Kärsäkäs
Suomen Minipossuyhdistys ry:n jäsenjulkaisu 1/2017
Puheenjohtaja röhkii
Vuoden 2016 minipossu on valittu ja kymmenestä finalistista voittajaksi äänestettiin Albert Einschwein. Onnea Allu ja omistaja Tiia Henriksson!
Kilpailut ovat mukavia, mutta jokaiselle meistä ne omat possut on tietenkin erityisiä. Osa lajin viehätyksestä ainakin omalla kohdallani
perustuukin juuri siihen, ettei ne mielistele kaikkia, eikä sian ystävyys ole mikään itsestäänselvyys, se pitää ansaita. Harmillistahan se on niille
vieraille, jotka odottivat pääsevänsä halimaan possuja, kun tulivat kylään, mutta on ollut useita erinomaisia tilanteita opettaa lapsille, mutta
myös aikuisille jotain eläimistä.
Minipossuja näkee nykyään yhä useammin mediassa ja kiinnostus lajia kohtaan on käsitykseni mukaan edelleen kasvussa. Facebookin yleisessä
Minipossut ryhmässä on tänään mennyt 1900 jäsenen raja rikki ja joka päivä sinne tulee liittymispyyntöjä, tavallisimpana päivänä muutamia.
Kaikki te yhdistyksen jäsenet olette mukana talkoissa lisäämässä tietoutta minipossuista -kiitos siis jäsenyydestäsi! Vastapalveluksena
yhdistyksemme haluaa vastata toiveisiinne entistäkin paremmin ja vastaanotamme mielellämme kehitysehdotuksia, ideoita ja palautetta.
Toukokuun alussa vietetään yhdistyksen syntymäpäivää mukavissa merkeissä Kangasalla, kannattaa seurata tarkasti tiedotuksia kotisivuilla ja
Facebookissa. Sääntömääräinen vuosikokous on tarkoitus pitää ennen huhtikuun loppua, siinä käydään läpi mm. juuri valmistunut tilinpäätös ja
viime vuoden toimintakertomus.
Tule mukaan! Ihan pian on kevät, on on, vaikka koko ajan sataakin lunta, aurinko lämmittää jo!
Terkuin Anu

Yhdistys tiedottaa:
Pysy jäsenenä ja vinkkaa kaverillekin
Jäsenet ovat saaneet postissa viereisen jäsenkirjeen ja sen mukana
jäsenmaksulaskun: muistathan maksaa laskun ja olla siten mukana Suomen
Minipossuyhdistyksen toiminnassa. Uudet tunnukset kotisivujen jäsenosioon, jossa
on runsaasti possumateriaalia, lähetetään ja jäsenten Fb-ryhmä päivitetään
maaliskuun aikana. Jäsenenä mm. saat halutessasi kakkukahvit koko perheelle
yhdistyksen Minipossupäivässä, pääset mukaan vaikuttamaan toimintaan, saat
possusi myyntiin yhdistyksen sivuille, saat tuen patologiseen tutkimukseen ja
rekisteröit possusi ilmaiseksi. Tärkeimpänä olet mukana levittämässä oikeaa tietoa
minipossuista. Uudeksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen sivujen kautta:
www.minipossuyhdistys.fi/jasenhakemus.html.
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

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.

Vuoden minipossu 2016 on Albert Einschwein

Kaikki finalistit ja saadut äänet:

Joulukuussa käytiin Vuoden Minipossu 2016 -äänestys. Hyväksyttyjä ääniä
annettiin yhteensä 351, joista voittaja sai 108. Voittaja saa palkinnoksi
himoitun Vuoden
Minipossu
2016 -tittelin
lisäksi
kunniakirjan,
minipossukorvakorut sekä huovutetut patalaput. Voittajapossulle lähtee myös
samassa lähetyksessä possulle sopivaa jyrsittävää. Suurin osa äänestäneistä oli
vieraita, muut ilmoittaneet jäseniä tai Fb-ryhmäläisiä. Kilpailu tuplasi kotisivujen
osumat ja latauskerrat verraten joulukuuta muihin kuukausiin. Tarkat tilastot
näkee kotisivujen jäsenosiosta. Kiitos kaikille äänestäneille!

1. Albert Einschwein 108  1.

Tässä Allun ehdokasteksti, voittajahaastattelu
julkaistaan myöhemmin Kärsäkkäässä: Albert
Einschwein on 3-vuotias leikattu
karju Porvoosta. Albert
ansaitsisi
vuoden
minipossutittelin
mm.
tekemänsä
vanhuksiin
kohdistuneen
hyväntekeväisyystyön
vuoksi. Albert käy joka
jouluaatto
tervehtimässä
laitoshoidossa jouluaan viettäviä vanhuksia, sekä on tämän
lisäksi kunnostautunut erityisesti olemalla kaikille
ystävällinen. Albertilla on suuri sydän ja hän jopa
hyväksyi tänä vuonna
perheeseen pienen
villakoiran muitta
mutkitta ja onkin
nyt enemmän
ja vähemmän
puudelin
vietävissä.
😃 🐩 🐷
Albert possulla
on myös hyvin
vekkuli luonne ja
hän
ilostuttaa
perhettään
milloin
milläkin
tempauksella. Jos
ei
piiloteta
mamman kenkiä
omaan pesään,
niin
sitten
röhkitään
musiikin
tahdissa piirretyille - hänen
lempipuuhaansa on muiden possujen
sekä eläinten telkkarista seurailu.

9. Sika-Possu Wagner 37

Albertista oli äänestysaikana myös juttu Helsingin
Uutisissa. (hymy kuva, kruunu lisätty voiton jälkeen).

2. Bill Gullinen 47  2.
3. Hermanni 43
4. Jallu 7
5. King 4
6. Maisa 18
7. Nexus 28
8. Pampula 44  3.
10. Töpseli 15

Minipossupäivä 6.5.2017 Kangasalla
Mitä? Koko perheen oppimisen, tekemisen, rennon jutustelun ja minipossujen täyteinen päivä
minipossuja, ja muita lemmikkisikoja, harrastaville sekä muille kiinnostuneille. Samalla juhlitaan
Suomen Minipossuyhdistyksen 20-vuotisjuhlia.
Missä? Kangasalan Tähtirannassa, Kaarina Maununtyttärentie 101,36200 Kangasala. Tampereelta
15 km. Etäosallistumis ja tietoiskujen jälkikatselu mahdollisuus.
Milloin ja mitä ohjelmassa? Lauantaina 6.5.2017
12 Tapahtuma alkaa
13 Keittoruokailu
 Ruokailu 5 €, alle 10 v lapset 2 €
14-16 Tietoiskut, Maksuton
 Toiminnallisia tietoiskuja mm. minipossun terveydenhuollosta,
sorkkahuollosta, ruokinnasta, aktivoinnista ja kouluttamisesta.
16 Syntymäpäiväkahvit
 Yhdistys tarjoaa synttärikakut ja -kahvit osallistuville jäsenille ja paikan päällä jäseniksi liittyville
perheineen, muille 2 €
Lisätietoa: https://www.facebook.com/events/215562438912179/
Oheisohjelmat: Maksuton
 Minipossujen, karitsoiden ja muiden eläinten ihailua
 Possuteemaisia kilpailuja (mm. tongintaa ja agilitya) lapsille ja lasten mielisille
 Possuesine-ja yhdistyksen historia näyttely, voit tuoda omia mukaan
 Mahdollisuus painaa omaan T-paitaan, tyynyliinaan tai kangaskassiin Pampula tai yhdistyksen
logo
 Kärsäkäs-tiimi: Minipossuihin liittyviin kysymyksiin vastaamassa mm. valmistuva eläinlääkäri,
eläintenkouluttaja ja minipossujen omistajia
Lähistön possukohteet: Omakustanteinen
 Särkänniemen Koiramäki, Tampere (minipossuja, villa- ja tuotantosikoja)
 Strutsitila Syrjynen, Pälkäne (villisikoja)
Muuta:
 Oman possun mukaan ottamista ei suositella tautiriskien ja possujen stressin takia, mutta on
kuitenkin mahdollista ja tarjolla irtoaita-aitaukset
 Kysy tarvittaessa yhteiskyyti-, julkisten pysäkiltä nouto- ja yöpymismahdollisuutta
Ilmoittautuminen: Ruokailua ja kahvitusta varten 23.4. mennessä. Tapahtumaan saa saapua myös
ilmoittautumatta, mutta tarjoilujen riittävyyttä ja erityisruokavalioiden saatavuutta ei tällöin voida taata.
https://goo.gl/forms/GPfGJOiIdUkMLvrn1
Lisätiedot: Suomen Minipossuyhdistys ry, suomenminipossuyhdistys@gmail.com
Jenni Nieminen, jenni.ma.nieminen@gmail.com

Tervetuloa!
T:

Pampula ja Vilma
ystävineen

Teema: Rokotukset ja loishäätö

Minipossukysely 2016
Sikaruusurokotuksen sai kaksi
kertaa vuodessa 48 % ja kerran
vuodessa 41 % possuista, lisäksi
parvorokotuksen oli saanut
11 % possuista ja kolin 3 %
possuista. 10 % ei oltu
rokotettu.

ROKOTUKSET
Useita sikatauteja pystytään estämään rokotuksin, jonka seurauksena minipossu
tuottaa vasta-aineita kyseistä taudinaiheuttajaa vastaan. Minipossuilla
käytettävät rokotteet ja annokset ovat samat kuin tuotantosian. Rokotteet
annetaan niskalihakseen aivan korvan taakse. Sian rokotteet myydään n. 5
annoksen pulloissa ja yleensä omistaja maksaa koko avaamispäivän aikana
käytettävän pullon. Rokotepullot ovat kuitenkin edullisia (n. 10 €), joten sen
hinta on vain pieni osa rokotuskäynnin hintaa (n. 50-80 €), mikä sisältää myös toimenpide-, ym. kulut, arvonlisäveron
sekä mahdolliset matkakulut. Kimpparokotuksissa rokotteen hinta pienenee, mutta muut kulut pysyvät lähes
samoina. Eläinlääkäri voi luovuttaa rokotteen ohjeiden kera myös itse pistettäväksi. Tässä on kuitenkin riskinsä ja
rokotuksen yhteydessä eläinlääkärin on hyvä arvioida myös possun kuntoluokka ja sorkkien pituus.
Sikaruusu: Jokainen minipossu tulee rokottaa maaperäbakteerin aiheuttamaa sikaruusua vastaan. Rokote ei ole
täydellinen, mutta yleensä se ainakin lievittää tämän jopa tappavan taudin oireita. Alle 3 kk ikäistä porsasta suojaavat
emakon ternimaidosta saadut vasta-aineet, joten ulkoilua, ym. ei tarvitse, eikä tule, vältellä ennen rokotusta.
Parvo: Sialla parvovirus aiheuttaa ainoastaan lisääntymisongelmia, kuten tiineyden keskeytymisiä ja muumioporsaita,
joten välttämätön se on vain lisääntyvillä yksilöillä. Muilla sioilla parvo-rokotteesta ei ole haittaa ja usein rokotteet
ovatkin sikaruusu-parvo-yhdistelmiä.
Koli: Jalostuskäytössä olevilla emakoille myös porsaiden koli-ripulia ehkäisevästä koli-rokotteesta on hyötyä.
Ternimaidon saanti on tärkeää, jotta porsaat saavat vasta-aineet.
ROKOTE

KENELLE?

1. ROKOTE

TEHOSTE

JATKO

3 kk

4 kk

1(-2) kertaa vuodessa, keväisin

Parvo

Jalostusemakoille 3 kk
ja -karjuille

4 kk

1-2 kertaa vuodessa tautipaine ja -herkkyys
huomioiden, yleensä 1 kerta keväisin riittää

Koli

Jalostusemakoille 6 vko ennen 3 vko ennen 3 vko ennen 2. ja sitä seuraavia porsimisia
1. porsimista
1. porsimista

Sikaruusu Kaikille

Minipossukysely 2016
Sikaruusurokotteesta (3 tapauksessa Porcilis Ery, 1 Parvoeryjin vet, 1
uusi sikaruusurokote) oli saanut oireita: alakuloisuutta, uupumusta,
hieman kuumetta, tärinää, ruokahaluttomuutta, toistuvaa
oksentelua, velttoutta ja/tai poissaolevuutta 12 minipossua ja yhden
vastaajan villasiat olivat meinanneet kuolla. Oireet olivat
helpottaneet yhdessä-parissa päivässä, kaksi oli saanut
tulehduskipulääkettä oireisiin, mistä oli ollut apua. Kaksi possua oli
saanut pistokohtaan patin, toisen (rokote Porcius ery+parvo) patti
oli hävinnyt kolmessa viikossa ja toisella jopa toistunut tarviten
välillä antibioottikuurin. Muutamalla oireita oli ollut vain
ensimmäisellä rokotuskerralle, usealla toistuvasti, yhdellä oireet jopa
pahenivat jatkuvasti ja yhden vastaajan possut stressasivat
rokotuksia valtavasti: osalla rokotus oli harvennettu näiden takia 1
kertaan vuodessa, mietittiin jatkoa tai oli jopa päätetty, ettei enää
rokoteta vaan otetaan riski ja seurataan vain mahdollisten oireiden
tuloa tarkasti. Osa haitoista oli raportoitu, mutta kaikkia ei.

Sivuvaikutukset
Valitettavasti minipossu voi saada
rokotteesta haittavaikutuksia. Onkin
tärkeä seurata possua tarkasti vähintään
15 min. Rokotuksen jälkeen possu voi olla
väsyneempi, jopa ruokahaluton ja lievästi
kuumeinen. Myös iho-oireet, kuten patin
muodostus pistokohtaan ovat mahdollisia,
mutta yleensä päivissä häviäviä. Hoito on
oireenmukainen tukihoito. Mahdollisista
haittavaikutuksista eläinlääkärin tulee
tehdä ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimealle sekä hyötyhaitta arvio tulevia rokotuksia ajatellen:
valmisteen vaihto voi auttaa.

LOISHÄÄTÖ
Sisäloisista minipossuilla esiintyy lähinnä porsailla harvoin alkueläin kokkideja ja vanhemmilla yksilöillä suolinkaisia
sekä piiskamatoja. Possu voi saada tartunnan emältään, suoraan ulkoa tonkiessaan tai välillisesti esim. muiden
lemmikkien tai ihmisen jalkineiden välityksellä. Ulkoloisista yleisin on sikakapi. Resistenssin kehittymisen ja myös
haittavaikutusten (erityisesti ivermektiini) riskin minimoimiseksi loislääkityksen tulisi olla kohdennettua: oireisiin,
näytteisiin ja diagnoosiin tai ainakin selkeään epäilyyn perustuvaa, jotta voidaan toimia todetun tai
todennäköisimmän aiheuttajan mukaan. Takasivulla Movet-laboratorion ohjeet ulostenäytteenottoon ja täällä
lähetykseen. Kaikki perheen possut lääkitään samanaikaisesti. Pääsääntöisesti muiden eläinten loiset eivät tartu
minipossuun, eikä päinvastoin. Kysy ohjeet eläinlääkäriltä muiden eläinten lääkitykseen ja ympäristön
puhdistustarpeeseen. Jatkotutkimuksia tehdään, jos lääkitys ei auta oireisiin.
Taulukossa minipossuilla käytettävät loislääkkeet, lisäksi tarvittaessa ympäristön puhdistus, possun pesu, ym.
LOISLÄÄKE

TEHO

Fenbendatsoli Sisäloiset
(esim. Axilur)

ANNOS JA ANTOTAPA

KENELLE?

5 mg/kg 3 peräkkäisenä
päivänä
(piiskamato
jopa 12 päivänä) suun
kautta

Kaikille 2 kertaa vuodessa syksyllä ja keväällä, tai
tarvittaessa useamminkin löydösten, oireiden tai riskien
(possumäärä, maaperän kontaminaatio) mieluiten
ulostenäytteen perusteella.
Sisäloisia oireileville: yskä, ripuli, ruokahaluttomuus,
ummetus, laihtuminen, hidastunut kasvu, vatsan pullotus,
vastustuskyvyn lasku, loiset ulosteessa/oksennuksessa
Emakko ennen astutusta ja tiineyden aikana 2-3 viikkoa
ennen synnytystä. Emakko ja porsaat 2-3 vko, 5 vko ja 7
vko iässä (/ivermektiini). Uudessa kodissa sisäloishäätö
annetaan viikko ennen 12 ja 16 vko rokotuksia tai suuressa
tartuntapaineessa 2-4 viikon välein 6 kk asti

Ivermektiini

Punkkikarkotteet
(ihmisten tai
koirien
valmisteet)

Ulkoja 200-300 µg/kg
sisäloiset, ei annos, kapissa 2
piiskamato
2
viikon
pistoksena (tai
kautta
eläinlääkäriltä

kertakertaa
välein
suun
USA),

Ulkoloisia
oireileville:
rupimuodostumat iholla

Punkkien (ja Enintään
kirppujen)
annoksilla
häätö
ja
ennaltaehkäisy

koiran Ei tutkittu, hyöty-haitta-arvio

kutina,

erite

korvissa,

5 ja 7 viikon ikäisille porsaille, jos kapia ei häädetty
vanhemmilta
Huomioitava ivermektiiviherkät koirat ympäristössä!

Minipossukysely 2016
Sisäloishäätö annettiin rutiinisti 2 kertaa vuodessa 63 %:lle possuista, 2 kertaa vuodessa tutkittavien
ulostenäytteiden perusteella 16 %:lle ja ei lainkaan 16 %:lle. Ulkoloishäädön sai säännöllisesti 11 % possuista; 11 % häätö
on tehonnut ulkoloisepäilyssä ja 1 %:lla ei, kapi on häädetty 15 %:lla 2 kertaa 2 vko välein annetulla ivermektiinillä ja
30 % ei saa ulkoloishäätöjä. Yksi possu oli saanut ivermektiinin kerran kasvattajalla, toinen sisäloishäädön vasta
kerran rokotusten jälkeen ja kolmatta pestiin metsäkäyntien jälkeen eläinlääkärin laimennettavalla (10 l vettä)
pesuaineella. Yhdeltä oli sisäloishäädön jälkeen tullut yksi suolinkainen ulosteen mukana ulos ja yhdellä havaittu
ulostenäytteessä munia, jolloin lääkitty. Yhdellä possulla oli kesällä kopissa hyttysnauhaa pyydystämässä hyttysiä.

Sikatohtori: PAINON MÄÄRITYS
Loishäätöä varten on tärkeä tietää possun paino. Muutoinkin
possun painoa ja etenkin kuntoluokkaa on hyvä seurata, jottei
possu pääsee huomaamatta lihomaan tai laihtumaan.

Laskukaavat:
A = tiukka rinnanympärys (cm)
B = pituus ”linnuntietä” kärsänpäästä
hännäntyveen (cm)
C = pituus selkää pitkin korvien juuresta
hännäntyveen (cm)
1.
2.

A x A x B : 14430 = paino (kg)
A x A x C : 13781 = paino (kg)

Vaa’alla:
 Nostettavissa oleva possu: ota possu syliin, punnitse
yhteispainonne henkilövaa’alla ja vähennä yhteispainostanne oma
painosi.
 Isompi possu: eläimille tarkoitettu iso, matala lattiavaaka;
tarvittaessa kuljetuskopan paino vähentäen
Mittanauhalla:
 Tuotantosioille tarkoitetut laskukaavat: kaavoja on tarjolla
useita erilaisia ja ne antavat hieman erilaisia tuloksia n. 5 %
tarkkuudella mm. possun ruumiinmallista ja koosta riippuen. Selvitä
siis vaa’alla possusi oikea paino ja vertaa mikä seuraavista kaavoista
antaa lähimmän tuloksen possullasi ja hyödynnä jatkossa sitä.

Röhkinää maailmalta
Afrikkalainen sikarutto- 2. seminaarikiertue on käynnissä
Aiheena tilatason tautitorjunta. Seminaarit alkavat klo 9.30 aamukahveilla (tarjoaa Atria, HKScan ja Snellman) ja päättyvät klo 12.30,
jonka jälkeen on omakustanteinen lounas. Muuten tilaisuudet ovat maksuttomia osallistujille. Seminaarin pääaiheina ovat ASF-hankkeen
esittely ja toimenpiteet, afrikkalaisen sikaruton tilannekatsaus, tilatason tautitorjunnan arviointi Biocheck -kartoituksen avulla sekä
sianlihamarkkinakatsaus ja bioturvallisuuden tärkeys liha-alalla. Seminaarissa luennoivat Eläinten terveys ETT ry:n asiantuntijat ja
lihatalojen edustajat sekä Suomen Sikayrittäjät ry:n toiminnanjohtaja. Sitovat ilmoittautumiset vähintään viisi (5) vuorokautta ennen
kutakin tilaisuutta sähköpostitse ari.berg@ariberg.fi -osoitteeseen. Ilmoita nimesi, mihin tilaisuuteen osallistut ja mahdolliset
erityisruokavaliot. Lisätietoa antaa hankejohtaja Ari Berg, puh. 040 566 7328.
Tulevat kiertuepaikkakunnat:
Ke 8.3. Huittinen Kaupungintalo, Risto Rytin katu 36
To 9.3. Tampere Ahlmanin Kartano, Hallilantie 24
Pe 17.3. Ilmajoki Etelä-Pohjanmaan Opisto,
Opistontie 111
Ti 21.3. Kouvola Kymen Paviljonki, Helsingintie 408,
Kuusankoski
Ke
22.3.
Hyvinkää Hyria (maaseutuopisto),
Uudenmaankatu 249
Ke 29.3. Laitila(hankealueen ulkopuolinen tilaisuus)
Hotelli-ravintola Laitilan Kievari, Keskuskatu 20

Minipossuja mediassa
Kokkolasta oleva Iiro-minipossu on 10 kk ikäinen
tuore lyhytelokuvatähti: Salaviinanpolttajat-elokuvan
uusi versio tehtiin suomalaisten elokuvien 110vuotisjuhlan ja Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.
Aiheesta kertoi mm. Aamulehti helmikuussa (kuva).

Lapinjärveläiset

Iita ja Bertta
leipoivat ennen joulua pipareita
Seiskassa. Parivuotiaat sisarukset
Iita ja Bertta ovat kookkaita
minipossuja asustelevat ihmisten,
mopsien, papukaijan ja kissojen
kera
sisäpossuina
ahkerasti
ulkoillen. Myös ulkotilat ovat
olemassa, mutta ainakaan tällä
hetkellä
hyvin
omistajiinsa
kiintyneet neidit eivät siellä viihdy.
Näiden ihastuttavien emakkojen
paheina ovat mm. vieraiden
varpaiden näykkiminen, lattialle
pissaaminen ja seinän syöminen.

Auton alle jääneen Pekoni-possun sijalle tullut Nasuminipossu-villasika-risteytys on kasvanut jo yli 100kiloiseksi. Tästä uutisoi mm. Satakunnan kansa
(kuvakaappaus videosta). Nasua on kuulemma luultu
sen kirmatessa vapaana myös villisiaksi. Yhdistys
muistuttaa, että risteytykset ovat minipossukannalla
erittäin positiivinen asia ja ne voidaankin mm. rekisteröidä
tietyin ehdoin minipossuksi, mutta risteytyspossun
ulkonäkö, koko, luonne, ym. voivat erota merkittävästi
minipossusta.
Huomiona, että Iitalla, Bertalla sekä Nasulla kuntoluokka
on kuvien perusteella enemmän kuin suositeltu 3:
kylkiluut eivät saa näkyä mutta niiden tulisi helposti
tuntua.

Seuraava Kärsäkäs ilmestyy kesäkuussa Minipossupäivän muistelu -teemalla.
Materiaalien deadline 30.5. (jenni.ma.nieminen@gmail.com)

Katso lisää ja ilmoittaudu mukaan: www.minipossuyhdistys.fi/uutiset.html

