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KÄSILLÄ ON UUHINEUVOLA-AIKA 

Valmistautuminen ensi kevään karitsointeihin on alkanut jo alkusyksystä, 

kun on valittu hyväkuntoisia ja terveitä tuotantouuhia hyviksi emiksi. Pässin 

lyhyt ja hikinen neljän viikon urakkakin on toivottavasti jo takana.  Nyt 

uuhien pitää päästä neuvolaan. Uuhineuvola antaa lampurille 

korvaamattomia työkaluja varmistaa tasakokoiset ja virkeät karitsat, 

hyvälaatuinen ternimaito ja emän hyvä imetyskyky. Samalla vähenee 

synnytysavun tarve. Tärkein yksittäinen tavoite on varmistaa jokaiselle 

uuhelle kuntoluokan ja sikiömäärän mukainen tunnutusajan ruokinta. 

Mitä uuhineuvolassa tapahtuu? 

Uuhille tehdään tiineysultraus, jossa arvioidaan sikiöiden määrä ja ikä. 

Paras tarkkuus saavutetaan, kun tutkimus ajoitetaan 50-70 päivän 

tiineyksiin ja uuhet ovat paastonneet 12 h ennen tutkimusta. Tämän lisäksi 

uuhet kuntoluokitetaan ja niiden utare tarkastetaan kroonisten 

tulehduksellisten muutosten varalta.  

Löydösten perusteella lampuri voi karsia tyhjät uuhet ja merkata 

utarevikaiset tarkempaa seurantaa varten. Tiineet uuhet on mahdollista 

sijoittaa oikeisiin ruokintaryhmiin (lihavat, sopivat, laihat), erityisesti 

kriittisenä tunnutusaikana. Lisäksi lampuri saa vielä tiedon uuhien 

karitsointijärjestyksestä ja sikiömääristä ajoittaakseen karitsointien 

valvonnan oikein ja varautuakseen mahdollisiin adoptioihin. 

Entä jos pässi on unohtunut ottaa pois uuhien joukosta? 

Näinhän ei pitäisi käydä, jos on hyödyntänyt TH-Digiassarin 

hälytystoimintaa . Silloin pitää päättää, kumpi on tärkeämpää; 

mahdollisimman monen uuhen sikiömäärän arviointi vai tyhjäksi jääneiden 

uuhien luotettava karsinta. 

”Uuhien kuntoon keskittyminen oikealla 

hetkellä”  
(autenttinen palaute Uuhineuvolan tärkeimmistä hyödyistä) 

TH-DIGIASSARI SIJOITTAA UUHET RUOKINTARYHMIIN 

Assarilla kirjaat helposti mm. kuntoluokat, sikiömäärät ja tiineyden kestot 

sekä hoidat lääkekirjanpidon. Assari puolestaan sijoittaa uuhet 

ruokintaryhmiin, laatii karitsointijärjestyksen ja muistuttaa mm. pässin 

ottamisesta pois uuhien joukosta. TH-Digiassarin saat käyttöösi  

          valmennuspaketin mukana (ks. jäljempänä). 

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. 

 

             

 

 

 

Kuntoluokita, kuntoluokita, kuntoluokita. 
Uuhien säännöllinen kuntoluokittaminen 
on välttämätöntä, mikäli tarkoitus on 
onnistua tuotantovaiheen mukaisesa 
ruokinnassa. Katso seuraavan 
työpajamme ajankohta 
koulutuskalenterista. 



TILAA UUHINEUVOLATM –PALVELU ENSI TILASSA 

Ajoitus ratkaisee uuhineuvolassa. Paras aikaikkuna on 50-70 päivän tiineys. 

Palvelu olisikin hyvä tilata heti silloin, kun päätös astutusajankohdasta on 

tehty, mutta aivan viimeistään silloin, kun pässi otetaan pois uuhien joukosta. 

Laskutus on aikaperusteinen (70 eur/h + ALV 24%). Uuhia pystytään 

tutkimaan 30-40 kpl tunnissa riippuen sikiöiden määristä ja järjestelyiden 

yleisestä toimivuudesta. Uuhia pitää muistaa paastottaa 12 tuntia ennen 

tutkimusta, eikä niille saa antaa edes uusia kuivikkeita viimeisen vuorokauden 

aikana. Kilometrikorvaus Ylöjärveltä 0,44 eur/km + ALV 24%. Tilaa palvelu: 

info@lammasmaailma. Huom! Aikoja jäljellä enää tammikuulle. 

TERVEYDENHUOLTOA ON MUUKIN KUIN UUHINEUVOLA 

Seuraa kuukausikirjeitämme, niin pysyt ajan tasalla uuhenvuoden tärkeistä 

tapahtumista. Kirjeissä kerromme, mihin tavoitteellisessa terveydenhuollossa 

on ajankohtaista varautua juuri silloin. Omassa lampolassasi pääset suoraan 

asiaan, kun tilaat verkkokaupastamme ”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 

 

 
                                                                     Lammasterveys 2020 

 

 

Toimivat järjestelyt ja uuhien 
paastottaminen varmistavat sen, että 
uuhien tutkiminen sujuu joutuisasti. 
Katso tarkemmin kotisivuiltamme. 
 

Ota yhteyttä 

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) 
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