
                      

 

 

 
 
 
 
 
Hanke: Rotukarjan hyvinvoinnin ja taloudellisten toimintaedellytysten kehittäminen 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 

KARJAMIEHEN 12 KK - HELMIKUU 
CHECK-LIST POIKIMAKAUDELLE 

 korvamerkit tilattuna syntyville vasikoille 
 korvamerkki-pihdit paikallaan 
 lista karsinaryhmistä valmiina 
 synnytysnarut tai –ketjut sekä kahvat  
 vaaka tai elopainomittanauha syntymäpainojen punnitsemiseen 
 desinfiointi-aine esim. Betadine-paikallisantisepti 
 pesuaine esim. Betadine 
 liukasteaineaine esim. BoviVet (voidaan myös laimentaa, riittoisaa!) 
 riimu 
 irtoportteja 
 pakkinaru 
 vahakankainen esiliina kätilöintiin (esim. seminologi-essu) 
 pari puhdasta ämpäriä ja pesukuuppa aina valmiina 
 kastelukannu on kätevä pesuun poikima-aputilanteessa 
 pitkiä kertakäyttöhanskoja pakkaus (rektalisointihanskat) 
 ilmastointiteippiä 
 paalinarua (esim. hännän sitominen teipin kanssa poikima-aputilanteessa) 
 suuri ruisku (60ml) ja sopivan paksuista letkua 40-50cm (pyöristä letkun pää 

pehmeäksi), tällä saa kätevästi liukastetta synnytysteihin ja vasikan ympärille – 
muista huolellinen hygienia, älä vie likaa lehmän sisään! 

 lasten tavallinen muovipulkka tai puhdas lakana kohdun kannatteluun kohtu-
prolapsin varalta. Pulkka pysyy hyvin puhtaana ja sen saa täytettyä kylmällä 
vedellä, joka hidastaa kohdun turpoamista 

 isompi ahkio vastasyntyneen vasikan siirtelyyn tarvittaessa 
 puhtaita pyyheliinoja 
 puhdas tyhjä viini tai mehupullo kohdun paikoilleen silittelyyn kohtuprolapsi-

tapauksissa  
 vahaliitu tai spray eläinten merkitsemiseen 
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 tehokas otsalamppu, jos pihaton valaistus puutteellinen 
 eläinlääkärien numerot tallennettuna kännykkään 
 tuttipullo, erimallisia tutteja (esim. karitsa-tutti saattaa sopia joillekin vasikoille 

paremmin kuin tavallinen vasikka-tutti)  
 ternimaitoa pakastettuna ½ litran tai litran rasioissa 
 termospullo maidon lämpimänä pitämiseen pihatolla 
 juottolaite esim. Bovivet tai mahaletku ja kaatosuppilo 
 kuumemittari: vasikan normaalilämpö 38,5- 39,5°C  aikuisen naudan 38,2-39,2 °C 
 ripulijuomaa esim. Nutrisal, Vasikkasuola, Benfital, Nutrizan 
 parafiiniöljyä tai ruokaöljyä 
 jodiliuosta (tai Betadine paikallisantiseptia laimennettuna)  ja lypsylehmien 

vedinsumutepullo tai tavallinen sumutinpullo napojen desinfiointiin ongelma-
tapauksissa 

 linkkuveitsi aina taskussa (esim. sitkeiden synnytyskalvojen puhkaisemiseen) 
 muovinen työkalupakki, jossa välineet kulkevat karsinassa mukana 
 karheapintaisilla rouherukkasilla saa hyvän otteen märkää vasikkaa siirrellessä 
 lämmitettävä paikka kylmettyneille vasikoille (esim. lattialämmitys, lämpö-

lamppu) 
 hiustenkuivaaja kylmettyneen ja märän vasikan kuivaamiseen 
 villasukka tms. tuttipullon ympärille 
  vanhasta viltistä tai villapaidasta tehty vasikka-paita heikolle/palelevalle/emon 

hylkäämälle vasikalle 
 vasikkapiilo kunnossa ja puhtaana, tarkista paikan vedottomuus makoilemalla 

siellä itse  
 runsas olkikuivike vasikoille varmistaa vasikkaterveyttä ja hyvinvointia 

 
 

 


