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Italianvinttikoiran rotumääritelmä
ALKUPERÄMAA:
Italia
KÄYTTÖTARKOITUS:
kilpajuoksija
LYHYT HISTORIAOSUUS:
Italianvinttikoira polveutuu muinaisen Egyptin faaraoiden hovissa pidetyistä pienikokoisista vinttikoirista. Kreikan Lakoniasta löydetyissä
ruukuissa ja maljakoissa on kuvattuina tällaisia koiria, mistä voidaan päätellä, että rotu kulkeutui Kreikan kautta Italiaan noin 500 vuotta
ennen ajanlaskumme alkua. Italianvinttikoiran merkittävin kehitys tapahtui renessanssiajan aatelisten hoveissa, ja rotu esiintyy useissa
tuon aikakauden suurimpien italialaisten ja ulkomaalaisten taiteilijoiden maalauksissa.

Katariina II italianvinttikoiransa kanssa.

Fredrik II Suuri italianvinttikoiriensa
kanssa.

Filippiiniläisen taiteilijan Juan Lunan teos Las Damas Romanas vuodelta 1882.

Ranskalainen runoilija Alphonse de Lamartine
italianvinttikoiriensa kanssa Henri Decaisnen
teoksessa vuodelta 1830.

Paulus van Somer the Elderin maalaus Anne
Tanskalaisesta vinttikoirineen vuodelta 1617.
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Italianvinttikoiran alkuperää ei pystytä tarkoin jäljittämään, mutta sen arvioidaan saaneen
alkunsa jopa 3000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua Egyptin faaraoiden hoveissa. Haudoista
on löydetty sirojen, pienten vinttikoiramaisten koirien luita, ja pieniä vinttikoiria esiintyy
muinaisissa seinäkaiverruksissa. Rooman valtakunnan kasvun myötä noin 500 vuotta ennen
ajanlaskumme alkua pienet vinttikoirat levisivät Kreikkaan ja Italiaan.
Rodun seuraavista vaiheista ei ole juurikaan tietoa ennen
kuin renessanssinajalta, kun italianvinttikoirasta tuli
suosittu näky ajan taideteoksissa ja maalauksissa.
Italianvinttikoira oli suosittu hovien lemmikki ja petien
lämmittäjä, ja monilla sen aikakauden hallitsijoilla oli
italianvinttikoiria. Niitä käytettiin lisäksi kaniinien ja
muun pienriistan metsästyksessä.
Italialainen fresko 1500-luvulta.
Italianvinttikoirat ovat metsästäneet
kaniineja ja muuta pienriistaa.

Lukuisissa ajan taideteoksissa italianvinttikoirat ovat
korkeampia ja niillä on enemmän valkoista kuin nykyään.
On kuitenkin huomionarvoista, että monilla maalauksissa
ja veistoksissa esiintyvillä koirilla on juuri samoja piirteitä kuin nykyajan italianvinttikoirilla.
Täysin turvassa muotivirtauksilta rotu ei kuitenkaan ole säilynyt, sillä 1800-luvulla koirista
haluttiin jalostaa yhä pienempiä ja sirompia, ja lopputuloksena oli maksimissaan 2 kg painavia
koiria, joilla oli pillinohuet jalat, pyöreä omenan muotoinen kallo ja paha yläpurenta. Tämä oli
rodun ensimmäinen varsinainen pullonkaula, sillä oletettavasti monia sukulinjoja menetettiin
ennen kuin rotutyyppiä alettiin jälleen muuttaa vinttikoiramaisemmaksi.
Brittiläisen Henrietta Mackenzien

1900-luvulle tultaessa Iso-Britanniassa rodun jalostustyö oli jonkin
italianvinttikoira Juno, syntynyt
verran vakiintunutta, ja kasvattajia oli useita. Rotu alkoi kasvattaa
vuonna 1891, löytyy lukuisien
italianvinttikoirien sukutaulusta 30
suosiotaan myös muualla Keski- ja Etelä-Euroopassa, Pohjoissukupolven takaa.
Amerikassa ja Australiassa. Näihin aikoihin tuotiin ensimmäiset
italianvinttikoirat Pohjoismaihin. Ensimmäinen maailmansota oli
rodun toinen geneettinen pullonkaula, sillä ihmisillä ei ollut enää varaa pitää koiria. Sodan aikana
rekisteröinnit romahtivat, mutta 1920-luvulla kasvatus jälleen elpyi, ja uusia kenneleitä perustettiin
ympäri Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Yksi vaikutusvaltaisimmista eurooppalaisista kenneleistä oli
Itävallassa Pia Pflegerin Springinsfeld-kennel, jonka koirat ovat nykyään lähestulkoon kaikkien
eurooppalaisten italianvinttikoirien sukutaulujen taustalla.
Toinen maailmansota oli rodun kolmas ja toistaiseksi viimeisin pullonkaula. Kasvatus tyrehtyi monin
paikoin Eurooppaa, ja sotien päätyttyä rotu saatiin elpymään vain voimakkaan sisäsiitoksen avulla ja
risteyttämällä koiria tiedettävästi ainakin whippeteihin. Myös terrierejä arvellaan käytettäneen, sillä yhä
edelleen syntyy harvoin tan-merkkisiä koiria. Modernin rodunjalostuksen katsotaan alkaneen 1950luvulla, sillä rotumääritelmä hyväksyttiin FCI:ssä vuonna 1956, ja rodun kotimaaksi asetettiin tuolloin
Italia. Samana vuonna perustettiin myös Italian rotuyhdistys, Circolo del Piccolo Levriero Italiano.
Yhdysvaltojen rotuyhdistys, Italian Greyhound Club of America, perustettiin vuonna 1954.
Rotumääritelmissä on poikkeavuuksia mm. hylkäävien virheiden osalta, ja AKC:ssa italianvinttikoira
kuuluu kääpiökoiraryhmään. Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry perustettiin vuonna 1991.
Ensimmäisiä
italianvinttikoiria
Suomessa: Ingrid NassolimPikulinskyn Bella vuodelta
1914.

Rodun systemaattinen jalostustyö aloitettiin Pohjoismaissa 1950-luvun lopulla, kun Sobers-, Bonanzaja Benares-kennelit aloittivat kasvatustyönsä Englannista, Itävallasta, Saksasta ja Italiasta tuoduilla
koirilla. Suomeen hankittiin jalostuskoiria enimmäkseen Ruotsista ja Saksasta, ja ensimmäinen pentue
syntyi vuonna 1965 Hellen-kenneliin.

Rotu on aina viehättänyt vain pientä harrastajakuntaa, vaikkakin
rekisteröinnit
ovat
lisääntyneet.
1980-luvulla
vuosittain
rekisteröitiin 5–10 pentua kun taas 2010-luvulla lukumäärät ovat
olleet noin 70 pentua vuosittain. Kasvaneet penturekisteröinnit ja
tuontikoirien suosio ovat omalta osaltaan lisänneet rodun
ulkomuodon variaatiota. Lisäksi rotumääritelmän sananmuotoja on
vuosien saatossa muutettu ja tulkittu eri tavoin eri maissa, mikä on
myös
lisännyt
ulkomuodon
vaihtelua.
Kaiken
kaikkiaan
italianvinttikoira on kuitenkin säilyttänyt tyypilliset piirteensä, eikä
tavoiteltavissa ominaisuuksissa tai luonteessa ole tapahtunut suuria
muutoksia verrattuna rodun alkuaikoihin.
Rekisteröintimääriin suhteutettuna italianvinttikoiraharrastajat ovat
olleet ahkeria kilpailuttajia vinttikoirien käyttökokeissa, erityisesti
Suomessa, Ruotsissa ja Keski-Euroopassa. Pienestä koostaan
huolimatta italianvinttikoira on täysverinen vinttikoira, ja
voimakas saalisvietti on tärkeä osa rodun luonnetta – onhan rodun
käyttötarkoitus olla kilpajuoksija. Rodussa ei ole havaittavissa
linjajakoa, vaan näyttelykehissä menestyvä italianvinttikoira voi
olla myös erinomaisesti menestynyt juoksija.

Kuva: Paula Heikkinen-Lehkonen

Norjan Voittaja 1999 –näyttelyn VSP Dancer’s Di Donini ja ROP
Taikatytön Robertino. Tuomarina oli kasvattajatuomari Sisko
Kalima-Malinen (Mini-Vintin), joka toimi viimeistä kertaa
arvostelutehtävissä. ROP-uros on yksi näyttelyissä menestyneimmistä
Suomessa kasvatetuista italianvinttikoirista, ja VSP-narttu on ollut
jalostuksessa merkittävä yksilö.
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YLEISVAIKUTELMA:
Italianvinttikoira on hoikkarakenteinen ja mittasuhteiltaan neliömäinen. Pienestä koostaan huolimatta se on kaikilta osin vinttikoira
pienoiskoossa. Olemukseltaan tyylikäs, viehättävä ja hienostunut.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
Rungon pituus on sama tai vain hieman pienempi kuin säkäkorkeus. Kallon pituus on puolet pään pituudesta. Pään pituus voi olla jopa 40 %
säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE:
Eloisa, lempeä ja seurallinen.

Italianvinttikoira on pieni, siro, kevyt, elegantti, jalo ja aina ryhdikäs. Se on mittasuhteiltaan neliömäinen, ja kaikilta osin vinttikoira
pienoiskoossa, täysin vailla kääpiökoiramaisia piirteitä.
Tärkeitä mittasuhteita:

AB = 32–38 cm

Säkäkorkeus on 32–38 cm.

AB = CD

Runko on neliömäinen.

EB > AE

Raajan pituus maasta kyynärpäihin on
hieman suurempi kuin etäisyys
kyynärpäästä säkään.

FH = jopa 0,4 x AB

Pään pituus on jopa 40 %
säkäkorkeudesta.

FG = GH

Kuono ja kallo ovat yhtä pitkät.

IL = FH

Kaula ja pää ovat yhtä pitkät.

Kuva: Circolo Del Piccolo Levriero Italiano

Italianvinttikoira ei ole koskaan raskas: ei kokonaisuus, eivät lihakset eivätkä liikkeet. Etuosa ja runko ovat myös kapeat. Sukupuolten
välillä huomioitakoon, että italianvinttikoiraurokselta/-nartulta ei vaadita sukupuolileimaa.
Italianvinttikoira on seurallinen, lempeä, utelias, ystävällinen ja vilkas pieni koira, jonka ei tule odottaa seisovan apaattisesti
paikoillaan näyttelykehässä.

Rodun erityispiirre:
Italiaanolla on tapana seistä toinen etujalka
ilmassa, eikä tätä tule pitää virheenä.

Kuva: Elisa Honkala

4

Kuva: Elisa Honkala

Italianvinttikoirat ovat luonteeltaan
sosiaalisia, lempeitä, seurallisia,
vilkkaita ja pitävät lämmöstä.

Kuva: SIC

Italianvinttikoira on pienestä koostaan huolimatta vinttikoira, ja
saalisvietti on osa sen luonnetta. Italiaanot menestyvät hyvin
vinttikoiralajeissa.
Kuva: SIC
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Italianvinttikoiria, joilla on erinomainen tyyppi:

Kuva: Per Undén

Elegantti, ryhdikäs ja tyylikäs nuori narttu, jolla on sulavat ääriviivat
ja erinomaiset kulmaukset. Kaunis niskan kaari ja pitkä kaula. Kaunis
pää ja ilme. kevyt alaleuka. Rintakehä voisi olla syvempi ja alalinja
kurvikkaampi, mutta koira on kesken kehityksen.

Kuva: Karina Krieger

Narttu, jolla on erinomaiset mittasuhteet, kulmaukset ja rungon
ääriviivat. Kaunis pää ja korvat, mutta pienehköt silmät, mikä voi
johtua siristelystä valossa. Rintakehä voisi olla syvempi.

Kuva: Karina Krieger

Elegantti ja kurvikas nuori narttu, jolla on erinomaiset mittasuhteet
ja kulmaukset. Kaunis pää ja ilme. Rintakehä on kesken kehityksen.

Kuva: Elisa Honkala

Tyylikäs narttu, jolla on kauniit, pehmeät ääriviivat.
Erinomaiset mittasuhteet. Viehättävä pää ja ilme.
Sulava ylälinja. Kaunis, pitkä kaula. Syvä rintakehä.
Sääri voisi olla hieman pidempi.

Kuva: Per Undén

Ryhdikäs nuori narttu, jolla on erinomainen tyyppi ja
kauniit rungon ääriviivat. Kaunis pää ja viehättävä
ilme suurine silmineen. Rintakehä on kesken
kehityksen.

Kuva: SRIV

Ryhdikäs, tyylikäs uros, jolla erinomaiset mittasuhteet.
Hieno pitkä pystyasentoinen kaula. Kaunis pää ja ilme.
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PÄÄ:
Pitkänomainen ja kapea.
Kallo:
Litteä, kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset. Kallon pituus on puolet pään pituudesta. Kallon on sivuiltaan hieman pyöristynyt ja
silmien alta kauniisti meislautunut. Pään lihakset eivät ole voimakkaat. Kulmakaaret selvästi erottuvat, otsauurre vähäinen. Niskakyhmy ei
ole voimakas.
Otsapenger:
Hyvin vähäinen.
Kirsu:
Tumma, mieluiten musta; sieraimet hyvin avoimet.
Kuono-osa:
Suippo.
Huulet:
Ohuet ja tiiviit, huulten reunat ovat hyvin tummat.
Leuat/hampaat:
Leuat ovat pitkänomaiset ja koiran kokoon nähden voimakkaat. Etuhampaat ovat säännöllisessä rivissä. Hampaat tasaiset, täysilukuiset ja
kohtisuorassa leukoihin nähden. Leikkaava purenta.
Posket:
Kuivat.

Ongelmakohtia päässä:
▪

liian kevyt kuono ja/tai heikko alaleuka

▪

puuttuvat välihampaat

▪

liian korostunut otsapenger

▪

lyhyt pää/kuono ja pyöreä kallo (kääpiökoiramaiset kallot alkavat olla harvinaisia)

▪

kyömyt kuononselät (hylkäävä virhe)

▪

erisuuntaiset kallon ja kuonon linjat

▪

purentaviat: osittaiset tasa- tai alapurennat (muutama hammas väärässä kohdassa), eteenpäin osoittavat kulmahampaat

Vaikka rotumääritelmässä toivotaan pigmentin olevan musta, diluutiovärisellä (sininen/harmaa, isabella) ei genetiikan lakien mukaan
koskaan ole musta kirsu. Lihanvärinen kirsu ei ole toivottu, ja puolittain tai kokonaan pigmentitön kirsu on hylkäävä virhe.

Kuva: Elisa Honkala

Siro, tyylikäs, pitkänomainen nartun pää, jossa oikeat mittasuhteet eikä
löysää nahkaa. Korkealle asettuneet hyvänkokoiset korvat. Hyvä alaleuan
vahvuus.

Kuva: SIC

Vahvempi pää, jossa kuitenkin oikeat mittasuhteet. On normaalia,
että korvat sijaitsevat takana silloin, kun koira ei ole tarkkaavainen.
Erinomainen alaleuan vahvuus.
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Kuva: Elisa Honkala

Nuoren uroksen tyylikäs pää, jossa tarkkaavainen ilme. Erinomainen
korvien asento ja koko. Erinomainen alaleuan vahvuus.

Kuva: SIC

Uroksen pää, jossa kaunis profiili, oikeat mittasuhteet ja ilme.
Erinomainen alaleuan vahvuus.

Kuva: SIC

Kuvan koiralla on pitkänomainen pää, mutta erisuuntaiset kallon ja
kuonon linjat, ja kuononselkä on hieman kyömy. Lisäksi ilmettä
häiritsevät vaaleat silmät.

Kuva: SIC

Kallo on liian pyöreä ja kääpiökoiramainen. Otsapenger on
liian korostunut ja kuono sekä alaleuka liian kevyet. Korvat
matalalle asettuneet.

Kuva: SIC

Kuva: SIC

Koiralla on pitkänomainen pää, mutta kyömy kuononselkä. Alaleuka on
kevyt. Korvat ovat matalalle asettuneet. Koira siristää silmiä auringossa.

Kääpiökoiramainen pää, josta vinttikoiramaiset piirteet
puuttuvat. Lyhyt pää, jossa kevyt ja lyhyt kuono. Liioitellun
suuret ulkonevat silmät. Kirsun pigmentti voisi olla tummempi.

Kuva: Elisa Honkala

Vasemmalla: erisuuntaiset kuonon ja kallon linjat
(kuononselkä nousee kuononpäätä kohti). Alaleuka on
heikohko.
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Silmät:
Suuret, pyöreähköt, ilmeikkäät ja eteenpäin suuntautuneet, eivät syvällä sijaitsevat eivätkä ulkonevat. Väriltään tummat, silmäluomien
reunat pigmentoituneet.

Ongelmakohtia silmissä:
▪

vaaleat silmät (yleistä)

▪

pienet silmät (yleistä)

▪

ulkonevat silmät

Kuva: SIC

Kuva: SRIV

Kauniit, suuret, pyöreähköt, tummat silmät, joissa on lempeä ja
tarkkaavainen ilme.

Suuret ja pyöreähköt, mutta liian vaaleat silmät, jotka saavat
ilmeen näyttämään kovalta.

Kuva: SRIV

Vasemmanpuoleisella koiralla on oikeanmuotoiset,
–kokoiset ja –väriset silmät. Oikeanpuoleisen koiran silmät ovat
liian pienet, mantelinmuotoiset ja hieman ulkonevat.

Kuva: Elisa Honkala

Kuva: SRIV

Melko pienet, mantelinmuotoiset silmät, jotka ovat liian vaaleat
antaen koiralle epätyypillisen ilmeen.

Vasemmalla: Koira tihrustaa silmiään, ja
silmien vuoto on värjännyt silmien alla olevat
karvat, mikä voi olla merkki terveydellisestä
ongelmasta.
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Korvat:
Pienet ja ohutrustoiset, hyvin korkealle ja taakse kiinnittyneet, laskostuneet ns. ruusukorvat. Koiran ollessa tarkkaavainen korvan tyvi on
koholla ja korvalehden yläosa kääntyy ulospäin vaakatasossa.

Ongelmakohtia korvissa:
▪

liian suuret ja pitkät korvat (yleistä)

▪

kokonaan tai osittain pystyt korvat

▪

alas asettuneet korvat

Nuorilla maitohampaita vaihtavilla italianvinttikoirilla on hyvin tavallista, että korvat etsivät paikkaansa ollen milloin ruusulla, milloin
pystyssä ja milloin eteenpäin taittuneet. Joskus korvilla on vanhemmiten tapana jäykistyä, jolloin ne nousevat pystyyn herkemmin.
Myös kylmällä säällä korvat nousevat herkemmin pystyyn.

Kuva: Inka Luomanmäki

Erinomainen korvien asento ja koko.

Kuva: SIC

Erinomainen korvien asento ja koko.

Oikein asettuneet, mutta suuret ja
lennokkaat korvat.

Kuva: Elisa Honkala

Tyypilliset ”pentukorvat”.

Kuva: SRIV

Kuva: Elisa Honkala

Isohkot korvat.

Erinomainen korvien asento ja koko.

Kuva: SIC

Kuva: SIC

Pienet, pystyt korvat.

Kuva: SRIV

Isot ja pitkät korvat.
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KAULA:
Kaulan ylälinja on hieman kaartuva ja kaula liittyy säkään jyrkässä kulmassa. Kaulan alalinja on hieman kupera. Kaula on yhtä pitkä kuin pää,
katkaistun kartion muotoinen, lihaksikas ja vailla löysää kaulanahkaa.

Ongelmakohtia kauloissa:
▪

lyhyet kaulat (yleistä)

▪

kaulan alaosa pyöristynyt

▪

kaulan ja sä’än kulma liian avoin (yleistä)

Kuva: Elisa
Honkala
Kuva:
SRIV

Kuva: SRIV

Ideaalitilanne, kun kaula ja pää ovat yhtä pitkät. Ei löysää
kaulanahkaa ja niskan kaari on hieman kaartuva.

Oikean mittainen ja elegantti kaula.

Kuva: SRIV

Liian matalalle kiinnittynyt kaula josta puuttuu jalous.

Kuva: Elisa Honkala

Erittäin lyhyt ja paksu kaula.

Kuva: SRIV

Kuva: SRIV

Vasemmalla:
Lyhyt ja paksu kaula, joka on
pyöristynyt alaosasta.
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RUNKO:
Rungon pituus on sama tai hieman pienempi kuin säkäkorkeus.
Ylälinja: Suora, lanneosan kohdalta hieman kaartuva. Lanteen kaari sulautuu tasapainoisesti lantiolinjaan.
Säkä: Melko selvästi erottuva, lapojen kärjet ovat lähekkäin.
Selkä: Suora ja lihaksikas.
Lanne: Hieman kaartuva.
Lantio: Erittäin jyrkkä, leveä ja lihaksikas.
Rintakehä: Kapea, täyteläinen mutta tyylikkäästi muotoutunut, kylkiluut hieman kaartuneet. Rintakehä on syvä ulottuen kyynärpäihin.
Alalinja ja vatsa: Melko lyhyt rintalastan kaari kohoaa selvästi mutta sulavasti kohti vatsaa.

Whippetistä ja englanninvinttikoirasta poiketen italianvinttikoira on
mittasuhteiltaan lähes neliömäinen.
Ylälinja on yksi rodun suurimmista ongelmista, sillä virheellisiä
selkälinjoja esiintyy rodussa paljon. Joskus myös sääolosuhteet voivat
tehdä selkälinjan arvioimisen mahdottomaksi koiran kyyristellessä
kylmässä tuulessa ja sateessa. Koiran selkälinja voi joko virheellisesti
näyttää liian jyrkästi laskevalta tai toisaalta pitkä lanneosa näyttää
lyhyemmältä kuin onkaan. Myös takaraajojen asettelu muuttaa
selkälinjaa.
Rotumääritelmässä toivotaan kyynärpäihin ulottuvaa rintakehää, mutta
todellisuudessa tämän kriteerin täyttävät koirat ovat harvassa.
Arvostelussa tulee ottaa huomioon, että italianvinttikoiran rintakehä
kehittyy hitaasti.

Kuva: Elisa Honkala

Italianvinttikoiran rotumääritelmässä mainitaan sanat kaari, kaartuva ja
kaartuneet, ja kaarevat ääriviivat kuvastavat rodun ihanteellista runkoa,
ylälinjaa ja alalinjaa hyvin. Perinteisesti käytetäänkin termiä S-linjat
kuvastamaan tätä kaarevuutta.
Vasemmanpuoleisessa kuvassa S-linjat on merkitty punaisella. Sekä yläettä alalinja muodostavat pehmeät, S-kirjaimen muotoiset ääriviivat.
Sivun alaosan kuvissa 1-4 on esitelty erilaisia selkälinjoja. Kuvien 1 ja 2
mukaiset selkälinjat ovat rotumääritelmän mukaisia. Kuvassa 3
selkälinja nousee lapojen takaa, ja katkaisee ylälinjan kaaren. Kuvassa 4
koiralla on liian pitkä lanneosa, jolloin selkälinjalla on yleensä tapana
suoristua.

Kuva: Malin Åberg

1.

2.

3.

4.

Kuvat: The Italian Greyhound Club of America
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1.

2.

3.

Kuvassa 1 vasemmalla on esitetty
ihanteellinen rintakehän syvyys ja leveys
sekä edestä että sivusta katsottuna: kapea
rintakehä ulottuu kyynärpäihin.
Kuvassa 2 rintakehä on liian kapea ja
matala.
Kuvan 3 rintakehä on riittävän syvä, mutta
liian leveä.

Kuvat: The Italian Greyhound Club of America

Narttujen runkoja:

Kuva: SIC

Kompakti narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Hyvä ylä- ja
alalinja.

Kuva: SIC

Yleinen virhe: selkälinja nousee lapojen jälkeisten nikamien
jälkeen.

Kuva: Elisa Honkala

Kurvikas narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet ja kauniit
ääriviivat. Täyteläinen runko. Kauniit S-linjat.

Kuva: SRIV

Narttu, jolla on kauniit kaarevat rungon ääriviivat, mutta pitkä
lanne ja täten myös virheelliset mittasuhteet.
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Urosten runkoja:

Kuva: SIC

Tyylikäs uros, jolla on erinomainen ylä- ja alalinja.

Kuva: SIC

Tyylikäs uros, jolla on erinomainen ylä- ja alalinja.

Kuva: SIC

Kauttaaltaan epäelegantti uros, jolla on lyhyt ja paksu kaula ja
selkälinja alkaa kohota heti sä’än jälkeen ja on kauttaaltaan
pyöreä.

Kuva: SRIV

Elegantti uros, jolla liioiteltu selkälinja. Usein kuvan kaltainen
selkälinja johtuu siitä, että koira jännittää tilannetta joko
tottumattomuuttaan tai esim. huonon sään vuoksi.

Kuva: Elisa Honkala

Kuva: SIC

Kuvan koiralla on liian suora ja pitkä lanneosa ja lantion tulisi
kaartua jyrkemmin.

Terävä rintalasta pilaa alalinjan kaaren.
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HÄNTÄ:
Matalalle kiinnittynyt, tyvestä lähtien ohut ohentuen tasaisesti kärkeä kohti. Häntä on puoleenväliin asti alhaalla ja loppuosastaan
kaartuva. Ojennettuna hännän pään tulee ulottua kintereeseen. Karva hännässä on lyhyttä.

Yleisimpiä ongelmakohtia:
▪

liian korkealle kiinnittynyt häntä

▪

liikkeessä korkealla/kippurassa kannettu häntä

▪

lyhyt häntä

Kuva: Elisa Honkala

Oikea, matalalle asettunut häntä, jossa hyvä
pituus.

Kuva: Elisa Honkala

Oikein asettunut häntä, jonka koira kantaa
liikkeessä oikein selkälinjan alapuolella.
Erinomainen hännän pituus.

Kuva: Elisa Honkala

Korkealle asettunut, lyhyt häntä.

Kuva: Elisa Honkala

Oikein asettunut häntä, jonka koira kantaa
liikkeessä oikein selkälinjan alapuolella.
Erinomainen hännän pituus. Vertaa
vasemmanpuoleiseen kuvaan. Sää voi
vaikuttaa hännän asentoon liikkeessä:
lämpimässä häntä nousee herkemmin.

Kuva:
Elisa
Honkala
Kuva:
Riina
Lummekari

Lyhyt kippurahäntä.

Kuva: Elisa Honkala

Hieman korkealle asettunut lyhyehkö häntä,
jonka koira kantaa liikkeessä virheellisesti
selkälinjan yläpuolella (”iloinen/korkea
häntä”). Pennut kantavat häntänsä usein
korkealla, ja iän myötä häntä laskeutuu.
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RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Suorat ja litteälihaksiset.
Lavat: Hyvin vähän viistot; lihakset hyvin kehittyneet, pitkät, litteät ja selvästi erottuvat.
Olkavarret: Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on hyvin avoin. Olkavarret ovat rungon keskiviivan suuntaiset ja lapaluuta hieman
pitemmät.
Kyynärpäät: Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Suorat, siroluiset, litteät ja kuivat. Kyynärvarret ovat sekä edestä että sivulta katsottuna täysin pystysuorat. Kyynärvarren
luiden välinen vako on selvästi näkyvissä. Raajan pituus maasta kyynärpäihin on hieman suurempi kuin etäisyys kyynärpäästä säkään.
Välikämmenet: Kuivat. Sivusta katsottuna hieman viistot.
Etukäpälät: Lähes soikeat ja pienet. Varpaat ovat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Päkiät ovat pigmentoituneet, eivät ole liian
täyteläiset. Kynnet ovat mustat tai tummat karvapeitteen väristä riippuen tai käpälän väriin sopivat. Käpälissä valkoinen väri on sallittu.

Kuva: SIC

Uros, jolla on sopiva raajakorkeus ja luusto.

Narttu, jolla on sopiva raajakorkeus ja luusto.

Kuva: SIC

Liian lyhytjalkainen uros. Pyöreä kallo.

Kuva: SIC

Kuva: SIC

Liian korkearaajainen ja hentoluustoinen uros. Jalanmurtumat ovat
rodussa ongelma, joten raajaluusto ei saa olla liian hento. Matala
rintakehä, lyhyt alaosastaan pyöreä kaula. Köyry selkä.
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Kuva: SIC

Kuva: SIC

Oikea, kapea etuosa.

Liian leveä etuosa. Huomaa
myös kyömy kuononselkä.

Kuva: SIC

Yleinen virhe: ns. ranskalainen
etuosa, eli etukäpälät
kääntyvät ulospäin.

Liian kapea etuosa. Olkavarret ovat
aivan suorat. Ulospäin kääntyvät ranteet.

Kuva: Elisa Honkala

Kuva: SIC

Erinomainen, avoin lapaluun ja olkavarren välinen kulma.

Kuva: SIC

Lapaluun ja olkavarren välinen kulma on liian jyrkkä. Rodussa on
sekä liikaa että liian vähän edestä kulmautuneita koiria.

Oikeat, lähes soikeat
käpälät, joissa
kaareutuneet
varpaat.

Kuva: SRIV

Etujalat ovat täysin taipuneet banaanin
muotoon.

Kuva: SIC

Liian pyöreä ja tiivis
käpälä jossa liian
lyhyet varpaat.

Etukäpälät ovat liian litteät ja pitkät.
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TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Hyvin kulmautuneet, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Reidet: Pitkät, litteät ja kuivat; lihakset selvästi erottuvat.
Polvet: Tiiviit ja vahvat.
Sääret: Hyvin viistot ja siroluiset, hieman reisiä pitemmät; jänteet selvästi erottuvat.
Välijalat: Takaa katsottuna yhdensuuntaiset.
Takakäpälät: Etukäpäliä hieman pyöreämmät. Varpaat ovat hyvin kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Päkiät eivät liian täyteläiset, kynnet
etukäpälien tavoin hyvin pigmentoituneet.

Ongelmakohtia takaosissa:
▪

suora polvi- ja/tai kinnerkulma

▪

lyhyt ja kapea reisi

▪

heikot kintereet

Kuva: Tuula Syvänperä

Hyvin rakentunut takaosa: jyrkkä lantio, erinomaiset kulmaukset,
vahva ja pitkä reisi, vahva polvi.

Kuva: Elisa Honkala

Hyvin rakentunut takaosa: jyrkkä lantio, erinomaiset takakulmaukset,
vahva ja pitkä reisi, vahva polvi.

Kuva: Elisa Honkala

Hyvin rakentunut takaosa: jyrkkä lantio, erinomaiset takakulmaukset,
vahva, pitkä reisi ja suorat, yhdensuuntaiset takaraajat.

Kuva: SIC

Hyvin rakentunut takaosa: jyrkkä lantio, erinomaiset takakulmaukset,
vahva ja pitkä reisi.
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Kuva: Elisa Honkala

Täysin väärin rakentunut takaosa: lantio ei ole riittävän jyrkkä,
polvikulmaa ei ole lainkaan. Myös korkealle kiinnittynyt häntä
vaikuttaa takaosan yleisilmeeseen.

Kuva: Elisa Honkala

Lantio on erittäin jyrkkä, mutta reisi on lyhyt. Kinnernivel on heikko ja
jänne ”antaa periksi”. Takaosasta puuttuu voima ja koira varaa
enemmän painoa etuosalle.

Kuva: Elisa Honkala

Lantio on jyrkkä, mutta reisi lyhyt ja voimaton. Niukka polvi- ja
kinnerkulma. Lyhyt häntä.

Kuva: Elisa Honkala

Takaosasta puuttuu kaikki voima ja vahvuus. Reisi on kapea ja
voimaton, polvet ulkonevat ja takaraajat pihtikinttuiset.

Kuva: SRIV

Toinen esimerkki heikoista kintereistä. Heikkoja kintereitä
esiintyy rodussa eriasteisena. Kuvan koiralla on myös kapeahko
reisi.

Kuva: Elisa Honkala

Rotumääritelmää tulkitaan eri Euroopan osissa eri tavoin, ja
Pohjoismaissa on perinteisesti haettu melko voimakkaita
takakulmauksia, kun taas esim. Italiassa ja Ranskassa
ihanteelliset takakulmaukset ovat niukemmat. Tälle nartulle voi
toivoa hieman lisää takakulmauksia.
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Yksi koira, kolme tapaa esittää
Rodussa on erilaisia esitystapoja, jotka voivat vaikuttaa koiran ylälinjaan, takakulmauksiin tai jopa mittasuhteisiin. Tästä syystä tulee
kiinnittää erityistä huomiota koiran rakenteeseen myös liikkeessä.

Pohjoismaissa koirat esitetään yleensä kuvan
osoittamalla tavalla. Kintereet ovat hieman rungon
ulkopuolella.

Kuva: SIC

Koira esitetään takaraajat rungon alla. Vertaa lannetta ja
takakulmauksia yllä olevaan kuvaan.

Kuva: SIC

”Amerikkalainen” esitystyyli: takaraajat on vedetty
pitkälle rungon taakse. Linjakkuus katoaa ja koira
näyttää pitkärunkoisemmalta kuin onkaan.

Kuva: SIC
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LIIKKEET:
Joustavat ja tasapainoiset, hieman kohoava, maatavoittava ravi. Eturaajan liike ulottuu pitkälle eteen ranne hieman kohoten ja taipuen.
Laukka on nopeaa ja tehokasta.

Rodunomainen liikunta on yksi tärkeimmistä italianvinttikoiran
piirteistä, jotka erottavat sen muista roduista.
Etenkin sivuliikkeessä italianvinttikoiran rotutyypillisen liikunnan
tulee näkyä. Koiran tulee kantaa itsensä ryhdikkäästi ja liikkua
tehokkaasti ja pitkällä askeleella. Koiran tulee säilyttää ylälinjansa
myös liikkeessä.
Koska italianvinttikoiran lavan ja olkavarren kulmaus on avoin ja
takaraajat hyvin kulmautuneet, kompensoi koiran rakenne tätä
epäsuhtaa kohottamalla eturaajoja ja taittamalla rannetta liikkeessä.
Italianvinttikoiran etuliike voi nousta korkeallekin, kunhan liike
suuntautuu eteen- eikä ylöspäin.

Kuva: F. & J. Laveyssiere

Vasemmalla: elegantit, kevyet ja kauniit italianvinttikoiran liikkeet

Yleisimpiä ongelmakohtia liikkeissä:
▪

tehottomat ja lyhyet liikkeet (yleistä)

▪

liikkeessä suoristuva ylälinja

▪

ryhditön liike (yleistä)

▪

edestakaisliikkeessä jäykät/leveät takaliikkeet, kapeat etuliikkeet

Kuva: Jessica Bolander

Kevyet, tehokkaat ja elegantit liikkeet. Etujalka kohoaa ranne
taipuen, mutta liike suuntautuu eteenpäin.

Kuva: Jessica Bolander

Tehokkaat ja elegantit liikkeet. Etujalka kohoaa ranne taipuen, mutta
liike suuntautuu eteenpäin.

Kuva: SIC

Kevyet, tehokkaat ja elegantit liikkeet.

Kuva: SIC

Erinomaiset liikkeet. Koira on ryhdikäs ja säilyttää ylälinjansa
liikkeessä erittäin hyvin.
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Liikkeiden ongelmakohtia:

Kuva: SIC

Sivuliikkeessä on pituutta, mutta etujalassa ei ole rodulle tyypillistä
taipumista. Lisäksi koira on takakorkea.

Kuva: SIC

Etujalka nousee ja ranne taipuu, mutta etuliike ei etene riittävästi.

Kuva: SIC

Etuliike on lyhyt eikä nostoa ole lainkaan. Muutoin koira on ryhdikäs
ja säilyttää ylälinjansa hyvin.

Kuva: SIC

Koira on täysin ryhditön, takakorkea ja liikkeet ovat maahan sidotut.

Kuva: Elisa Honkala

Liikkeestä puuttuu ryhti, ranne ei taivu ja selkälinja on suora (pitkä
lanne). Myös häntä nousee selkälinjan yläpuolelle.

Kuva: Elisa Honkala

Lyhyet, paikallaan polkevat liikkeet. Selkälinja on lanteesta täysin
pyöristynyt.
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NAHKA:
Ohut ja kauttaaltaan tiiviisti rungonmyötäinen, paitsi kyynärpäissä, joissa se on hieman joustavampaa.
KARVAPEITE:
Karva: Kauttaaltaan lyhyttä, silkkistä ja hienolaatuista, ei lainkaan hapsuista.
Väri: Yksivärinen musta, harmaa tai isabellanvärinen (vaalea kellanruskea/beige) kaikissa vivahteissaan. Valkoista väriä hyväksytään
ainoastaan rinnassa ja käpälissä.

Ongelmakohtia karvapeitteessä:
▪

ohut/harva karvapeite kaulalla, ohimoilla ja rintakehän alaosassa

▪

haalistumavärisillä koirilla (siniset, harmaat ja isabellanväriset) voi esiintyä karvattomuutta selän, pään ja hännän alueella

▪

valkoiset merkit yleensä kaulalla, kuonossa, jaloissa ja hännänpäässä

Rodussa esiintyviä värejä:
Värit, joissa on musta pigmentti
Vasemmalta oikealle:
▪ musta
▪ seal
▪ punainen

Värit, joissa on sininen pigmentti
Vasemmalta oikealle:
▪ sininen
▪ harmaa
▪ isabellanvärinen

Muita värejä
Vasemmalta oikealle:
▪ kermanvärinen (huom! ei valkoinen!)
▪ harmaa maski isabellanvärisellä koiralla
▪ musta maski punaisella koiralla

FCI:ssä ei-hyväksyttyjä värejä
Vasemmalta oikealle:
▪ irish-kuvioinen
▪ pied-kuvioinen
▪ valkoinen
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KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Sekä uroksilla että nartuilla 32–38 cm.
Paino: Sekä uroksilla että nartuilla korkeintaan 5 kg.

Huomioitavaa on, että 32 cm korkea uros ja 38 cm korkea narttu ovat täysin tyypillisiä rotunsa edustajia.
Liian suuri koko on varsinkin uroksilla ongelma. Harvan (edes 38 cm korkean) uroksen paino jää alle viiden kilon, ja ylikorkeita on
runsaasti.

VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen
ja hyvinvointiin.

Jatkuva peitsaaminen

Korkeat ns. hackney-liikkeet

Matalat, lyhytaskeliset liikkeet
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

Vihaisuus ja liiallinen arkuus

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

Huomattavan erisuuntaiset kallon ja kuonon ylälinjat.

Kokonaan tai puoliksi pigmentitön kirsu.

Kyömy tai kovera kuononselkä.

Ylä- tai alapurenta.

Herasilmä; täydellinen pigmentinpuutos silmäluomissa

Selän päälle kiertyvä häntä; synnynnäinen töpö tai typistetty häntä.

Kirjavuus; valkoista väriä muualla kuin rinnassa tai käpälissä.

Sekä uroksella että nartuilla säkäkorkeus alle 32 cm tai yli 38 cm.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.

Kuva: SRIV

Kuva: SIC
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Kuvat:
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Riina Lummekari
Sakari Lampola
Tuula Syvänperä

Materiaalin on koostanut Elisa Honkala.
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