulanikama) 
B) LUUSTON VIASTA JOHTUVAA KIPUA, 6 kpl 
MITÄ: 
-selkäongelmat 
-etujalan ontuma 
-nivelrikko varpaassa 
-löysä olkanivel 
-kasvukipuja 
-nivelistön jäykkyyttä 
C) KOUKKUHÄNTÄ 1 kpl 

 
KOKO LUUSTO RÖNTGENKUVATTU, TERVEITÄ: 2 kpl  
VIRALLISIA LONKKATUTKIMUSTULOKSIA: A/A, A/A, B/B 
VIRALLISET KYYNÄRNIVELET: 0 (terveet) 
POLVET RÖNGTENKUVATTU, TERVEITÄ: 3 kpl 
SELKÄ RÖNGTENKUVATTU, TERVE: 1 kpl 
 
6. SILMÄT/KORVAT 
 

A) USEIN TOISTUVIA KORVATULEHDUKSIA 0 kpl 
B) MUITA KORVIIN LIITTYVIÄ ONGELMIA 0 kpl 
C) USEIN TOISTUVIA SILMÄTULEHDUKSIA 1 kpl 
D) MUITA SILMIIN LIITTYVIÄ ONGELMIA 4 kpl 
Vuotoa, raju verkkokalövontulehdus, linssiluksaatio 
 
 
E) MAHDOLLISEN VIRALLISEN SILMÄTARKASTUKSEN TULOS: 
TERVEITÄ 11 kpl 
SAIRAITA 1 kpl 
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7. SUU 
 
A) PURENTAVIKA: 
 
Tasapurenta 0 kpl 
Yläpurenta 3 kpl 
Alapurenta 0 kpl 
 

B) HAMMASPUUTOS/PUUTOKSIA 5 kpl 
D) YLIMÄÄRÄINEN HAMMAS 3 kpl 

 
Onko koiralla ongelmia suuhygienian kanssa, esim. hammaskiveä? 
Muita suusairauksia tai ongelmia:  
 
VÄHÄN HAMMASKIVEÄ 6 kpl 
PALJON/ HERKÄSTI HAMMASKIVEÄ 22 kpl 
PARADONTIITTI, HAMPAITA POISTETTU 2 kpl 
 
Whippet kuuluu tunnetusti rotuihin, joilla muodostuu herkästi hammaskiveä. 
Kiinnittäkää huomiota koirienne hampaisiin, katsokaa suuhun säännöllisesti ja ennenkaikkea 
harjatkaa hampaat. 
 
8. RUUANSULATUS 
 

A) HUONO RUOKAHALU 6 kpl 
Vastauksissa on ruokahaluja nirsosta, äärimmäisen ahneeseen. 
B) EI LIHO 13 kpl 
C) YLILIHAVUUTEEN TAIPUVAINEN 10 kpl 
D) HERKKÄVATSAINEN 12 kpl 
Joillekin säännöllinen ruokinta on tärkeää. 
E) USEIN TOISTUVIA SUOLISTOTULEHDUKSIA, RIPULIA TAI MUITA 

VATSAOIREITA 2 kpl 
F) MUUTA 4 kpl 
Aikuinen koira syö outoja asioita: multaa, kiviä, betonia, ulosteita jne. 

 
9. SYDÄN 
11 kpl 
 
Onko koiralla diagnosoitu sydänsairaus/sydänvika? Minkä ikäisenä todettu? 
-sivuääni 5 kpl 
-sydämen vajaatoiminta 4 kpl 
-läppävika 1 kpl 
-laajentunut sydän 1 kpl 
 
Sairaudet todettu 6 kk-15 vuoden iässä. Keskimäärin 6,8 vuotiaana. 
 
10. HERMOSTOLLISET SAIRAUDET 
 



 7

A) ONKO KOIRALLA DIAGNOSOITU EPILEPSIA? LÄÄKITYS? 1kpl, Barbivet 
B) ONKO KOIRALLA MUITA EPILEPSIATYYPPISIÄ TAI MUUNLAISIA 

KOHTAUKSIA? 1 kpl (poissaolokohtauksia) 
C) MUITA HERMOSTOLLISIA SAIRAUKSIA 0 kpl 

 
11. AUTOIMMUUNISAIRAUDET 

A) Onko koiralla diagnosoitu jokin autoimmuunisairaus (esim. AIHA, reumatismi, SLE)? 
Diagnoosi? Minkä ikäisenä todettiin ja mitä oireita esiintyi? Onko koira parantunut sairaudesta? 
 
1 kpl Lääkitys: Antibiootti, kortisoni –ei auttanut. 
 
B) Onko koiralla oireita, joiden epäillään olevan yhteydessä autoimmuniteettiin? Mitä oireita? 

Lääkitys? Onko lääkitys tehonnut? 
 
1 kpl (Niveltulehdus) Lääkitys: kortisoni –auttoi. 

 
12. DEMODIKOOSI 1kpl 
Paikallista muotoa, 7 kk ikäisellä koiralla, on parantunut. 
 
13. SYÖPÄ JA KASVAIMET 11 kpl 
 
Onko koiralla diagnosoitu syöpä? Minkä tyypin syöpä? Minkä ikäisenä todettu? 
-Seminoma piilokiveksessä 1 kpl 
 
Onko koiralla todettu kasvaimia? Missä? Minkä ikäisenä todettu?  10 kpl (keskiarvo 10 v.) 
-Kasvain piilokiveksessä 2 kpl 
-Nisäkasvaimia 5 kpl 
-Ihokasvaimia 1 kpl 
-Hyvälaatuinen kasvain kainalossa 1 kpl 
-Hyvälaatuinen kasvain selässä 1 kpl 
 
14. ALLERGIA 3 kpl 
 
Onko koiralla todettu allergia? Minkä tyyppistä? Oireet? Minkä ikäisenä todettu? Hoidetaanko 
koiraa? Onko hoito tehonnut? 
 
Suurin osa oli ruoka-aineallergioita, jollekin oli tullut allerginen reaktio hyönteisen pistosta. 
 
15. LISÄÄNTYMISONGELMAT 6 kpl 
 

A) NARTULLA TIINEHTYMISONGELMIA? KUVAILE TARKEMMIN 0 kpl 
B) HEIKOT KIIMAT/PITKITTYNEET KIIMAT (JUOKSUAJAN KESTO/TIHEYS)  3 kpl 

Kaikilla kolmella ei ole tullut ollenkaan kiimoja. 
      C)  PAHOJA VALERASKAUKSIA 2 kpl 

 
D)   ONKO UROS JÄTTÄNYT NARTTUJA TYHJÄKSI? MONTAKO KERTAA? ONKO    
SIEMENNESTE TUTKITTU? MINKÄ IKÄISENÄ TUTKITTU, TUTKIMUSTULOS?      0 kpl 
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16. LOUKKAANTUMISET 
 
KERRO KOIRASI MAHDOLLISISTA LOUKKAANTUMISISTA TAI 
ONNETTOMUUKSISTA. MITEN LOUKKAANTUI JA MISSÄ TILANTEISSA? 
 
Terveyskyselyyn vastanneista koirista 56,2 % oli kokenut jonkin tapaturman. 
 
HAAVOJA: 13 kpl 
AUTON TÖNÄISY: 3 kpl 
TOISEN KOIRAN HYÖKKÄYS: 7 kpl 
 
 
KOIRIEN KESKINÄISET TÖRMÄYKSET: 3 kpl 
-Revenneet nivelsiteet 
-Nivelsidevamma 
-Ristiside osittain poikki 
 
VAPAANA JUOSTESSA: 10 kpl 
-Irronnut kynsi 
-Katkennut varpaan jänne 
-Halkeama polkuanturaan 
-Nivelvika varpaassa 
-Polvimurtuma 
-Lihasrevähtymä x 2 
-Lapaluu murtui kaatumisen seurauksena 
-Tikku jalkaan 
-Nikamavaurio liukastumisen seurauksena 
 
RADALLA: 6 kpl 
-Toinen koira juoksi yli, seurauksena selkävamma 
-Takareiden revähdys 
-Revähtymä törmäyksen seurauksena 
-Jännevamma törmäyksen seurauksena 
-Nikamavaurio törmäyksestä radalla 
-Lihasrevähtymä törmäyksen vuoksi 
 
Ratajuoksua harrastavista koirista 8,2 % oli loukkaantunut radalla. 
Yhteistä melkein kaikille vammoille oli niiden syntyminen toisen koiran juostessa radalla päin, tai 
jopa päälle.  
Paljon nykyistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota koirien puhtaisiin juoksusuorituksiin. 
Häirikkökoirat radalla ovat suuri loukkaantumisriski häirinnän kohteeksi joutuvalle koiralle. 
 
MAASTOISSA: 10 kpl 
-Irronnut kynsi 
-Varpaat sijoiltaan x 3 
-Pehmytkudosvaurio lavassa 
-Katkenneita hampaita 
-Puruhaava 
-Murtunut varvas 
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-Murtunut varpaan nuljuluu 
-Nivelsidevamma 
Maastojuoksua harrastavista koirista 13,5 % oli loukkaantunut maastoissa. 
Yhteistä maastoissa tulleille vammoille oli niiden kohdistuminen usein varpaisiin ja jalkoihin 
yleensä. 
 
TAPATURMAN TAPAHTUMAOLOSUHTEITA EI OLLUT ILMOITETTU: 21 kpl 
-Murtuneita luita  5kpl 
-Varvas ambutaatio 
-Ruusunpiikki silmään 
-Erilaisia jännevammoja 5kpl 
-Ristiside poikki 
-Vierasesine anturassa 3kpl 
-Katkennut hammas 5kpl 
 
17. ONKO KOIRALLASI TODETTU JOTAIN SEURAAVISTA 
 

A) KIVESPUUTTEISUUS 
Vain yksi kives 6 kpl 
Molemmat kivekset puuttuvat 1 kpl 
 
B) NAPATYRÄ 1 kpl 
 
C) KILPIRAUHASEN VAJAA/LIIKATOIMINTA 3 kpl 

 
D) MUNUAISSAIRAUKSIA 2 kpl 

 
E) MAKSASAIRAUKSIA 0 kpl 

 
F) DIABETES 3 kpl 

 
G) KOHTUTULEHDUS/MÄRKÄKOHTU 6 kpl 

 
H) VIRTSATIESAIRAUKSIA 3 kpl 

 
I) ETURAUHASONGELMIA 2 kpl 

 
J) ANAALIRAUHASONGELMIA 8 kpl 
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OSA 2  KYSYMYKSIÄ KASVATTAJILLE (myös vain yhden tai muutaman pentueen 
kasvattajille). Tiedot v. 1985-2005 syntyneistä pentueista. 
 

• 13 vastausta 
• 57 pentuetta 
• 357 pentua 
• Uroksia 167 pentua 47% 
• Narttuja 190 pentua 53 % 
• Keskimääräinen pentujen määrä / pentue 6,26 kpl 
• Keisarinleikkaus: 5 pentuetta ( 1,4 %) 
• Kuolleena syntyneiden pentujen lkm: 4 pentua ( 1,1 %) 
• Ennen luovutusikää kuolleiden pentujen lkm: 14 pentua ( 3,9 %) 
• Kivespuutteisten pentujen lukumäärä: 13 pentua ( 7,8 %) 

 
Onko jollain pennulla ollut jokin syntymävika (esim. koukkuhäntä, kitalakihalkio)? 
 

• Vesipää 1 kpl 
• Kitalakihalkio 1 kpl 

 
Kuinka monella kasvatillasi ei kumpikaan kives ole laskeutunut? 
0 kpl 
 
 
Esiintyykö mielestäsi whippetillä tällä hetkellä terveysongelmia? 
Jos, niin mitä? 
 

• Eroahdistusta 
• Kivespuutokset 
• Kivesvikaisuutta melko paljon. 
• Allergiat, eroahdistus, kasvaimia. 
• Kivesvikaa, sekä luonteeseen liittyen ns. eroahdistus on mielestäni lisääntynyt 

ainakin ns. lemmikkipalstojen perusteella. 
• Mielestäni aika terve rotu. 
• Kivesviat, rakenneviat (koukkuhäntä, hammasviat, purentaviat). Lisäksi luonteisiin 

kiinnitettävä huomiota. Ongelmat vielä tällä hetkellä pieniä, varsinaisia suuria 
terveysongelmia ei ole. Sen takia terveyteen kiinnitettävä entistä enemmän 
huomiota! 

 



Liite 4. Jalostuksen vuositilasto 2001- 2005 

2005 2004 2003 2002 2001 

Pennut (kotimaiset) 182 170 142 139 136

Tuonnit 17 9 11 10 10

Rekisteröinnit yht. 199 179 153 149 146

Pentueet 35 30 28 24 25

Pentuekoko 5,2 5,7 5,1 5,8 5,4 

Kasvattajat 31 27 25 21 24

Urokset

- kaikki 30 24 23 22 22

- kotimaiset 18 13 11 9 15

- tuonnit 6 7 8 7 5

- ulkomaiset 6 4 4 6 2

- keskimääräinen jalostuskäytön 

ikä 

4 v 2 

kk
5 v 

4 v 9 

kk

4 v 2 

kk
5 v 

Nartut

- kaikki 34 30 28 23 25

- kotimaiset 28 24 25 19 22

- tuonnit 6 6 3 4 3

- keskimääräinen jalostuskäytön 

ikä 

4 v 2 

kk
4 v 

4 v 3 

kk

4 v 1 

kk
4 v 

Isoisät 75 59 55 48 51

Isoäidit 84 64 59 50 53

Tehollinen populaatio 64 53 51 45 47

Sukusiitosprosentti 2,11% 1,68% 1,60% 2,10% 2,27% 


