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ENSIMMÄISET KELPOLAMMAS-LAATUMERKIT 

TAMMIKUUSSA 

Laatumerkkitiloilla työskennellään terveiden ja hyvinvoivien eläinten 

kanssa ja hyödynnetään tärkeissä työvaiheissa parhaita käytäntöjä - 

dokumentoidusti. Hyvinvoivat eläimet ja monimuotoistuva ympäristö 

tuottavat iloa niin työn tekijöille kuin asiakkaille. Kelpolammastilat ovat 

kestävän lammastalouden polulla. 

Aloitimme keväällä 2020 kaksi Kelpovalmennuskierrosta. Mukaan lähti 14 

ennakoluulotonta ja tuloshakuista lammastilaa. Tammikuun lopussa meillä 

on ilo luovuttaa ensimmäisille tiloille tunnustus kokonaisvaltaisesta ja 

tavoitteellisesta lammasterveydenhuollosta. 

Mitä laatumerkin saaminen edellyttää? 

Lammasterveys 2020 –ohjelmassa uuhen vuosi jaetaan seitsemään 

osavaiheeseen: 

 valinta ja kunnostus 

 kiimojen synkronointi ja astutus 

 uuhineuvola 

 tunnutus 

 imetyskyvyn ylläpito 

 pässikaritsoiden vieroitus 

 uuhikaritsoiden laidunnus ja vieroitus 

Terveydenhuoltosuunnitelmassa, joka on myös laadunvarmennus-

suunnitelma, kuvataan jokaiseen kohtaan hyvät käytännöt ja asetetaan 

kriittisille toimenpiteille ja valinnoille mitattavat tavoitteet, joiden 

toteutumista seurataan. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös 

välttämättömiä tukitoimintoja, joita tilalla otetaan käyttöön asteittain. 

Eläinlääkäri tekee tilalle uuhineuvolakäynnin. Sisäloistautien torjunta on 

pitkäjänteistä ja perustuu laidunnussuunnitelmaan, jonka tehoa seurataan 

dynaamisesti papananäyttein. 

Kokonaisuus 

ratkaisee! 

lammasterveydenhuollossa 

KELPOLAMMAS ON 
KESTÄVÄN 

LAMMASTALOUDEN 
POLULLA 

Kestävä lammastalous on 

elinvoimaista ja ekologista. Se 

hyödyntää eläinten, ihmisten 

ja ympäristön kannalta 

parhaita tuotantomenetelmiä. 

Eläinten terveyden ja 

hyvinvoinnin varmistaminen 

lampoloissa tehdään 

valituissa laatupisteissä 

parhaita käytäntöjä 

noudattaen. Uuhenvuosi 

etenee suunnitellusti ja 

ennakoiden vaiheesta toiseen. 

 

            

 

 

 

 

Toivotamme rauhaisaa ja levollista 
Joulua ja uutta intoa ja jaksamista 
vuonna 2021! 
 



 

JATKOSSA LAATUMERKKEJÄ KAHDESTI VUODESSA 

Tarkkaile kirjepostiasi. Saat tammikuun aikana päivitetyt aikataulumme siitä, 

miten valmennusta tarjotaan vuonna 2021. Kaikkia moduuleja pystyy nyt 

suorittamaan kaksi kertaa vuodessa. Käytämme lisäksi edelleen paljon 

etävalmennusta ja noudatamme työpajoissa turvallisia 

kokoontumiskäytäntöjä niin kauan kuin tarpeen. 

HELPOSTI ALKUUN MYÖS OMIN PÄIN 

Omassa lampolassasi voit päästä suoraan asiaan myös niin, että tilaat 

verkkokaupastamme Uuhen huoltokirjan (kuvassa). Tai sitten rohkeasti 

Kelpovalmennuksen aloituspaketin. Paketti sisältää 6 kk käyttöoikeuden 

Lammasmaailman sähköisiin työkaluihin (TH-Digiassari ja sähköinen TH-

suunnitelma) sekä kuukausittaiset etäpalaverit (30 min) asiantuntijan kanssa. 

Lue tarkemmin ja tilaa: www.lammasmaailma.fi/verkkokauppa/ 
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”Uuhen huoltokirjan” avulla saat 
 helposti kokonaiskäsityksen siitä,  
mille asioille lampolassa kannattaa 
asettaa välitavoitteita.  
Tilaa verkkokaupastamme. 

 

Ota yhteyttä 

Lammasmaailma Oy 

Metsälammentie 20 

34130 Ylinen 

info@lammasmaailma.fi 

www.lammasmaailma.fi 

 

Koulutuskalenteri 

Tammikuun webinaarit nyt 

kalenterissa: 

lammasmaailma.fi/hyvä-tapa-

toimia/koulutuskalenteri/ 

 

Lammaslääkäri 

puh. 0600-306 627 (2,54 eur/min) 

 

Verkkokauppa 

lammasmaailma.fi/verkkokauppa/ 
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