
”KELPOLAMPAAN TYÖTERVEYSHUOLTO” 

Lammasterveys 2020 –ohjelman kuukausikirje, 11/2021 

TUNNUTUSVAIHEEN MITTARIT 

Mittarit ovat aivan keskeinen osa tavoitteellista terveydenhuoltoa. 

Lammasterveys 2020 –ohjelmassa niitä on asetettu jokaisessa 

tuotantovaiheessa kriittisiin pisteisiin tai oleellisen tärkeille 

tukitoiminnoille. Niiden tavoitearvot asettaa tuottaja itse. Niillä mitataan 

mennyttä tai nykyhetkeä ja niillä tarkistetaan kurssia ja suunnitellaan 

tulevaa. Paras lopputulos syntyy, kun ei tyydy yhdessäkään mittauspisteessä 

heikkoon tulokseen. 

1. Tunnutusvaiheen mukaista ruokintaohjelmaa toteutetaan 

Kyseessä on tyypillinen kyllä/ei -mittari joka kuvaa, onko 

tuotantovaiheeseen liittyvä hyvä käytäntö otettu käyttöön tarvittavassa 

laajuudessa. Ennen kuin dokumentoi ”kyllä”, on kysyttävä itseltään 

rehellisesti, perustuuko ruokintasuunnitelma analysoituihin rehuihin, onko 

uuhet jaettu ruokintaryhmiin ja seurataanko kuntoluokkia. 

2. Otimaalisessa kuntoluokassa (3-3,5) olevien uuhien osuus 2-3 

viikkoa ennen karitsointia 

Realistinen tavoite ei ole 100 %. Toisaalta tavoitetta ei kannata asettaa kovin 

alaskaan. Jos tässä mittauspisteessä tavoittelee yli 80 %:n osuutta ja myös 

saavuttaa sen, voi onnitella itseään hyvästä töiden hallinnasta. Korkea luku 

ennustaa myös hyvin sujuvaa karitsointijaksoa. 

3. Karitsoiden syntymäpainot 

Karitsoiden 3 päivän keskipaino ja painojakauma ovat lukuja, jotka 

kuvaavat monen eri työvaiheen onnistumista aiempien kuukausien aikana. 

Lukuja käytetään ennen kaikkea seuraavan tuotantokierron suunnitteluun. 

Niihin kannattaa syventyä huolellisesti vasta, kun karitsoinnit on saatu 

hoidettua ja lastentarhavaihekin on takana. Tavoitteena on hyvä tasapaino 

korkean karitsaluvun ja alhaisen karitsakuolleisuuden sekä korkeiden 

syntymäpainojen ja pienen painohajonnan välillä. Tavoiteltavia 

vuonuekohtaisia karitsoiden keskipainoja ovat 6 kg (ykköset), 4,5-5,5 kg 

(kakkoset) ja 3,5-4,5 kg (kolmoset). 

 

Uuhien jakaminen ruokintaryhmiin uuhineuvolakäynnin perusteella 

on kuvattu tammikuun kuukausikirjeessäämme 1/2021. 

 

”Johda lampolasi terveyttä suunnitellusti.”  

 

 

 

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. 

 

            

 

 

 

 

”Ollaanhan varmasti oikeassa 
ruokintaryhmässä?”  



 

ALOITA KELPOVALMENNUS TAMMIKUUSSA 

Kelpovalmennuksen avulla rakennat tilallesi tavoitteellisen 

terveydenhuoltosuunnitelman. Aloittaminen tapahtuu helpoiten 

valmennuswebinaarilla, johon tammikuussa voit osallistua joko 

maanantaina 24.1. klo 18-19 tai perjantaina 28.1. klo 18-19.  

Ilmoittaudu saman tien sähköpostilla tai verkkokaupassa.  

 

Tammikuussa teemana VALINTA JA KUNNOSTUS, TH-suunnitelman 

osa I.  Kun aloitat valmennuksen, saat myös käyttöösi Lammasmaailman 

sähköiset työkalut TH-Digiassarin ja TH-lomakkeen 12 kuukaudeksi. 

Kannattaa valmistautua ajoissa myös Laidunnussuunnitelma-TH:n 

laatimiseen laidunkaudelle 2022. Varaa verkkokaupassa paikkasi 

tilausjonossa (jonotusmaksu 20 euroa). Laidunnussuunnitelmat 

laadimme kevättalvella 2022 hyvissä ajoin ennen laidunkauden alkamista.  

 

Kelpovalmennuksen vuosikello. Ks. tarkemmin koulutuskalenterista. 

 

 
 Lammasterveys 2020 

 
 

Kuntoluokitusta kahdella kädellä. 

      

 

 

 

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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