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EDESSÄ ON UUHINEUVOLA-AIKA 

Olihan kiimat synkronoitu, onhan pässi(t) otettu pois uuhien joukosta?! 

Samaa tahtia etenevät tiineet uuhet tuovat työnsäästöä. Tiiviistä 

karitsointijaksosta on merkittäviä hyötyjä niin lampurin jaksamiselle kuin 

eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Karitsointijakson lyheneminen 5-6 

viikosta 4-4,5 viikkoon keventää karitsointien valvontaa, kunhan 

ruuhkaisimpien viikkojen työvoiman tarpeeseen on varauduttu. Merkittävin 

etu syntyy siitä, että saman ikäisten karitsoiden hoitaminen tehostuu, kun 

valvontatyö voidaan kohdistaa yhtä aikaa useampaan uuheen ja karitsaan. 

Myös adoptioille syntyy aiempaa enemmän mahdollisuuksia. Mm. 

kokkdioosiriski pienenee, kun karitsoiden ikäero supistuu.  

Uuhineuvola I 

Kun astutuksesta on kulunut 50-70 päivää, uuhien on aika päästä 

uuhineuvolaan. Yhdellä käynnillä on mahdollista saada tavattomasti 

informaatiota siitä, miten varmistaa uuhien ja karitsoiden terveys ja 

hyvinvointi lopputiineyden ja karitsoiden ensimmäisten elinviikkojen 

aikana, hyvät lähtötelineet karitsoiden kasvulle ja tarkkuutta ja säästöä 

tiineiden uuhien ruokinnassa. Tätä tuotantokierron hetkeä voi kutsua 

ratkaisevaksi tehokkuusloikaksi ajankäytön ja kannattavuuden 

parantamisessa. ”Anna tsäänssille mahdollisuus!” 

 

Valmistaudu uuhineuvolakäyntiin huolella, niin se vastaa parhaiten 

sinun ja uuhiesi odotuksia. Muista paastottaa uuhet! 

 
 

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. 

 

            

 

 

 

 

”Rohkeasti tänne vain sieltä rännistä. 
Mekin olemme jo käyneet läpi 
tutkimuksen ja ryhmittelyn.”  



 

 ”Anna tsäänssille mahdollisuus”                   

               (M. Nykänen)     

ALOITA KELPOVALMENNUS MARRASKUUSSA 

Helpoiten se tapahtuu valmennuswebinaarilla, johon marraskuussa voit 

osallistua joko maanantaina 1.11. klo 18-19 tai torstaina 4.11. klo 15-16. 

Teemana LAIDUNNUSSUUNNITELMA, TH-suunnitelman osat VI ja VII. 

Laidunnussuunnitelma on työkalu karitsoiden terveyden ja kasvun 

turvaamiseen.  

Sähköinen TH-lomake noudattaa Lammasterveys 2020 –ohjelman 

rakennetta. Lomake huolehtii kokonaisuuden hallinnasta hyvien 

käytäntöjen, mittareiden ja tukitoimintojen kautta. TH-Digiassari 

puolestaan tekee kuntoluokkien, painojen, tiineystietojen ja lääkitysten 

kirjaamisesta helppoa ja hyödyllistä ja tarjoaa päätöksenteon tueksi 

yhteenvetoja ja muistutuksia.  

Sähköiset työkalut saat käyttöösi osana Kelpovalmennusta, jonka 

avulla rakennat tilallesi tavoitteellisen terveydenhuoltosuunnitelman. 

Tutustu etävalmennuksen yksityiskohtiin koulutuskalenterissa ja 

ilmoittaudu mukaan saman tien verkkokaupassa tai sähköpostitse. 

 

Kelpovalmennuksen vuosikello. Ks. tarkemmin koulutuskalenterista. 
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”Sikiöt  yli 3. Päivät 75. Kuntoluokka 3,5. 

Utare ok.  -> ryhmään ”laihat”. 

Seuraava!”  Uuhineuvola antaa 

varmuutta lopputiineyden ruokintaan. 

      

 

 

 

Lammasmaailma Oy 

Metsälammentie 20 

34130 Ylinen 

info@lammasmaailma.fi 

www.lammasmaailma.fi 

 

Koulutuskalenteri 

https://lammasmaailma.fi/hyva-tapa-

toimia/koulutuskalenteri 

 

Lammaslääkäri 

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

 

Verkkokauppa 

https://lammasmaailma.fi/verkkokauppa 
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