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LAVILAN VILJO

Mitat: Säkäkorkeus 160 cm, lautaskorkeus 158 cm, 
var-talon pituus 171 cm, rinnan leveys 47 cm, rinnan 
ympärys 185 cm, lautasen leveys 58 cm, etusäären 
ympärys: 21,5 cm, kuntoluokka: 4+  
Näyttelykokeet (suuntariippuvaisia): R-käynti 8,5, 
R-ravi 6,5, R-laukka 7,0 
Näyttelypisteet (suuntariippuvaisia): Luonne 9, Liikkeet 
7, Estekoe 7,3, E-luonne 9, E-tekniikka 6,5, E-kapasi-
teetti 8, Ratsastettavuus 7, Käyttöpisteet 30,3, Tyyppi 8, 
Runko 7, Jalka-asennot 7, Jalkojen terveys 8, Kaviot 7, 
Rakennepisteet 37  
Lausunto: Hyvät tyypit, hieman raskas, ryhdikäs. 
Melko sopusuhtainen avo vankahko runko, ilmeikäs 
pää, hyvänmuotoinen leveä kaula, pitkä lapa, korkea 
lyhyt säkä, pitkä lanne, pitkä kattomainen lautanen, 
lyhyet reisilihakset. Järeät jalat, etujaloissa lievä 
sivuttaissiirtymä, käyrähköt hieman pihtiset kinte-
reet. Kookkaat holvikkaat ahdaskantaiset kaviot, hyvä 
sarveinen. ELL: Esitetty hyvässä kunnossa. 2 mm yläpu-

rentaa. Oikean etujalan sisäsäärellä luuliika. Röntgen: Ei 
merkittäviä löydöksiä. Etujalkojen liikkeet hieman kerivät 
ja ta-kajalkojen liikkeet väljät käynnissä. Väljät raviliikkeet, 
etujalkojen liikkeet melovat. Estekoe: A) Tekniikka: Hie- 
man puutteellinen arviointi- ja korjaamiskyky, melko hyvä 
jalka- ja selkätekniikka, hyvä joustavuus. B) Kapasiteetti ja 
laukka: Hyvä puhdas matkaavoittava hie-man etupainoi-
nen laukka, hyvä kapasiteetti. C) Asenne ja yhteistyöhalu: 
Hyvä asenne, rohkea hyppääjä, erittäin yhteistyöha-
luinen. Käynti: Puhdasta, tahdikasta, matkaavoittavaa, 
hieman jännittynyttä. Ravi: Kiireinen tahti, puutteellinen 
kantokyky ja elastisuus, askel ei veny riittävästi. Laukka: 
Puhdasta ja matkaavoittavaa, puutteellinen kantovoima 
ja kokoamiskyky, liike saisi suuntautua paremmin ylämä-
keen. Ratsastettavuus: Melko yhteistyöhaluinen, hieman 
puutteellinen eteenpäinpyrkimys, laukassa puutteelli-
nen tasapaino, ei pidennä ja lyhennä askelta riittävästi. 
Luonne: Kuuliainen, herkkä, erittäin yhteistyöhaluinen, 
hyvä tarkastaa. 
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Rekisterinumero: 
246001S00091834 
Syntynyt: 15.6.2009 
Kasvattaja: Mattila Liisa 
Omistaja: Taica Horses
Väri: Kulomusta 
Tuntomerkit: -

© JANETTE HARJUHAAHTO

1111-89

1133-84

1438-77

2966-84

1164-74



23

LA
V

ILA
N

 V
ILJO

Astutustiedot:
Astuu Kylämäen Hevostilalla Marttilassa
Varausmaksu 200 e sis. alv 24 %
Siirtomaksut: ensimmäinen 250 e +  
seuraavat 100 e/annos sis. alv 24 %
Astutusmaksu Kylämäessä 500 e sis. alv 24 %
Varsamaksu: 500e sis. alv 24 %

Tiedustelut: Elina Kylämäki, 044 484 5800 
Mira Mahosenaho, 050 3227605
taicahorses@gmail.com

Esittely: Viljon luonne on kultaa: Kuuliainen, herkkä 
ja yhteistyöhaluinen. Ori on rohkea, mutta kuiten-
kin nöyrä ja erittäin herkkä ratsastettaessa.
Viljo on ollut helppo koulutettava, eteenpäinpyrki-
vä, työmotivaatio oriilla on huippuluokkaa. Tallissa 
ja matkustettaessa käytös on moitteetonta. Viljo on 
myös opetettu ajolle ja toimii loistavasti kärryillä.
Maastoesteet ovat selvästi sen vahvuus. Ori 
hurmaa kisapaikoilla ulkonäöllään ja saa kehuja 
hienosta käytöksestä!  Viljolla voi ratsastaa vauvasta 
vaariin. Ori kilpailee kansallisella tasolla ja opettaa 
junioriratsastajaa Talenteissa kenttäratsastuksen 
saloihin sekä toimii papparatsuna.

Saavutuksia: 
2021 Kenttäratsastuksen suomenhevosten SM-hopea 
2020 Kenttäratsastuksen suomenhevosten SM-hopea
2019  kenttäratsastuksen joukkue SM-hopea
2018 Kenttäratsastuksen suomenhevosten SM-hopea
ja useita sijoituksia ja voittoja kenttäratsastuksessa 
sekä kansallisella että aluetasolla.

Ori on ollut useana vuonna sekä Hämeen että 
Lounais-Suomen kenttäratsastusvalmennuksen 
B-renkaassa.
Viljo on myös kisannut kansallisella tasolla niin 
esteillä  kuin kouluratsastuksessakin.

5-vuotiaana laatuarvostelussa esteratsastuksessa 
jaetulla toisella sijalla ja kokonaistuloksissa 7/45. 
Viljo on pärjännyt hyvin arvosteluin näyttelyissä ja 
oli mm. 3-vuotiaana II+ näyttelyn paras Porissa.
Lavilan Viljo on palkittu kantakirjassa II- palkinnolla

Jälkeläiset: Viljolla on 19 jälkeläistä. 
Vanhimmat kääntyivät neljävuotiaiksi ja osa on 
opetettu ajolle sekä ratsastettu.  
Vuoden 2021  laatuarvostelukarsinnoissa Viljon var-
sat loistivat 3-vuotiaissa sijoittuen parhaaksi sekä 
toiseksi parhaaksi estehevoseksi ja ollen kokonais-
kilpailun toiseksi sekä neljänneksi parhaat hevoset. 
Varsat ovat olleet terhakoita ja niillä on hyvä laukka, 
jota esittelevätkin mielellään. 
Käsitellyt varsat ovat olleet luonteeltaan rohkeita, 
uteliaita sekä ystävällisiä
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