
Kärsäkäs 
Suomen Minipossuyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2018 

Puheenjohtaja röhkii: 
Sikamaista vuoden alkua kaikille minipossuyhdistyksen jäsenille!  

Tämä vuosi tuo meille kaikille possunomistajille uusia haasteita 

etenkin afrikkalaisen sikaruton uhan aiheuttamien toimenpiteiden 

myötä. Kodinvaihtajia on ollut sijoituskotitoiminnassa jo tälle 

vuodelle noin possu per viikko ja odotettavissa on, että linja 

jatkuu samanlaisena. Jos sinulla tai jollain tuttavallasi on intoa ja 

kiinnostusta sijoituskotitoimintaan, niin rohkeasti vain 

allekirjoittaneeseen yhteyttä. Tulevien ja olemassa olevien 

haasteiden äärellä muistetaan kuitenkin olla positiivisella 

mielellä ja asioista kannattaa kysellä sen sijaan, että niitä jäisi 

yksin pyörittelemään mielessään. Apua ja tukea löytyy, kun sitä 

pyytää. Suurena agendana yhdistyksellä on tänä vuonna saada possuihmiset 

puhaltamaan vieläkin enemmän niin sanotusti yhteen hiileen. Vireillä on työnimellä vielä toistaiseksi kulkeva 

Minipossut kartalle-projekti, joka tähtää mahdollisimman kattavaan ja monipuoliseen yhteistyöhön niin minipossujen 

kasvattajien, harrastajien sekä yhdistyksen jäsenien ja toimijoiden keskuudessa. Yhteistyössä on voimaa, yhdistys 

etsiikin tänä vuonna yhteistyökumppaneita, joiden avulla saisimme näkyvyyttä minipossuasioille ja tätä kautta 

jaettua faktatietoa minipossuista mahdollisimman monille ihmisille.  

Mennään saparot suorina kevättä kohti, aurinkoisia päiviä toivottaen  

yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja   Marjo 

Yhdistys tiedottaa:  
 

Tule mukaan sijaiskodiksi ja ota possuja tarvittaessa hoitoon 

Suomen Minipossuyhdistys ry:n sijaiskotityöryhmä auttaa ihmisiä possujen kodinvaihtoon liittyvissä asioissa ja informoi 

esimerkiksi mahdollisista sijaiskodeista, joihin possusta luopuva ihminen voi olla yhteydessä, Luvassa on myös opas 

aiheesta. Toiminta perustuu vapaaehtoiseen toimintaan. Ilmoittautuminen ei sido ottamaan possuja vastaan. Ota yhteyttä 

sijaiskotivastaavaan: Marjo Saarimaa; Fb tai p. 045-1830411 
 

Sijaiskodeista on huutava pula, mainostathan tätä kaikille tutuille, sukulaisille, hevostalleille, ym., joilta 

löytyisi uutta kotia tarvitseville minipossuille sopivat tilat! 



 Kärsäkirjasto aloitti toimintansa 

Mitä? Mahdollisuus saada possukirjallisuutta luettavaksi 

Hinta? Postitus seuraavalle lainaajalle, S-koon postipaketti 5,9 € (postin 

verkkopalvelusta/automaatista) 

Kenelle? Suomen Minipossuyhdistys ry:n jäsenille,  

Miten?  

1. Ilmoittaudu Minipossuyhdistyksen jäsenet - Fb-ryhmässä tai yv:llä tai 

sähköpostitse jenni.ma.nieminen@gmail.com, niin pääset varauslistalle  

2. Saat Kärsäkirjasto-paketin postissa  

3. Tarkastat ja ilmoitat paketin sisällön ja kunnon Kärsäkirjastonhoitajalle  

4. Paluuviestinä saat tiedon, kenelle paketin 1 kk laina-ajan jälkeen lähetät  

5. Lähetät paketin seuraavalle 

 

KÄRSÄKIRJASTON TEOKSET 
1. Huonosti käyttäytyvät siat 
2. Minipossu lemmikkinä opinnäytetyö 
3. Minun lemmikkini: Minisika 
4. Opinnäytetyö minipossuista: Töpselitietoutta ja kärsämäisiä koulutusjuttuja! 
5. Pet pigs, Keeping pigs as pets 
6. Pieni minipossuopas  
7. Pot Bellies and other Miniature Pigs, A Complete Pet Owner's Manual 
8. Pot Belly Pigs Complete owner’s guide 
9. Potbellied pigs in your home 
10. Sianhoidon ohjekirja  
11. Sianhoidon opas  
12. Siat, herttaiset sikapossut 
13. Sikapossu 
14. Teacup Pigs or Micro Pigs, The complete owner’s guide 
15. Veterinary Care of Pot-Bellied Pet Pigs 
16. Veterinary Management of Miniature Pigs 

 

Ylimääräinen hallituksen kokous 

Facebookissa, su 11.2.2017 klo 18.00 
Osallistujat: Marjo Saarimaa, Lauri Lindblom, Päivi Huhtinen, Sinikka Satela, Minna Hölttä 
 
1. Marjo Saarimaa avasi kokouksen klo 18 
2.  Valittiin puheenjohtajaksi Marjo Saarimaa, sihteeriksi Minna Hölttä, pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi 
Lauri Lindblom 
3. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
4. Hyväksyttiin Minipossut Facebook-ryhmän (julkinen ryhmä) siirto yhdistyksen hallintaan yksimielisesti. Ryhmä on 
jatkossa yhdistyksen virallinen kanava jakaa tietoa minipossuista. 
5.  Sovittiin paitatilauksen siirrosta myöhempään kevääseen, sillä tällä hetkellä ei tilaukselle ole tarvetta. 
6. Päätettiin hakea rahankeräyslupaa yhdistykselle.  Myöhemmin todettiin tämä turhan kalliiksi ja päätettiin kerätä 
tukea mm. kannatusjäsenyyden kautta. 
7. Muut asiat:  

• Ehdotettiin kampanjan aloittamista jonka tavoitteena on 
a) Lisätä tietoa minipossuista lemmikkeinä b) Koota yhteen kasvattajia ja harrastajia 
c) Kasvattaa yhdistyksen auktoriteettia minipossukasvatuksen ja harrastuksen saralla 
d) Hankkia näkyvyyttä ja yhteistyökumppaneita.’’ 
Minna Hölttä on hankkeessa projektipäällikkö ja Päivi Huhtinen mediavastaava ja perustavat työryhmän jäsenistön 
keskuudesta.   MINIPOSSUT KARTALLE EDEMPÄNÄ 



• Minna Höltälle myönnettiin www-sivujen ylläpitovastuu. 
8. Ilmoitusasiat 

• Puheenjohtaja Marjo suoritti hyvin onnistuneen luentoreissun SEY:n eläinsuojeluneuvojien koulutuspäiville 

• Kärsäkirjasto on aloittanut toimintansa, Marjo Saarimaa oli ensimmäinen asiakas ja seuraava on jo jonossa. 
9. Kokous päätettiin klo 19.11. 

 

Possujen nimipäiväkalenteri 

Yhdistys kokoaa ensi syksynä possujen nimipäiväkalenterin, joka tulee myyntiin painettuna joululahjoiksi hyvin ehtien. 

Nimiä kerätään Facebookissa säännöllisesti vuoden aikana ja lista tulee myös ensi Kärsäkkääseen. Kalenteria varten 

tullaan tarvitsemaan myös laadukkaita possukuvia eri vuodenajoilta, joita ehtii syksyyn asti räpsiä.  

 

Tule mukaan tekemään jäsenjulkaisua  

Pysyykö kamera kädessä? Osaisitko piirtää sarjakuvaa? Haluatko kirjoittaa haluamastasi tai annetusta aiheesta? 
Seuraatko ahkerasti possu-uutisia Suomesta ja maailmalta? Jos vastasit kyllä johonkin edellisistä kysymyksistä, niin 
ilmianna itsesi, perheenjäsenesi tai tuttusi! Voit osallistua säännöllisesti tai kun sinulle 
sopii. Ole yhteydessä jenni.ma.nieminen@gmail.com tai Fb yksityisviestillä, niin 

sovitaan, kuinka voit auttaa. Sari Salakselle kiitos oheisesta piirroksesta! (:) 
 
HUOMIO ! 

Nyt starttaa työryhmä "MINIPOSSUT KARTALLE", ryhmässä olet jäsenenä JUURI 

SINÄ aktiivinen possun omistaja. Ryhmässä riittää tehtävää moneen lähtöön. Saat 

hyödyntää omia vahvuuksiasi. Hyperlinkistä löytyy ryhmän aiheita. Mm. Esitteet, 

ruokinta, yhteydenotot vaikkapa eduskuntaan. Halukkaat voivat laittaa yv Minna 

Maria Höltälle tai sähköpostia mholtta@kolumbus.fi 

Tervetuloa työskentelemään minipossujen hyväksi :-) 

Teema: Afrikkalainen sikarutto ja 
1.6.2018 voimaan tulevat aitaussäännökset 
Afrikkalainen sikarutto on viruksen aiheuttama sikojen verenvuotokuumetauti.  Tauti leviää helposti ja sairastuneista sioista 
kuolee jopa 100 %, eikä rokotetta tai hoitoa ole. Suomessa ei ole koskaan todettu afrikkalaista sikaruttoa, mutta Suomen 
lähialueilla (mm. Viro, Venäjä) sitä todetaan jatkuvasti. Taudin tulo Suomeen aiheuttaisi miljoonien tappioita sikatiloille ja 
koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi. Onkin 
erittäin tärkeää, että jokainen minipossun omistaja suhtautuu tautiriskiin ja sen myötä annettuihin säännöksiin vakavasti. 

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen!  

• Minipossun omistajan matkustamisen välttö ASF-tautialueille, esim. Viro, Venäjä, Puola 

• Tautisuojaus: hygienia, 48 h sääntö (2 vrk ”karanteeni” sisältäen saunan sekä vaatteiden ja jalkineiden 

vaihdon) ulkomaisten eläinkontaktien jälkeen myös vieraille 

• Varusteiden, kenkien ja vaatteiden, sekä ajoneuvojen, huolellinen puhdistus ja desinfiointi 

• Sianlihatuotteita ei saa ja kuumentamattomia rehuja ei tule tuoda Suomeen ASF-maista 

• Huomioi, että matalat ruoanvalmistuslämpötilat (savustus, ilmakuivatus) tai pakastus eivät tuhoa virusta 

• Kaikenlaisen ruokajätteen syöttäminen sioille on kielletty Suomessa ja koko EU:ssa 

• Sikojen, niiden sukusolujen sekä elintarvikkeiden maahantuontiehtojen noudattaminen 

• Minipossun kontakti villisikoihin on estettävä asetuksen mukaisin aidoin 

• Asetuksen mukainen kytkettynä ulkoilu riskit huomioiden, esim. ei alueille joissa villisikoja 

• Huomioi myös rehujen ja kuivikkeiden alkuperä 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_dzkXx94nxJKUxtVsmFLM2iItFeRHXprQO4d7UepIdQ/htmlview
mailto:mholtta@kolumbus.fi


Afrikkalainen sikarutto (ASF, African Swine Fever)  

• Viruksen aiheuttama sikojen (sis. mini-, villisiat) verenvuotokuumetauti 

• Ei tartu ihmisiin tai muihin eläimiin, mutta nämä voivat levittää tautia  

• Leviäminen: Virus erittyy kaikkiin sairastuneen sian eritteisiin (uloste, virtsa, 
sylki, ym. + LIHA!)  

o Suoraan: Hengitysteiden tai suun kautta sairaasta siasta terveeseen 
o Epäsuoraan: Mm. saastuneiden elintarvikkeiden, välineiden, 

ihmisten, eläinten, vaatteiden, rehun, kuivikkeiden ja 
kuljetusvälineiden välityksellä. Afrikassa punkit. 

• Säilyminen: Erittäin kestävä. Säilyy +20 °C 2 vko, +4 °C 18 kk, pakkasessa vuosia, maaperässä yli 6 kk 
o Tuhoutuu yli +60 °C 30 minuutissa, virukseen tehoavalla desinfiointiaineella (esim. Virkon S 1 % tai 

hypokloriitti 2 %) tai pH: n ollessa alle 3,9 tai yli 13,5  

• Oireet: 3-15 päivän kuluessa tartunnasta 
o Perakuutti = äkkikuolema ilman edeltäviä oireita  
o Akuutti = korkea kuume (40,5-42°C), turvotus ja verenpurkaumat iholla, väsymys, ruokahaluttomuus, 

silmä- ja sierainvuoto, takajalkojen jäykkyys, vapina, ontuminen, tasapainohäiriöt, vapina, 
kouristukset porsaiden luominen, oksentelu, ummetus, (veri)ripuli, kooma, kuolema 1-7 päivässä 

• Toiminta epäilyssä: Yhteys virkaeläinlääkäriin (kunnan-/läänineläinlääkäri) välittömästi, sairaan sian eristys, 
kaikkien kontaktien välttäminen, näytteet Helsingin Eviraan  rajoitusvyöhyke (suojavyöhyke min 3 km, 
valvontavyöhyke min 10 km), lopetukset, raatojen ja lannan, ym. hävitys 

Lähteitä ja lisätietoa:  
Evira; Eläinten terveys ETT ry 
  

Sikojen ulkonapitokielto 1.6.2018 alkaen 

(MMMa 401/2017) 

Laki: Siat on pidettävä sisällä koko Suomen alueella.  

Kielto ei kuitenkaan koske: 

1) eläintarhoja (koskee pysyviä (kotieläinpihat) ja 
väliaikaisia eläinnäyttelyitä (maatalousnäyttelyt)) 

2) kytkettynä ulkoilutettavia sikoja 
3) sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on suojattu 

asetuksen mukaisella aidalla siten, että 
luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin 
tarhassa pidettävien sikojen kanssa 
 

Minipossuja voi 1.6.2018 (Ahvenanmaa 1.1.19). alkaen VAIN 
1) pitää täysin sisätiloissa  
2) ja/tai ulkoiluttaa kytkettynä  
3) ja/tai ulkoiluttaa lain mukaisissa aidoissa 

 
ULKOILU VAPAANA TAI MUUNLAISISSA AIDOISSA EDES 
VALVOTUSTI EI OLE SALLITTUA! 

Asetuksen mukaiset suoja-aitaukset  

A) TERÄSVERKKOAITA (oikealla esimerkki) 

• Min 2 m päähän nykyaidasta 

• Langat kuumasinkittyjä min 30 mikrometriä, halkaisija min 3 mm, 
ruudun pinta-ala saa olla enintään 115 cm² verkon alareunasta 150 
cm korkeuteen asti ulottuvalla alueella ja verkon yläreunassa 
enintään 350 cm², korkeus min 200 cm  

Esim. VERKKOSUOJA-AITA ja kustannusarvio: 

(Savenmaa.fi, Hankkija, Messupuu) 

• Aitaverkko 2x20 m 2 kpl= 2x179 € =358 € 

• Tolpat 12x9,3 € = 111,6 € 

• Laudat portteihin 50 m x1,25 € = 62,5 € 

• Ruuvit, sinkilät, saranat, haat, ym. n. 50 € 

• = n. 582,1 € + postikulut +työkulut 

 

 Avustus 7,5 €/uuden aidan metri  

= 7,5 €/m x 36 m =270 € 

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/
https://www.ett.fi/tarttuvat_taudit/sikojen_tarttuvat_taudit/afrikkalainen_sikarutto
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170401


Esim. SÄHKÖAITA ja kustannusarvio (agroshop.fi, Byggmax): 

(Toinen lauta-aita ulkopuolelle estämään lasten osuminen sähköaitaan)  

 

Sähköaitalanka High-Tensile 2,5 mm/625 m (murtolujuus 650 kg) 77,70 € 

Akkukäyttöinen sähköpaimen AKO Mobil Power AN 5500 (12 V) 

(latausenergia 7,4 J) 319,00 € 

Etäeristin 36 kpl, 0,42 €/kpl = 15,12 € 

Rengaseristin 20 kpl 0,09 €/kpl = 1,8 € 

Veräjänkahva 6 kpl 0,89 €/kpl = 5,34 € 

Maadoituskanki 1 m 3 kpl 4,75 €/kpl = 14,25 €’ 

Aitalauta 75 m 0,99 €/m = 74,25 € 

45x45 kestopuu 10 m 1,19 €/m = 11,9 € 

Ruuvit n. 10 € 

= 530 € + postikulut + työkulut 

 

 Avustus 5,3 €/vanhan aidan metri  

= 5,3 €/m x 22 m =116,6 € 

 
Huomioi myös: 

* eläinsuojelusäädökset 

* muu tautisuojaus 

* ruokinta- ja juomapaikkojen sijainti ja 

pohjamateriaali 

* rehujen ja mahdollisten kuivikkeiden säilytys 

* haittaeläintorjunta 

* mahdollisten kallioiden, ojien tai kosteikkojen 

vaikutus rakennesuunnitteluun 

 esim. Savenmaa kotimainen koiraverkko 
• Min 160 cm maan päälle ja alareuna min 40 cm syvyyteen  

• Pylväät enintään neljän metrin etäisyydellä toisistaan 

• Puisten tolppien halkaisija min 100 mm, käsitelty lahoamista vastaan, muu materiaali min vastaava lujuus 
 

B) SÄHKÖAITA  (vas. esim.) 

• Kummallekin puolelle tarhassa 
jo olevaa aitaa 

• Aidan ulkopuolelle neljä 
lankaa, sisäpuolelle vähintään kaksi 
lankaa 

• Aitalangan vetolujuus vähintään 450 
kg, metallisen langan halkaisija vähintään 2,5 
mm. 

esim. Sähköaitalanka High-Tensile 
2,5 mm/625 m 

• Ulkosähköaidan etäisyys 
nykyaidasta min 150 mm 
 esim. Etäeristimet 

• Sähköaidan alin lanka noin 20 
cm maanpinnasta ja ylin lanka max 100 
cm maanpinnasta 

• Maadoitusjohdon kytkentä 
nykyaitaan, jos metalliverkkoa, ja 
lisäksi maadoitettava tasaisin 
välimatkoin. Ulkosähköaidan toiseksi 
alin lanka on kytkettävä 
sähköpaimenen maadoitusjohtoon. 
Muut langat on kytkettävä 
sähköpaimenen virtajohtoon. 

• Jos ulkosähköaitaa varten 
asennetaan tolpat, näiden halkaisija 
min 80 mm. 

• Aidoissa saa olla vain yksi 
sähköpaimen, jonka suurimman 
iskutehon pitää olla min kuusi joulea. 
Jos sähköverkkoon kytkeminen ei ole 
mahdollista, voidaan käyttää 
akkukäyttöistä laitetta.  
 esim. AKO Mobil Power AN 5500 

C) MUU Esimerkki Eviran sivulla  

• Riittävän vankka rakenne, jotta kontakti villisikoihin estyy 

• Huomioitava tarhattava sikalaji ja alueen 
villisikapopulaatio 

• Yksinkertainen aita täysin umpinainen 

• Tarhattaville sioille turvallinen 

• Korkeus min 160 cm maasta, tarhavillisioille min 200 cm 

• Sokkeli tai alareuna upotettuna min 40 cm (villisioilla 50–
70 cm), etteivät siat pääse kaivautumaan ali. Kallion päälle rakennetun ankkurointi siten, etteivät siat pysty 
ryömimään alta.  Huomioitava mm. maan routiminen. 

https://www.savenmaa.fi/tuote/koiraverkko-kotimainen-20-m/6417064306032/
https://www.agroshop.fi/sahkoaidan-langat/2128-sahkopaimenen-aitalanka-high-tensile-25mm625m.html
https://www.agroshop.fi/sahkoaidan-langat/2128-sahkopaimenen-aitalanka-high-tensile-25mm625m.html
https://www.agroshop.fi/sahkoaidan-eristimet/145-etaeristin.html
https://www.agroshop.fi/sahkopaimenet/2108-akkukayttoinen-sahkopaimen-ako-mobil-power-an-5500-12v.html
https://www.evira.fi/globalassets/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/esimerkki-tarhatuille-villisioille-suunnitellusta-kiinteasta-aitauksesta_2017.pdf


• Esim. muurattuna tiilistä tai betonielementeistä, filmivanerista (min 25 mm), puusta (min 63 mm), 
galvanoidusta aaltopellistä tai muovilankuista (2-kert. koko korkeudelta) 

• Kiinteän aidan tukitolpat enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan 

• Puisten tolppien halkaisija min 100 mm, käsitelty lahoamista vastaan, muu materiaali min vastaava lujuus 

• Puiset rakenteet käsitelty lahoamista vastaan 

Tuki suoja-aitauksen rakentamiseen, haku 28.2.2018 mennessä(Vna 442/2017) 

Verkko- tai sähköaidan rakentamista (Vaihtoehdot A ja B) varten on mahdollista hakea avustusta maatalouden 

kehittämisrahastosta (Makera). Avustusta on varattu yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, lihantuottajat ovat etusijalla, mutta 

ainakin tähän asti hakemuksia on tehty kuviteltua vähemmän. Hakulomake löytyy täältä oikeasta reunasta: 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/sikojen-ulkotarhojen-suoja-aidan-rakentamisavustus.aspx  

Hakemus toimitetaan omaan ELY-keskukseen 28.2.2018 mennessä (hakemus perillä tällöin!, Huom postitettaessa). 

Yhteystiedot löydät täältä: http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/Sivut/kumppanihaku.aspx Rakentamisen voi aloittaa, 

kun tukihakemus on toimitettu, valmista tulee olla 31.5.2018. 

Liitteeksi tulee laittaa: 
Kaikki: Asemapiirros, jossa; kustannusarvio sekä investointisuunnitelma 
Sianlihaa tai sikoja myyvät: Jäljennös maatalouden veroilmoituksesta  
Yhteisöt: Kaupparekisteriote, oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt, selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, jäljennös 
kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty. 

 

+Liitteet: esim.. 

Asemapiirros (aidan 

sijainti, pituudet, pinta-

ala ja sikojen määrä) 

Aitaus 5 x 6 m, 30 m2, 

laidunnettavia sikoja 

(minipossuja) 2 kpl. 

 

Esimerkit aitojen 

pohjapiirroksista ja 

kustannusarvio edellä. 

 

Investointi-

suunnitelma:  

Ennen 1.6.2018 

Rakennetaan itse 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/sikojen-ulkotarhojen-suoja-aidan-rakentamisavustus.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/Sivut/kumppanihaku.aspx


Useampi minipossujen omistaja on jo saanut myönteisen avustuspäätöksen. Joku on myös saanut kielteisen, sillä 

perusteella, että minipossua saa ulkoiluttaa kytkettynä. Tällöin tulee valittaa vedoten siihen, että myönteisiä 

päätöksiä on annettu, tukiraha oli ensisijaisesti lihaa kasvattaville sikatiloille, mutta sitä on ylimäärin jäljellä ja myös 

minipossu ansaitsee oikeuden omaehtoiseen ulkoiluun vapaana säädösten mukaisesti aidatulla alueella.  

Ilmoitus sikojen ulkonapidosta kunnaneläinlääkärille: 

Sikojenpidosta lain mukaisissa ulkoaidoissa on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille vähintään 2 kk ennen ulkonapitoa. 

Eläintarhoista ja kytkettynä ulkoilusta ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena, ja sen voi tehdä 

vapaamuotoisesti (sikojen lukumäärä ja selvitys aitausvaatimusten täyttymisestä) tai www.evira.fi/elaimet/elainten-

terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/sikojen-ulkonapitokielto/  löytyvällä lomakkeelle. 

 

Ulkotarhojen ylläpito 

Ulkotarhojen kunto tulee tarkastaa säännöllisesti ja aidan rakenteiden kuluvat osat tulee uusia tarvittaessa. Maaperä 
aidan kummaltakin puolelta, sekä aitojen välistä, tulee pitää vapaana kasvillisuudesta ja lumesta. Isot kivet ja kannot 
tulee poistaa aidan vierustalta. 

  

http://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/sikojen-ulkonapitokielto/
http://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/sikojen-ulkonapitokielto/


Tuen maksatuksen hakeminen 

Avustuksen maksu haetaan suoja-aidan valmistuttua lomakkeella 710M omasta ELY-keskuksesta viimeistään 

31.7.2018. Avustus maksetaan kertasuorituksena toteutuneen aidan pituuden perusteella. Kulukuitit tulee olla tallella 

ja aidan pituus voidaan tulla mittaamaan. 

Lomake löytyy oikeasta yläreunasta täältä http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/sikojen-ulkotarhojen-suoja-
aidan-rakentamisavustus.aspx  
 
 

 

  
 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/sikojen-ulkotarhojen-suoja-aidan-rakentamisavustus.aspx
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/sikojen-ulkotarhojen-suoja-aidan-rakentamisavustus.aspx


Röhkinää maailmalta  
Minipossuja mediassa 

Esteri-minipossu julkaisi 27.1. suositulla Facebook-sivullaan kirjeensä presidentille 

aitaussäännöksiin liittyen oheisen kuvan kera: 

Kirjeeni Sauli Niinistölle on valmis. Minulta meni koko viikko sen kirjoittamiseen, sillä 

pohdin sangen tarkkaan kirjeeni sisältöä.  Onneksi Sauli on tunnetusti hyvin eläinrakas 

presidentti. 

Arvoisa Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Olen minipossu, neiti Esteri Nieminen 

Jyväskylästä. Lähestyn Teitä kirjeelläni, sillä minulle on jo sangen pitkään tuottanut pahaa 

mieltä ensi kesänä voimaan tuleva possujen ulkonapitokielto. Kielto on varotoimi 

villisikojen levittämän sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi. Kesäkuun alusta alkaen 

meidän minipossujen pitää kulkea kytkettyinä, jos emme ole lain vaativan aitauksen 

sisällä. Asumme kaupungin laidalla omakotialueella.  Meillä on iso aidattu piha. Minulla on 

piha-alueemme sisällä omakin aidattu tontti, jossa sijaitsee kesämökkini. Sain tontin ja mökin isännältäni 

ennakkoperintönä. Ensi kesänä en enää saa vapaana kipitellä siroilla sorkillani omalla pihamaallamme enkä edes mökkini pihassa, 

sillä laki vaatii piha-aitauksen olevan 160 cm korkea ja sen pitää olla upotettuna maahan 40 cm. Aidassa ei saa olla rakoja.  Meidän 

aitamme ei ole umpinainen eikä tarpeeksi korkea. Se on kyllä tarvittavan korkea siihen, etteivät saksanpaimenkoiramme karkaa 

pihasta. Aidassamme on lautojen välissä raot. Minä olen katsellut niistä kadulla kulkevia ihmisiä ja koiria. Naapurissamme asuu 

Lennun näköinen koira. Sillä on kaunis vartalo, kuten minullakin. Yhtään villisikaa en ole kotikadullamme nähnyt. 

Rohkenen tiedustella voisitteko te auttaa minua ja antaa minulle luvan olla vapaana pihassamme? Olisitteko niin kiltti? Silloin voisin 

täysin kärsin ja riemumielellä odottaa kesää, sillä minä rakastan vapautta, vihreän nurmikon tuoksua, voikukkia ja apiloita. Kesäisin 

pehmeän maan kaivaminen kärsälläni on minusta vallan ihanaa ajanvietettä.  Se on myös meille possuille lajinmukaista luontaista 

puuhaa, joka estää meitä turhautumasta ja tekemästä epähuomiossa ei sallittuja asioita.Syyskesällä poimin suuhuni marjoja suoraan 

pensaista ja nautin kahden omenapuuni tuottamasta sadosta. Raikkaina syysaamuina on vallan ihanaa kipittää katsomaan onko 

puistani pudonnut omenia naposteltavaksi. 

Jos en saa Teiltä lupaa olla ihan yksin ulkona, niin saisinko olla vapaana pihassamme silloin, kun 

isäntä tai emäntä ovat ulkona? Tai silloin kun kolme koiraamme ovat kanssani pihalla? On ihanaa 

viettää kesäiltaa isännän kanssa ulkona. Kuuntelemme lintujen laulua. Minä napostelen 

nurmikkoa ja isäntä lukee kirjaansa pihakeinussa. 

Oletko Arvoisa Suomen tasavallan presidentti Sauli koskaan kesäiltana pötköttänyt tai vallan 

innostunut kierimään pehmeällä nurmikolla sillä aikaa kun pihassa paistetaan lettuja? Sellainen 

toiminta on sangen mukavaa ajanvietettä omaa lettulautasta odotellessa. Teidän kannattaa 

kokeilla ensi kesänä. Rohkenen uskoa, että se olisi Teidänkin mielestä hyvin rentouttavaa.  Liitän 

tähän kirjeeseeni kuvan itsestäni, pihastani ja vahtikoiristamme, jotka ovat luvanneet ulkoilla 

kanssani ja pitää vieraat siat pois pihastamme.  Minulla on täällä Facebookissa yli 7600 ystävää, 

jotka odottavat myös vastaustanne. Onnea vaaleihin! 

Kunnioittavasti Esteri Nieminen, Jyväskylä 

Esterin vetoomuksesta uutisoi myös Keski-Suomalainen Mielipidepalstalla oli ollut 

seuraavassa numerossa viesti: Nimimerkki Sikaruton viesti kuului näin: – Esteri 

lättiin vain niin kuin muutkin siat, ettei taudit leviä!, jonka jälkeen oli toki myös video 

kuinka Esteri lehteä on possujen tapaan repinyt. Totuus on kuitenkin se että jos 

asetukseen ei muutoksia tule, niin Esterikin kuuluu säännösten mukaiseen 

aitaukseen laittaa tai ulkoiluttaa vain kytkettynä. 

https://www.facebook.com/esteri0604/photos/pcb.724731454398062/724730967731444/?type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/esteri0604/?hc_ref=ARQeAz8KlX_OL6lBiA-sFb6Wgkg5R-gxwFRGDkYO7EZ0n6M0-CaQToMtviF3X6mj6gg&hc_location=group
https://www.facebook.com/niinisto/?fref=mentions&hc_location=group
https://www.ksml.fi/kotimaa/Video-N%C3%A4in-Esteri-minipossu-repi-keskiviikon-Keskisuomalaisen-%E2%80%93-mielipidekirjoitus-ei-miellytt%C3%A4nyt/1106422?pwbi=e76e3b7d468965e0aefba608450f0ab7


Jenni Nieminen oli possujensa Pampulan ja Vilman 
kanssa Sääntö-Suomessa puhumassa lähinnä 
minipossujen korvamerkeistä, mutta myös 
kodinvaihtajat ja aitaussäännökset mainittiin. 
Ohjelma löytyy täällä ja minipossu-pätkä on jakson 
9 lopussa alkaen kohdasta 36:15.  

Sijoituskotien tarpeesta uutisoi Iltalehti ja 
Lempäälän-
Vesilahden 
Sanomissa oli juttu 
lempeästä Otosta. 

 

Villisikojen 
lisääntyneestä 
määrästä ja 

siten afrikkalaisen 
sikaruton riskin kasvamisesta on uutisoitu 

runsaasti mm. täällä. Luonnonvarakeskuksen 
(Luke) tuottaman arvion mukaan Suomessa 
on nyt noin 3155 villisikaa ja kanta on 
kasvanut 23,6 % vuoden takaiseen verraten. 
Ilman metsästystä kanta kasvaisi noin 51,4 % 
joka vuosi. Tiheimmillään kanta on itäisellä 
Uudellamaalla Loviisan, Porvoon, 
Lapinjärven ja Pyhtään muodostamalla 
alueella sekä Kaakkois-Suomessa Venäjän 
vastaisella rajaseudulla Virolahdelta 
Parikkalaan. Muita paikallisia tihentymiä 
on havaittu Mynämäen, Teiskon ja 
Sysmän alueilla, joissa villisikoja on 
tavattu ja myös metsästetty runsaasti. 
Kartalla viime syksyn 
hirvestäjien havainnoista 
koottu 
alueellinen kanta-
arvio. 

 

 

 
 
Kärsäkäs 2/2018 ilmestyy 
kesäkuussa älykkyys ja koulutus -teemalla 
Materiaalien deadline 30.5. (jenni.ma.nieminen@gmail.com) 

 

https://www.katsomo.fi/sarja/saanto-suomi-33017113
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201802122200737850_u0.shtml
https://yle.fi/uutiset/3-10050438
mailto:jenni.ma.nieminen@gmail.com


Mini-Kärsäkäs 
 

Hyvä Suomen Minipossuyhdistyksen nykyinen tai toivottavasti tuleva jäsen: 

olemme iloisia, että kuulut joukkoomme. Tässä Mini-Kärsäkkäässä on mm. 

tietoa yhdistyksen toiminnasta, jäseneduista ja yhteystietoja.  

 

JÄSENEDUT 

 Kärsäkäs-jäsenjulkaisu sähköpostitse neljä kertaa vuodessa 

 Facebookissa Suomen Minipossuyhdistys ry:n jäsenet -ryhmä.  

 Kotisivujen jäsenosio, jossa mm. artikkeleita ja vanhat Kärsäkkäät 

 Etuja yhteistilauksissa: tänä vuonna mm. possukalenteri ja Minipossuopas 

 Kärsäkirjasto: runsaasti possukirjallisuutta kotiin luettavaksi postikulujen hinnalla 

 Oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin, saada luottamustehtäviä ja vaikuttaa 

 Mahdollisuus kuulua tutustumispaikkalistalle 

 Lomakepohjat (mm. myyntisopimus) ja esitteet 

 Ilmainen possupörssi ja muut myynti-ilmoitukset kotisivuille sekä Kärsäkkääseen 

 Kuoleman sattuessa jäsenen possun patologisen tutkimuksen kulukorvaus 25€ 

 Jäsenelle possujen ja pahnueiden rekisteröinti on ilmaista  

 Olet mukana jakamassa ja saamassa oikeaa tietoa ja vertaistukea minipossuista 

 Kasvattajajäsen: yhteystiedot kotisivuille, suositellaan porsastiedusteluissa 

 

KATSAUS VUOTEEN 2017 JA KURKISTUS VUOTEEN 2018 

Vuosi 2017 alkoi Albert Einchweinin kruunaamisella Vuoden 2016 Minipossuksi.  Jäsenjulkaisu Kärsäkäs ilmestyi neljä 

kertaa jäsenten FB-ryhmässä ja kotisivujen jäsenosiossa: teemoina oli Rokotukset ja loishäätö, Minipossupäivän 

muistelut, Suomen Minipossuyhdistys 20 v - Tonkaisu minipossujen ja yhdistyksen historiaan sekä Sikaesineet, yms. 

possukrääsää. Viimeiseen liittyen yhdistys kauppasi Yllätyspossupaketteja, joista saattoi löytää vanhojen 

Kärsäkkäiden lisäksi mm. possukorvakorut, -patalapun, -paidan tai -ovistopparin. Yhdistyksen 20-vuotis juhlien 

kunniaksi vietettiin Minipossupäivää 6.5. Kangasalla. Minipossuaiheisia luentoja (YouTube), kuuntelemaan, 

possuesineitä etsimään ja possuja sekä muita eläimiä ihailemaan saapui yli 100 ihmistä. 

 

Yhdistys pyrki aktiivisesti vaikuttamaan myös 1.6.2018 voimaan tulevaan sikojen ulkonapitokieltoon. Useat jäsenet 

hakivat näkyvyyttä minipossuille myös mediassa tai erilaisissa tapahtumissa. Erityisesti pyrittiin nostamaan esiin 

yhdistyksen huoli kodinvaihtajien kasvavasta määrästä: yhdistyksen sijais- ja sijoituskotitoiminta on tullut enemmän 

kuin tarpeeseen ja tilanteen pelätään huononevan vielä ulkoilukieltoasetuksen astuessa voimaan.   

 

2018 yhdistys hallitus uudistui suurelta osin ja luvassa on monenlaista, mm. Kärsäkkään postitus 

sähköpostitse, Kärsäkirjasto ja Minipossut Kartalle- työryhmä. Minna ja Elina ovat yhteistilausvastaavia, 

joille voi laittaa toiveita ja ehdotuksia minipossutuotteista. Loppuvuodesta tulee ilmestymään 

ainakin Possujen nimipäiväkalenteri, johon on jo yli 600 nimeä, mutta lisää mahtuu. Listat tulevat 

säännöllisesti Facebook-ryhmiin ja myös ensi Kärsäkkääseen. Kalenteria varten tarvitaan myös 

laadukkaita vaakavalokuvia possuista eri vuodenajoissa, joiden ottajat palkitaan – näitä 

kerätään alkusyksystä :) Tänä vuonna ilmestyy myös sihteeri Jenni Niemisen kirjoittama 

Minipossuopas, jonka hankinnassa Minipossuyhdistys jäseniä tukee. Uutena juttuna yleinen 

Minipossut-Facebook ryhmä, jossa on yli 2500 jäsentä, siirtyy myös yhdistykseen hallintaan. 

Käytännössä tämä ei aiheuta muutoksia kuin ryhmän kuvaukseen.  

https://www.youtube.com/channel/UCvZ2G9F0EKhm2j-_bpBMuBQ


Minipossujen näkyvyyskampanjointia on aloitettu tehokkaasti yhdistyksen hallituksen jäsenten toimesta: YLE:n 

uutisissa sekä Iltalehdessä oli tiedottaja Päivi possuineen, Marjo oli tammikuussa Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen 

neuvojapäiville ja Jenni esiintyy possuineen Sääntö-Suomi ohjelmassa. Aitausasioissa on pyritty neuvomaan ja myös 

tukimuotoja pohdittu kannatusjäsenyys tällä hetkellä parhaaksi todeten. 

JÄSENYYS 

Jäseneksi voit liittyä täällä: http://www.minipossuyhdistys.fi/jasenhakemus.html Jäsenyys on voimassa. aina kuluvan 

vuoden loppuun saakka tai marras- joulukuussa liittyessä myös seuraavan vuoden. 

Vanhana jäsenenä saat jäsenmaksulaskun tammi-helmikuussa postitse. Maksamalla laskun eräpäivään mennessä, 

jäsenyytesi pysyy voimassa ja jäsenedut käytettävissäsi.   

Halutessasi tukea yhdistyksen toimintaa possujen hyväksi voit tehdä sen esim. kannatusjäsenmaksulla 

(FI4251575420018292 Suomen Minipossuyhdistys ry, viesti: Kannattajajäsen + Nimi ja kotipaikka) 

 

TIEDOTTAMINEN 

Yhdistys tiedottaa asioista Kärsäkäs-jäsenjulkaisussa, Facebookissa Suomen 

Minipossuyhdistys ry:n jäsenet -ryhmässä sekä sähköpostitse, joten jos 

yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan siitä. Kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa 

voit myös olla yhteyksissä sähköpostitse tai kotisivujen palautelomakkeella.  

 

VUOSIKOKOUKSET 

Facebookissa, kevätkokous huhtikuun loppuun - ja syyskokous vuoden loppuun mennessä. 

Kutsu tulee sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa aiemmin. 

 

YHTEYSTIEDOT  

Hallitus 2018  

Puheenjohtaja sekä sijoitus- ja sijaiskotiasiat Marjo Saarimaa, marjo.saarimaa@gmail.com, Ojalantie 15 91500 MUHOS 

Varapuheenjohtaja Sinikka Satela, suomenminipossuyhdistys@gmail.com  

Taloudenhoitaja Lauri Lindblom (Jäsenrekisteri, varainhankinta), lauri.lindblom@kolumbus.fi, 045 1576991 

Tiedottaja Päivi Huhtinen, paivihuhtinen@gmail.com 

Sihteeri ja jäsenjulkaisu Kärsäkäs Jenni Nieminen, jenni.ma.nieminen@gmail.com 

Minipossurekisteri Veera Hakola, minipossu.jasen@gmail.com 

Yhteistilausvastaavat Minna Maria Hölttä (nettisivut ja Minipossut-Kartalle-työryhmä) ja 

Elina Hänninen, mholtta@kolumbus.fi hanninen1983ster@gmail.com 

 

Yhdistyksen sähköposti: suomenminipossuyhdistys@gmail.com 

 

Facebook 

Suomen Minipossuyhdistys ry:n jäsenet: uudet jäsenet saavat kutsun sähköpostitse 

Minipossut: yleinen, kaikille avoin suljettu ryhmä, yhdistyksen hallinnassa 

 

Yhdistyksen kotisivut ja jäsenosio: www.minipossuyhdistys.fi 

Jäsenosioon pääset kirjautumaan klikkaamalla etusivun ylälaidassa olevaa 

suljetun lukon kuvaa. Mikäli haluat kirjautua joltakin muulta sivultamme, niin 

siirryt kirjautumisohjeisiin.  

Käyttäjätunnus ja salasana yhdistyksen jäsenten Fb-ryhmässä ja jäsenten sähköpostissa 

 

Toivottavasti viihdyt yhdistyksemme jäsenenä. Puoleemme voi aina kääntyä ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin, 

sähköpostitse, kotisivujen tai jäsenryhmän kautta. Haluamme vielä toivottaa Sinulle mukavaa alkanutta Uutta Vuotta 

2018! Ystävällisin terveisin Jenni ja muu Minipossuyhdistyksen hallituksen väki 

 

Kuvat: musta Ronja (Kreivilä), läikikäs 

Pampula (Nieminen), pienenä raidallinen 

Pottu (Kivimaa) & lentävä Osmo (Vilmilä, 

kuvaaja Valokuvaus Tuulia N) 

 

http://www.minipossuyhdistys.fi/jasenhakemus.html
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