
1 
 

 
 
Whippet-Harrastajat ry:n pentupalstan lukuohje 
 

Pentupalstalla voivat ilmoittaa Whippet-Harrastajat ry:n jäsenkasvattajat, joiden tulee 
pentueilmoituksessaan ilmoittaa kaikki tiedossaan olevat yhdistelmää koskevat terveys- ja muut tulokset. 
Ilmoituksessa kerrotaan täyttääkö yhdistelmä yhdistyksen jalostusvaatimukset ja jos ne eivät täyty, 
kerrotaan mitkä kohdat jäävät täyttymättä. Yhdistyksen jalostusvaatimukset pohjautuvat whippet -rodun 
Jalostuksen tavoiteohjelmaan. 

Whippet ei kuulu Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA). Yhdistys 
suosittelee sydän- ja silmätutkimuksia ja on sisällyttänyt nämä tutkimukset pentupalstan vaatimuksiin 
yhdistyksen jalostusvaatimuksina. Pentueilmoitus täyttää yhdistyksen jalostusvaatimukset jos: 

 Molemmilla vanhemmilla on astutushetkellä voimassa oleva silmäpeilauslausunto tuloksella, ei 
todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Silmäpeilaustutkimus on voimassa 24 kk. 

 Molemmilla vanhemmilla on astutushetkellä voimassa virallinen sydämen ultraääniultratutkimus, 
jossa ei todeta poikkeavia löydöksiä. Sydämen ultraäänilausunto on voimassa 24 kk. Jos sydämen 
ultraäänitutkimus ei ole mahdollinen, vaihtoehtona on virallinen sydänkuuntelutulos lausunnolla, ei 
sivuääniä. Sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk. 

 Molemmilla vanhemmilla on näyttelystä vähintään laatupalkinto EH (erittäin hyvä) sekä hyväksytty 
juoksutulos tai virallinen koejuoksu. 

 Yksittäisen koiran Suomessa rekisteröity jälkeläismäärä on SKL:n suosituksen mukaisesti 
korkeintaan 45 jälkeläistä, joka on 5 % rodun viimeisten 4 vuoden rekisteröintimäärästä.  

Jos ilmoituksessa oleva silmä- tai sydäntutkimustulos on muu kuin terve, pentueen julkaisemiselle 
pentupalstalla on haettu ja saatu poikkeuslupa. Silmien ja sydämen lisäksi whippeteillä on alettu tutkimaan 
selkien terveyttä selkäröntgenkuvauksin ja yhdistys on konsultoituaan Kennelliiton jalostustieteellistä 
toimikuntaa päättänyt toistaiseksi poiketa Suomen Kennelliiton selkäohjeesta siten, että kahden LTV1-
tuloksen saaneen koiran yhdistelmä hyväksytään pentupalstalle suoraan ilman poikkeuslupaa. Yhdistys 
tukee rahallisesti whippetien sydänten ultraäänitutkimuksia ja selkien röntgenkuvaamista. 

Ylimpänä on tieto onko pentue suunnitteilla, astutettu vai syntynyt. Syntyneiden pentujen osalta 
ilmoitetaan sukupuolijakauma ja lisäksi voidaan ilmoittaa pentujen värit ja varaustilanne. Kennelnimi toimii 
internet-linkkinä, jos kasvattajalla on kotisivut. Kasvattajan nimi ja yhteystiedot ovat kennelnimen 
alapuolella.  

Pentueen vanhempien nimet toimivat linkkeinä Kennelliiton tietokantaan. KoiraNet-tietokantaan 
päivittyvät koiran Kennelliiton vahvistamat viralliset tittelit, terveys-, koe- ja näyttelytulokset. Linkkiä 
vanhempien nimestä ei ole, jos koiran tietoja ei löydy KoiraNetistä (esim. ulkomainen koira). Vanhempien 
nimen edellä on ilmoitushetkellä koiran saavuttamat Kennelliiton vahvistamat viralliset tittelit, tai jos koiran 
tietoja ei löydy KoiraNetistä (esim. ulkomainen koira) kasvattajan ilmoittamat tittelit.  
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SILMÄT: Tutkimuksen tulos ja ajankohta, jossa OK tarkoittaa, ettei koiralla ole todettu perinnöllisiä 
sairauksia silmissä. Jos tutkimustulos on vanhentunut, lukee kohdassa ”ei voimassa” sekä linkki KoiraNet-
tietokantaan. Jos tutkimuksessa on todettu poikkeavaa, lukee kohdassa todettu poikkeama sekä linkki 
Koiranet-tietokantaan ja pentueen julkaisemiselle on saatu poikkeuslupa. Jos kohdassa on viiva, koiraa ei 
ole tutkittu. 

Silmätutkimuksilla halutaan koota lisätietoja whippetien silmien terveystilanteesta ja ehkäistä 
perinnöllisten silmäsairauksien yleistymistä. Whippeteillä tavataan jonkin verran mm. lasiaisen rappeumaa.  

SYDÄN: Tieto siitä, onko koiran sydän tutkittu kuuntelemalla vai ultraäänellä. Ultraäänellä tehtävä tutkimus 
kertoo tarkemmin sydämen toiminnasta ja on yhdistyksen jalostusvaatimuksissa ensisijainen vaihtoehto. 
Tutkimuksen tulos ja ajankohta, jossa OK tarkoittaa, ettei koiralla ole todettu perinnöllisiä sairauksia 
sydämessä. Jos aiempi tutkimustulos on vanhentunut, lukee kohdassa ”ei voimassa” sekä linkki KoiraNet – 
tietokantaan. Jos tutkimuksessa on todettu poikkeavaa, on tästä linkki Koiranet-tietokantaan ja pentueen 
julkaisemiselle pentupalstalla on saatu poikkeuslupa. Jos kohdassa on viiva, koiraa ei ole tutkittu. 

Sydäntutkimuksilla halutaan koota lisätietoja whippetien sydämen terveystilanteesta ja ehkäistä 
perinnöllisten sydänsairauksien yleistymistä. Whippeteillä tavataan jonkin verran mm. mitraaliläpän 
rappeumaa.  

NÄYTTELY: Vanhemman saama paras näyttelytulos. Yhdistyksen jalostusvaatimuksen mukaan vanhemmilla 
tulee olla näyttelystä vähintään laatupalkinto EH. Tulokset parhaimmasta heikoimpaan ovat: 

 ERI: erinomainen 
 EH: erittäin hyvä  
 H: hyvä  
 T: tyydyttävä  
 EVA: ei voida kaikilta osin arvostella  
 HYL: hylätty 
 - : ei näyttelytulosta 

Tittelit ja palkinnot, jotka itsessään sisältävät laatupalkinnon ERI:  

 MVA: muotovalion arvo 
 SERT: muotovalion arvoon oikeuttava sertifikaatti kansallisesta näyttelyistä 
 CACIB: kansainväliseen muotovalionarvoon oikeuttava sertifikaatti kansainvälisestä näyttelystä 
 VA-SERT tai VARACA: varasertifikaatti kansallisesta tai kansainvälisestä näyttelystä 
 SA: sertifikaatin arvoinen 
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RATA: Vanhemman saama paras tulos ratajuoksukokeissa: 

 KVA-R: käyttövalion arvo 
 C.I.C: kansainvälisen käyttövalion arvo 
 SERTK: koira on juossut käyttövalion arvoon oikeuttavan ajan 
 CACIL: koira on saanut kansainvälisen käyttövalion arvoon oikeuttavan sertifikaatin kansainvälisessä 

ratajuoksukokeessa 
 HYV: koira on juossut hyväksytysti ratajuoksukokeessa tai suorittanut hyväksytysti 

ryhmäkoejuoksun.  
 Koejuoksu: koira on juossut hyväksytysti ratajuoksun soolokokeen eli yksin radalla vieheen perässä 

päällään juoksuvarustus, kuonokoppa ja juoksumantteli. 

MAASTO: Vanhemman saama paras tulos maastojuoksukokeissa:  

 KVA-M: käyttövalion arvo  
 C.I.C: kansainvälisen käyttövalion arvo 
 SERTK: koira on juossut käyttövalion arvoon oikeuttavan pistemäärän 
 CACIL: koira on saanut kansainvälisen käyttövalion arvoon oikeuttavan sertifikaatin kansainvälisessä 

maastojuoksukokeessa 
 HYV: koira on juossut hyväksytysti maastojuoksukokeessa 

Yhdistyksen jalostusvaatimusten täyttymisen ehtona on, että vanhemmilla on rata- tai maastojuoksusta 
hyväksytty tulos tai virallinen koejuoksu. 

Virallinen mitta: Whippet on mitattava rotu. Whippetin säkäkorkeus tulee olla mitattuna ennen kuin se voi 
osallistua rata- tai maastojuoksukokeisiin. Yli korkeusrajojen (urokset >51 cm ja nartut >48 cm) olevat koirat 
juoksevat ylikorkeiden sarjoissa ainakin arvokilpailuissa.  

Muut terveys- tai muut tulokset on lueteltu alimpana kummankin vanhemman kohdalla. Näitä voivat olla 
muun muassa pentueen vanhempien muut tulokset kuten rata- tai maastojuoksuun liittyvät tittelit 
ylikorkeiden osalta, ylimääräiset terveystutkimukset kuten selkä- tai polvikuvaukset, ulkomailla tehdyt 
tutkimukset tai muita asioita, joita kasvattaja pitää huomionarvoisina. 

Yhdistelmän sukutaulu – sukutaululinkitys voi olla KoiraNet – tietokantaan, josta löytyy vähintään 3-
sukupolven sukutaulu, sekä/tai Whippet Archives – tietokantaan, josta sukutaulutietoa voi löytyä 
useammalta polvelta. Kummassakin tietokannassa on niistä löytyvien tietojen perusteella esitetty koiran 
laskennallinen sukusiitosaste, sukukatokerroin ja yhteiset esivanhemmat.  

 


