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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-kapasiteetti 8, 
Ratsastettavuus 7, Käyttöpisteet 30,3, Tyyppi 8, Runko 7, 
Jalka-asennot 7, Jalkojen terveys 8, Kaviot 7, Rakenne-
pisteet 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 sivuttaissiir-
tymä, käyrähköt hieman pihtiset kintereet. Kookkaat 
holvikkaat ahdaskantaiset kaviot, hyvä sarveinen. 
ELL: Esitetty hyvässä kunnossa. 2 mm yläpurentaa. 

Oikean etujalan sisäsäärellä luuliika. Röntgen: Ei mer-
kittäviä 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 etupainoinen laukka, hyvä kapasiteetti. C) 
Asenne ja yhteistyöhalu: Hyvä asenne, rohkea hyppääjä, 
erittäin yhteistyöhaluinen. 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 ylämäkeen. Ratsastettavuus: Mel-
ko yhteistyöhaluinen, hieman puutteellinen eteenpäin-
pyrkimys, laukassa puutteellinen tasapaino, ei pidennä 
ja lyhennä askelta riittävästi. Luonne: Kuuliainen, herkkä, 
erittäin yhteistyöhaluinen, hyvä tarkastaa. 
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Astutustiedot:
Astuu Kylämäen Hevostilalla Marttilassa
Varausmaksu 200e
Siirtomaksut: ensimmäinen 240e + seuraavat 100e/
annos sis. alv 24%
Astutusmaksu Kylämäessä 460e sis alv.24%
Varsamaksu: 500e sis. alv 24%

Tiedustelut:
Sinikka Sipiläinen, p. 0504241750
sinikka.sipilainen@if.fi

Esittely:
Viljon luonne on kultaa: Kuuliainen, herkkä ja yhteis-
työhaluinen. Ori on rohkea, mutta kuitenkin nöyrä ja 
erittäin herkkä ratsastettaessa. Viljo on ollut helppo 
koulutettava, eteenpäinpyrkivä, työmotivaatio oriilla 
on huippuluokkaa. Tallissa ja matkustettaessa käytös 
on moitteeton, myös tammojen kanssa. Viljo on 
myös opetettu ajolle ja toimii loistavasti kärryillä. 
Maastoesteet ovat selvästi sen vahvuus. Ori hurmaa 
kisapaikoilla ulkonäöllään ja saa kehuja hienosta 
käytöksestä!

Saavutuksia:
Vuonna 2018 Ori on saanut suomenhevosten kenttä-
mestaruus hopeaa, sekä sijoittunut kenttäratsastuk-
sessa suomehevosten 3-tason luokissa.
 Vuodelta 2017 sijoituksia avoimista 3-tason luokista 
kenttäratsastuksessa ja näin ollen sijoittuen kyseisten 
luokkien parhaana suomenhevosena.
 Ori on valittu  Hämeen,- sekä Lounais-Suomen alueen 
kenttävalmennusrenkaaseen vuosina 2015-2018.
5-vuotiaana Viljo oli laatuarvostelussa esteratsas-
tuksessa jaetulla II - sijalla ja kokonaistuloksissa 7/45. 
Sijoituksia 2-tasolta niin koulu-, este-, kuin kenttärat-
sastuksessa.
Viljo on pärjännyt hyvin arvosteluin näyttelyissä ja oli 
mm. 3-vuotiaana II+ näyttelyn paras Porissa.
Lavilan Viljo on palkittu kantakirjassa II- palkinnolla.

Jälkeläiset
Viljolle on syntynyt 2018 5 jälkeläistä, 2 oria ja 3 
tammaa. Oriit ovat raamikkaita, kookkaita sekä vahva 
luustoisia. Toinen oreista on kesällä esiintynyt näytte-
lyissä hienoin pistein ja arvosteluin aina BIS kehään 
saakka. Tammat ovat sirompia sekä hyvä luustoisia.
Varsat ovat terhakoita ja niillä on hyvä laukka, jota 
esittelevätkin mielellään. Käsitellyt varsat ovat luon-
teeltaan rohkeita, uteliaita sekä ystävällisiä.
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