
Kärsäkäs 
SUOMEN MINIPOSSUYHDISTYS RY:N JÄSENJULKAISU 4/2018 
 

Puheenjohtaja röhkii: 
Päivät pitenevät ja aletaan olla pian kevään korvalla. Possut alkavat liikkua päivä päivältä enemmän ulkona. 
Ihana odottaa sitä keväistä näkyä, kun lämpimillä keleillä possuja pötköttelee vino pino tontilla. Meillä on 
tapana laittaa olkia possujen aitaukseen jo silloin kun lunta on vielä maassa, possut tykkäävät pötkötellä 
olkikasan päällä aurinkoisella ilmalla.  
 
Yhdistyksellä on ollut ahkerasti toimintaa alkaneen vuoden aikana. Jyväskylän Kids and Pets-messut 
lähestyvät, olemme myös painattaneet kangaskasseja ja heijastimia yhdistyksen logolla myyntiin. Tuotteita 
on myyty suoraan halukkaille somen kautta ja niitä otetaan myös messuille myyntiin. Vinkatkaahan 
kavereille, että käyvät moikkaamassa meitä messuilla, jos liikkuvat siellä päin. 
 
Possuja on sijoitettu kotitoiminnan toimesta jo viisi tälle vuodelle. Koteja tarvitsemme jatkuvasti lisää, joten 
informaatiota saa aiheesta jakaa. Yhdistys ajaa aktiivisesti minipossujen kasvatusta luvanvaraiseksi 
mm.suuren kodinvaihtajamäärän takia. On huomioitavaa myös, että geenipooli on Suomessa pieni ja 
olisikin erittäin tärkeää, että jalostuksessa olisi suunniteltu linja. Erittäin tärkeää olisi myös, että kaikki 
minipossujen omistajat rekisteröisivät possunsa yhdistyksen rekisteriin, tällöin jalostuksen suunnittelu olisi 
mahdollisimman helppoa ja vältyttäisiin mm. perinnöllisiltä sairauksilta ja sitä kautta turhalta eläinten 
kärsimykseltä. 
 
Vaikka välillä on hyvä vakavoituakin asioiden äärellä, pidetään lippu korkealla ja puhutaan asiaa possujen 
puolesta. 

Marjo  
 
 

 
 
  

Tulethan moikkaamaan 
meitä ja kärsäkkäitä 

Jyväskylään 23.-24.3.! 
 

Vinkkaa myös kaverille :) 



Yhdistys tiedottaa:  
 

Kärsäkästä turvaa ja kantoapua:  

Yhdistyksen heijastimet ja 

kangaskassit myynnissä 

Nyt kannattaa tarttua tilaisuuteen ja auttaa 
possuja! Ostamalla kassin ja/tai heijastimen tuet 

yhdistyksen tiedotus -ja kotitoimintaa. Hinnat 
sisältävät postikulut: kassi 10 €, heijastin 4 €, kassi ja heijastin 12 €. Laita tilaus yv:nä tai sähköpostitse 

marjo.saarimaa@gmail.com, saat maksuohjeet, ja tilauksesi kolahtaa pian postiluukustasi 🐽🐖🐷 

 

Hallituksen ylimääräinen kokous 2.1.2019 

Facebookissa 2.1.2019 klo: 19.00  
Osallistujat: Marjo Saarimaa, Jenni Nieminen, Elina Hänninen, Päivi Huhtinen, Janita Horppu, Nina Hietala, 
Minna Hölttä, Maikki Haapalahti  
 
Esityslistan kohteet ja päätökset  
1. Yhdistyksen puheenjohtaja Marjo Saarimaa avasi kokouksen klo 19.00.  
2. Valittiin kokoukseen seuraavat toimijat: Pj Marjo Saarimaa, sihteeri Jenni Nieminen, 
pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Janita Horppu ja Nina Hietala  
3. Hallituksen työnjako:  
Marjo Saarimaa: puheenjohtaja sekä sijais- ja sijoituskotivastaava, Instagram-ylläpito, vastailee yhdistyksen 
sähköpostiin ja ohjaa tarvittaessa sähköpostit oikealle henkilölle, jakaa vastaukset hallituksen ryhmään 
Kärsäkästä varten  
Päivi Huhtinen: varapuheenjohtaja, tiedottaja (media), Facebook-ryhmien ylläpito  
Jenni Nieminen: sihteeri, Kärsäkkään julkaisu, yhdistyksen omaisuus -vastaava, Kärsäkirjaston hoitaja  
Maikki Haapalahti: taloudenhoitaja  
Nina Hietala: jäsenrekisterinhoitaja  
Janita Horppu: minipossurekisterinhoitaja  
Elina Hänninen: kimppatilaukset  
Minna Hölttä: webmaster, mainontavastaava, tiedottaja (Sey, eduskunta, viranomaiset, ym.)  
Kaikki: Facebook- ja Instagram- tilien sisällön tuotto, Kärsäkkään sisällön tuotto  
4. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet ovat puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla, eli Marjo Saarimaalla ja 
Maikki Haapalahdella, Marjo ilmoittaa nämä patentti- ja rekisterihallitukseen. Tilinkäyttöoikeus yhdistyksen 
tilillä säilyy Marjo Saarimaalla. Tilinkäyttöoikeus päättyy Lauri Lindblomilta. Uusi tilinkäyttöoikeus 
myönnetään Maikki Haapalahdelle ja jäsenrekisterin ylläpitoa varten Janita Horpulle myönnetään tilille 
katseluoikeus.  
5. Vaihdetaan yhdistyksen rekisteriselosteeseen minipossurekisterivastaavaksi Janita Horppu ja 
jäsenrekisterivastaavaksi Nina Hietala.  
6. 23.-24.3. on Jyväskylässä kids and pets -messut. Alustavasti Marja Saarimaa ja Päivi Huhtinen menossa, 
sekä some-possu Esteriä kysytty mukaan. Selvitetään vielä osallistumisen kustannuksia ja tehdään 
osallistumispäätös niiden mukaan.  
7. Muut asiat  
*Kärsäkirjaston laatikko joutunut koiran syömäksi, lainaaja uusinut paketin ja lähettänyt seuraavalle. Lähtee 
seuraavaksi lainaan Päivi Huhtiselle ja sitten Elina Hänniselle, jotka tarkastavat pakkauksen ja kirjojen 
kunnon. Mahdollisesti postituspussiksi yhdistyksen kangaskassi.  
*Nina Hietala selvittää Lauri Lindblomin kanssa kotisivujen jäsenosion salasanan vaihdon vuoden 
vaihduttua.  
*Marjo Saarimaa tilannut yhdistyksen logolla possunpunaisia kangaskasseja. Hoitaa myynnin omatoimisesti 
kulujen hinnalla.  
8. Kokouksen päättäminen. PÄÄTÖS: Kokous päätettiin kello 19:58 

mailto:marjo.saarimaa@gmail.com


Lukemista pääsiäislomalle: Lainaa Kärsäkirjasto! 

Ohjeen kirjastosta ja esittelyt kirjaston kirjoista löytyvät nettisivuilta: 
http://www.minipossuyhdistys.fi/yhdistys/karsakirjasto/ 
 
Paketista voit tarvittaessa napata myös korvamerkit possuillesi (kirjoittajan possujen merkit 
merkintätunnuksilla ja mikrosirunumeroilla koristettuna nimetyissä minigrip-pusseissa ja pihdit olemassa+ 
sirut possuissa ja sirulukija löytyy). 
  
Laina-aika on n. 1 kk ja hinta postitus seuraavalle (netistä 5,9 €). Varauksia voi laittaa Facebookin 
yhdistyksen jäsenet ryhmään, kärsäkirjastonhoitaja Jenni Niemiselle yksityisviestillä tai sähköpostitse 
jenni.ma.nieminen@gmail.com. 

 

Sijaiskotitoiminta puhuttaa 

Yhdistykseltä on kyselty runsaasti sijaiskotitoiminnasta mm. sosiaalisessa mediassa. Alla 
Puheenjohtajamme ja sijaiskotivastaavamme Marjo Saarimaan erinomainen vastaus tiedusteluihin: 
 
Minipossuyhdistyksen kotitoimintaa alettiin suunnitella vuoden 2015 lopulla. Toiminta lähti käyntiin 
tositeholla vuoden 2016 puolella. Meille tuli paljon yhteydenottoja possujen omistajilta, jotka eivät syystä 
tai toisesta enää pärjänneet possujensa kanssa. Suurimpina kompastuskivinä on ollut sisäpossuille 
lajinmukaisten olojen rakentelu, koska possu tonkii ja järjestelee paikkoja luontaisen käyttäytymisensä 
pohjalta ja tämä voi aiheuttaa ongelmia. Sisäpossun omistajalta sikailu vaatiikin monikertaisen panostuksen 
verrattuna tallipossujen hoitoon. Monesti ollaan oltu myös sen tosiseikan edessä, että possua hankittaessa 
ei ole tiedostettu millainen lemmikki minipossu on, jo minipossun koko (jopa 100 kg) on ollut monille suuri 
yllätys.  
 
Muutokset ihmisten elämissä, kuten erotilanteet tai sairastumiset ovat myös monesti possusta luopumisen 
syynä. Viimeisimpänä haasteena tuli 1.6.2018 voimaan astunut sikojen ulkonapitoasetus afrikkalaisen 
sikaruton vuoksi. Monelle possunomistajalle, jolle valjasulkoilu ei ole ollut mahdollista, asetus toi sen 
tosiseikan esiin, ettei vaadittuja aitoja ole pystytty rakentamaan ja possuista on näin ollen luovuttu.   
 
Meillä on tällä hetkellä yli 50 sijoituskotia ympäri Suomen sekä muutama sijaiskoti kiireellisille sijoituksille, 
tällaisia voivat olla esimerkiksi viranomaisten kanssa yhteistyössä toteutetut eläinten 
huostaanottotilanteet. Tällä hetkellä etsimme pysyviä loppuelämän koteja eli sijoituskoteja.  
 
Vaatimuksena kotitoimintaan lähteville ovat seuraavat seikat:  

• talliolot  

http://www.minipossuyhdistys.fi/yhdistys/karsakirjasto/
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• mahdollisuus ottaa vähintään kaksi possua, jotta lain vaatima pykälä lajitoverin seurasta täyttyy 
(minipossuja siis koskevat kaikki tuotantosikojen lainsäädännöt) 

• possukokemus tai muu pitkä eläinkokemus  

• mahdollisuus erottaa possut aidalla, possut erotetaan aina aluksi aidalla, kun ne tutustuvat 
toisiinsa, myös siihen on varauduttava, etteivät possut tule välttämättä ikinä keskenään toimeen  

• sikarekisteriin liittyminen, tapahtuu oman maaseutuelinkeinoviranomaisen avulla  

• ulkonapitoasetuksen noudattaminen: siat saavat ulkoilla valjaissa tai erikseen määriteltyjen 
aitarakenteiden sisällä, vaadituista aitarakenteista kannattaa olla yhteydessä oman alueen 
kunnalliseen eläinlääkäriin koska he valvovat asetuksen noudattamista. Pähkinän kuoressa aidalle 
on kolme mahdollisuutta toteuttaa; tupla-aita, sähkö olemassa olevan aidan yhteyteen tai muu 
tarpeeksi vankkarakenteinen aita estämään mahdollinen villisikakontakti.  

• kotitoiminnan kautta tulleet possut rekisteröidään yhdistyksen rekisteriin, koti ilmoittaa nämä 
yhdistyksen rekisterivastaavalle, tämä on ilmaista kodeille  

• lisäksi täytyy olla yhteistyökykyinen ja informaation kulkea kaikkien osapuolten välillä 
saumattomasti  

• kotitoimintaa koskee salassapito- ja vaitiolovelvollisuus eli asioista voi puhua, muttei niin että käy 
ilmi kenen possu on muuttanut jne.  

 
Kerron tässä oman kokemukseni kotitoiminnasta lyhyesti: 
Meillä on viisi minipossua, joista kolme on tullut yhdistyksen kotitoiminnan kautta. Possut elävät kahdessa 
eri laumassa ja toisen lauman tilat on vielä eroteltu aidalla sisältä ja ulkoa koska yksi possu on hieman 
erakkomainen. Possuista on luovuttu erinäisistä syistä kuten pitovaikeuksien, omistajan sairastumisen tai 
mielenkiinnon lopahtamisen myötä.  
 
Possut ovat aina stressaantuneita tullessaan, joten niiden käytös voi olla aggressiivista tai muuten 
haastavaa. Oman kokemuksen mukaan vasta vuoden kuluttua possun muutosta näkyy possun todellinen 
luonne. Possuilla voi olla tullessaan myös henkisiä traumoja, joten varsinkin alussa on todella tärkeää antaa 
possulle tilaa ja omaa rauhaa. Meille tullessaan yksi possuista ei päästänyt ketään kahta metriä lähemmäs 
itseään, mutta nyt parin vuoden kuluttua voimme makoilla pahnoilla vierekkäin ja rouva antaa rapsuttaa 
masusta.  
Olemme yhteydessä kaikkien possujen ex-omistajien kanssa ja he ovat käyneet meillä possuja 
katsomassakin muutamia kertoja. Silloin tällöin lähetän kuvia possuista entisille omistajille ja näin välittyy 
kuulumiset helposti.  
Kotitoiminta toimii niin, että possusta luopuva ottaa kotivastaavaan yhteyttä ja hän alkaa järjestellä asiaa 
eteenpäin. Kenenkään ei ole pakko ottaa possua vastaan eikä vastaavasti possun omistajan ole pakko 
antaa possua sellaiseen paikkaan, jota hän ei koe jostain syystä sopivaksi (esim. välimatka). Possusta 
luopuva ja koti sopivat käytännön asioista keskenään, kotivastaava auttaa taustalla. Possun muuttaessa 
tehdään kirjallinen sopimus, jolloin possun omistusoikeus siirtyy uudelle kodille. Koti vastaa possusta ja 
kaikista sikailuun liittyvistä asioista omalla kustannuksellaan. Yhdistykseltä voi kotitoiminnassa oleva koti 
hakea pientä avustusta suuremman yllättävän eläinlääkärikulun vuoksi.  
 
Allekirjoittanut on toiminut kotivastaavana toiminnan alusta. Monenlaisia kyselijöitä on ollut matkan 
varrella, kodeiksi ei hyväksytä heppoisin perustein ja haastattelen kaikki puhelimitse. Vuositasolla possuja 
on sijoitettu 50-70 kappaletta, viime vuonna 54 kpl. Tälle vuodelle on sijoitettu jo neljä possua. Tarve 
kodeille on suuri. Yhdistys on yrittää saada minipossujen kasvatuksen luvanvaraiseksi, tästä olemme olleet 
yhteydessä päättäviin tahoihin mm. maa-ja metsätalousministeriöön. Tämän lisäksi yhdistys jakaa 
faktatietoa minipossuista, jotta saisimme ihmisten tietoisuuteen realistisen kuvan siitä, millainen lemmikki 
minipossu on.  
 
 
Muhoksella 7.2.2019 Marjo Saarimaa  
Suomen Minipossuyhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja, sijoitus-ja sijaiskotivastaav 

Tietäisitkö sopivan sijoituskodin? 
 
Kodeista uutta kotia tarvitseville possuille on jatkuva pula, 
kysythän tätä kaikilta tutuilta, sukulaisilta, hevostalleilta, 

ym., joilta löytyisi minipossuille sopivat tilat!  
 

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



Teema: 
Lemmikkipossut maailmalla 

 

Possunpitoa Saksassa 

Ensimmäinen vaihe oli kuljettaa possu Suomesta Saksaan. Blondie oli Saksaan siirrettäessä vain 
nelikuinen, joten rokotuksia ei tarvinnut hoitaa, sillä emän rokotukset olivat vielä voimassa 
puolivuotiaaseen asti. Eläinlääkäri tarkisti possun 24h ennen matkaan lähtöä ja Eviraan piti ilmoittaa, 
että mistä possu matkustaa ja minne ja milloin. Matka tapahtui Finnlinesin laivalla pohjois-Saksaan ja 
pohjoisesta hain possun autolla etelään. Blondie herätti paljon mielenkiintoa ja hyttivierailijoita koko 
laivamatkansa ajan, sillä iso osa ihmisistä ei ollut minipossua aikaisemmin nähnyt. Automatkan 
pohjoisesta etelään (6h) Blondie matkusti nukkuen sylissäni. 
 
Saksassa possu piti pitää kuukauden karanteenissa poissa muiden eläinten lähettyviltä, rekisteröidä 
Saksaan omalle kunnalle, rekisteröidä itsensä tilanpitäjäksi ja tehdä uusi eläinlääkärin tarkastus. 
Eläinlääkäri tarkisti osan tilastamme, Blondien paperit, ja sanoi, että possulle täytyy olla kaveri. Aloin 
heti etsimään Blondielle possukaveria, sillä eläinlääkäri antoi vain pari viikkoa aikaa, tai he olisivat 
ottaneet Blondien huostaan ja vieneet sen johonkin sikanavettaan "lajitoverien" seuraan. Kaveri 
onneksi löytyi nopeasti 4 tunnin ajomatkan päästä ja hain yhdeltä kasvattajalta Bambien kotiin. 
Possun etsiminen Saksasta oli haastavaa, koska harva "kasvattaja" on rekisteröitynyt kunnalle ja 
kasvattaa laittomasti. Possujen totuttaminen toisiinsa oli myös oma fiasko, sillä Bambie oli juuri 
erotettu emästään, eikä ollut tottunut ihmisiin, eikä osannut juurikaan syödä kiinteää ruokaa, joten 
se haki turvaa Blondiesta, joka ei alkuun edes halunnut hyväksyä uutta kaveriaan. Bambie onneksi 
sitkeänä tyttönä ei alkanut pelkäämään Blondia, vaan yritti aina uudestaan kaveerata "isosiskonsa" 
kanssa ja loppujen lopuksi tytöistä tulikin ihan hyvät kaverit. Eläinlääkärit tulivat Bambien kotiin haun 
jälkeen tarkistamaan, että kaveri on varmasti haettu ja tarkastamaan loput tilasta. 
 
Saimme suuren listan säännöistä possunpidosta Saksassa. Verikokeet tulisi lähettää 
kunnaneläinlääkärille joka vuosi, sillä meidän maakunnallamme oli löydetty afrikkalaista sikaruttoa, 
mutta toistaiseksi onneksi vain pari tapausta. Possut täytyy rokottaa kerran vuodessa sikaruusua 
vastaan. Madotukset hoidetaan pariin kertaan vuodessa. Joka vuoden alussa kunnalle on 
ilmoitettava, kuinka monta possua tilalta löytyy. Possun kuolemasta ja hävittämisestä on myös 
ilmoitettava välittömästi kunnalle, jos niin sattuu käymään. 1.1.2019 tuli muutos sääntöihin, että 
verikokeet otetaan vain, jos taudeista on jotain epäilystä. Tämä helpottaa aivan suunnattomasti 
meidän elämäämme, sillä meillä harva eläinlääkäri on erikoistunut mitenkään sikoihin. 
 
Minipossua koskee samat säännöt kuin tuotantosikaa. Tarhan on oltava tupla-aitainen, korkeutta ei 
ole määritelty, mutta sen täytyy olla niin kestävä, ettei possut pääse kosketuksiin ulkopuolisten 
eläinten kanssa. Meillä toimii hevosten kävelykoneen keskiö, jota ympäröi 150cm korkea tupla-aita, 
aidat n. 150cm toisistaan. Tarhassa on possuille pieni mökki täynnä vilttejä ja lämpölamppu. Tarhan 
ovessa on oltava "Ruokkiminen kielletty"-kyltti. Aitauksesta ei saa päästä saasteita pohjaveteen ja 
possun ulosteet täytyy hävittää niin, etteivät ne eksy luontoon. Tarhasta piti maksaa lupamaksu, 
ennen kuin saimme alkaa käyttää sitä. Possut eivät saa koskea sorkallaan maata tarhan tai tallin tai 
talon välillä. Possu täytyy joko kantaa, tai vetää kärryssä. Tämä koskee myös kaikenlaista 
lenkittämistä valjaissa tai pitämistä pihalla vapaana. Tautiriski on eläinlääkärin mukaan niin suuri ja he 
ovat erittäin tosissaan tautien kanssa Saksassa. Meillä täällä vuoristossa ei juuri villisikoja elä, mutta 
säännöt ovat säännöt. 



Talo-olosuhteet olivat eläinlääkärin tarkastettavissa ja päätettävissä. Talon täytyy olla turvallinen ja 
eläinystävällinen ja possua ei saa eristää esimerkiksi vain yhteen huoneeseen. Meillä talona toimii 
ihan tavallinen pieni kaksio. Possun ruokia ei saa säilyttää samassa jääkaapissa ihmisten ruokien 
kanssa tautileviämisen vähentämiseksi. Meidän possumme syövät vain kotimaisia (tässä tapauksessa 
saksalaisia) tuotteita. Possut elävät talli-tarha-talo väliä. Kesäisit ne voivat olla yötä-päivää ulkona. 
Lämmöt kesäisin hipovat 40 astetta ja jos aurinko paistaa, täytyy Blondie vaalean ihonsa takia suojata 
vahvalla aurinkorasvalla. Talvisin eivät pääse ulos juuri ollenkaan suuren lumimäärän ja jääkylmän 
vuoristoilman vuoksi ja koska tarha on ainoa luvallinen ulkoilualue, niin vaihtoehtoja ei ole. Talvet 
possut viettävät aikaa tallissa ja talossa. 
 
Saksassa ei tietääkseni ole possuyhdistystä. Saksassa minipossujen pito on niin hankalaa, että se ei 
ole kovin yleinen lemmikki. Mitään possutoimintaakaan täällä ei juuri harrasteta, ihan senkin takia, 
ettei possua saa juurikaan kuljettaa mihinkään. Possun kuljettamisesta tilalta pois täytyy ilmoittaa 
kunnalle. 
 
Kaiken kaikkiaan elämme hyvinkin onnellista elämää kärsäkkäidemme kanssa. Säännöt ovat tiukat ja 
niiden laiminlyömisestä saa pahat sanktiot (possut otetaan pois, ilman varoitusta), mutta rutiiniin kun 
pääsee mukaan, ja sääntöjä noudattaa, niin ongelmia ei ilmene. 
 
Pari muuta hassua sivujuttua, mitä on ilmennyt, on se, että erittäin suuri osa ihmisistä luulee, että 
minipossu jää samankokoiseksi, mitä pienet porsaat ovat. Ihmiset olivat järkyttyneitä, kun kerroin, 
että meidän 30kg possut on itseasiassa erittäin pienikokoisia minipossuja. Automatkoilla olen 
huomannut, miten bensa-asemien vessoissa on varoituskyltit, ettei ulos saisi heittää syötävää 
villieläimille, sillä alueella kulkee villisikoja, jotka saattavat kuljettaa ja sairastaa afrikkalaista 
sikaruttoa. Saksassa ollaan hyvin tarkkoja tautien suhteen ja ennen kuin vahinkoa ehtii tapahtumaan, 
otetaan jo varotoimenpiteet käyttöön. 
 

Kiitokset Tiinalle jutusta ja kuvista! 
 

 
 
 

 

  



Esther the Wonderpig - Maailman kuuluisin lemmikkisika 

Kesällä 2012 Kanadan Torontossa Derek Walter ja Steve 
Jenkins luulivat ryhtyneensä sijoituskodiksi ystävänsä 
minipossulle, josta kuulemma tulisi enintään 50-
kiloinen. 1,3 kg porsas-Estheristä kasvoikin yli 300 
kiloinen tuotantosika, rakastettu perheenjäsen ja 
someilmiö, kasvissyöjien ja eläinsuojelijoiden julkkis 
sekä sika joka on opettanut monille, että 
tuotantoeläimetkin ovat yksilöitä. Estherillä on satoja 
tuhansia Facebook-seuraajia, lukemattomia Youtube-
videoita ja Esther jopa twiittaa, nettisivut löytyvät täältä: 
https://www.estherthewonderpig.com/.  
 
Keväällä 2014 kerättiin joukkorahoituskampanjalla 60 
päivässä lähes 7500 ihmisen lahjoittamana lähes 320 000 euroa, 
jolla ostettiin maatila, jolla elää myös muita uuden kodin 
tarvinneita eläimiä, mm. kalkkuna. 
 
 

Esther muistuttaa myös siitä, kuinka 
lemmikkiä ei tule ottaa hetken mielijohteesta. 

Minipossuihin kunnolla perehtynyt ja 
tutustunut olisi osannut heti sanoa, että 
typistettyhäntäinen suurikorvainen kärsäkäs 
on tuotantosian porsas. Onneksi Derek ja 
Steve olivat valmiit muuttamaan omaa 
elämäänsä, kun lemmikki olikin erilainen kuin 

oletettiin ja vaati erilaisen elinympäristön.  
 

 
 

 
 
  

https://www.estherthewonderpig.com/


Sikatohtori: Rokotukset maailmalla 

Loishäätö maailmalla on verrattain samanlaista kuin Suomessa. Sen sijaan, kun Suomessa riittää rokotus 
peruspossuilla sikaruusua vastaan, ja jalostuspossuilla lisäksi parvoa ja kolia, ja tuotantosioilla sirkoa vastaan, 
maailmalla minipossuja rokotetaan kuitenkin myös useita muita tauteja vastaan: 
 
Tetanus eli jäykkäkouristus 
Maaperässä oleva jäykkäkouristus bakteeri, joka voi aiheuttaa taudin haavaan päästessään ja tuottaessaan 
hermomyrkkyä hapettomissa oloissa. Siat ovat melko resistenttejä jäykkäkouristukselle, mutta 
sairastuessaan vastaavat huonosti lääkitykseen ja usein kuolevat. USA:ssa suositellaan rokotusta 8 ja 10 
viikon iässä ja sen jälkeen puolivuosittain. Suomessa rokotus on tarpeellinen rutiinisti vain ihmisille ja 
hevosille, possun rokottamisen tarve on hyvä arvioida, mikäli possulle tulee likainen haava tai syvä purema. 
 
Leptospiroosi 
Leptospira-bakteerien aiheuttama zoonoottinen (ihmisten ja eläinten) tauti, joka tuotantoeläimillä yleensä 
oireeton. Voi aiheuttaa sioilla luomisia, tiinehtymättömyyttä ja yksi kanta keltatautia. Leviää sairastuneen 
eläimen virtsasta veden kautta. Kosteus ja lämpö edistävät esiintymistä. Suomessa alhaisia vasta-ainetasoja 
teurastetuilla sioilla. Rokotus käytössä maissa, joissa suuri ongelma ja suojaa yleisimpiä aiheuttajakantoja 
vastaan. Suomessa ei tarvetta rokottaa nykyisessä tautitilanteessa. 
 
Paiseinen keuhkokalvontulehdus eli APP eli Actinobacillus pleuropneumoniae 
Bakteerin aiheuttama kuumeinen hengitystietulehdus, jolle altistavat mm. huono ilmanlaatu ja hygienia, 
suuret eläinryhmät, lämpötilavaihtelut ja muut mikrobit. Riskitekijöiden karsiminen on tärkein ehkäisykeino 
ja minipossujen pito-olosuhteissa yleensä erittäin helppoa. USA:ssa mukana yhdistelmärokotteissa, 
Suomessa käytettävissä tarvittaessa rokote, minipossuille ei tarpeellinen. 
 
Rabies eli raivotauti 
USA:ssa rokote suositellaan annettavaksi 4 kk iässä, vuoden päästä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. 
Suomessa rabiesta ei esiinny yksittäisiä tuontieläinepäilyjä ja yksittäisiä lepakkorabiestapauksia lukuun 
ottamatta.  Koirien rokotetta voidaan hyöty-haitta-arvion mukaan tarvittaessa käyttää minipossuilla, 
lähtökohtaisesti tarvetta rabiesrokotteelle ei ole. 
 
Myös muita rokotteita on maailmalla tarjolla. Hyvä on tietää myös, että Suomessakin on tarjolla 
kastraatiorokote Improvac. 
 
Kuvassa rokotuskohta intialaisella villisialla. Yhdistyksen Youtube-kanavasta löytyy video Sikaruusu-
rokotuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=mMCoNZpWLx0 

 



Minipossut (minipigs, potbellied pigs, PBP’s) Yhdysvalloissa 

Kuvituksena Amerikan Minipossujärjestön myyntiartikkeleita :) 
 
Ensimmäiset mustavalkoiset roikkovatsat (Connellin linja, 14 emakkoa ja 4 karjua) 
saapuivat eläintarhaan USA:an Kanadasta 1985. Pian possuja tuotiin myös 
lemmikeiksi Saksasta ja Itävallasta, sekä suoraan Aasiasta, mm. 
Kiinasta, ja kaupattiin vuonna 1985 jopa 37 000 dollarin ($) 
hinnalla. 1989 saapui Euroopasta, Englannista, Ruotsista ja 
Saksasta, toinen väriltään valkoinen linja (Lean linja). 
Possuja myytiin aluksi erinomaisesti kaupunkiolosuhteisiin 
soveltuvina, hypoallergeenisina, lapsirakkaina, sopeutuvaisina, 
helposti koulutettavina ja koiraa helpompana (ei tarvitse pitkiä lenkkejä, ei hauku, ei kirppuja) erinomaisina 
lemmikkeinä. 2010-luvulla myös USA:an rantautuivat Euroopasta ”mikropossut” (Juliana possut).  

 
Kummallakin kertaa totuuden paljastuttua ja possujen mm. 
kasvettua kuviteltua isommaksi tuhansista possuista on 
luovuttu. Osassa USA:n osavaltioista on myös edelleen 
alueita, jossa tuotantoeläimiä ei saa pitää lemmikkinä.  
 
Jo vuonna 1997 tehtiin Ohion Yliopistossa tutkimus, jossa 
selvitettiin 55 % avustusjärjestöistä saaneen kysymyksen, 
ottaisivatko he uuden kodin tarvitsevan minipossun vastaan, 
yhteensä 18 kk aikana 4380 kertaa, ja samaan aikaan yli 4000 
minipossua päätyi teurastettavaksi 485 teurastamossa. 
Vuonna 1999 uutisoitiin jo yli 50 % minipossuista vaihtavan 
kotia ennen 1 v ikää. Silti edelleen nyt 20 vuotta myöhemmin 
on arvioitu, että USA:ssa jopa 90 % minipossuista vaihtaa 

kotia ennen 1 v ikää. Tämä tarkoittaa vuosittain jopa tuhansia minipossuja, jotka päätyvät kymmeniin 
täpötäysiin possukeskuksiin, teuraaksi, lopetettavaksi tai ikävimmillään vapaaksi luontoon.  
 
Tällä hetkellä USA:ssa yli 200 $ hintaa pidetään jo 
korkeana ja esim. moni lukemattomista Facebook-
ryhmistä sallii vain alle 50-150 $ maksavien 
kodinvaihtajien myynti-ilmoitukset. Porsaiden 
markkinointi on monin paikoin kielletty kokonaan. 
 
USA:ssa kasvattajat rakastavat käyttää erilaisia termejä 
mm. micro pigs, teacup pigs, Juliana pigs, mini Juliana 

pigs, micro mini pigs, pixie pigs, nano 
pigs, toy pigs, apartment pigs ja 
miniature pigs ovat kaikki 

käytännössä minipossuja. 
Enemmän eurooppalaista 

kantaa olevat (Juliana possut) 
ovat yleensä pienempiä kuin 
alkuperäisen amerikkalaisen 
kannan edustajat, joihin on risteytetty mm. tuotantosikaa. USA:ssa on erittäin 

runsaasti myös huijauksia ja vääriä keinoja minipossuihin liittyen: 
tuttipulloporsaita, ruokintaohjeita, joilla possu pyritään pitämään pienenä, mutta 

joilla possu todellisuudessa kärsii vakavasta aliravitsemuksesta ja voi jopa kuolla, 
ylipainoa, sisäsiittoisuutta ja jopa minipossuna myytyjä tuotantosian porsaita, 

kuuluisimpana aiempana esitelty Esther.  
 



Ei ole ihme, että useat Yhdysvaltojen 
eläinsuojelujärjestöt ja paikallinen 
minipossuyhdistys NAPPA (North American 
Potbelly Pig Association) ovat huolissaan 
minipossujen hyvinvoinnista ja jalostamisesta 
sekä omistajien perehtymättömyydestä. Useat 
julkisuudenhenkilöt ovat myös hankkineet 
söpön pikkupossun – ja onneksi myös 
esiintyneet aikuiseksi kasvaneen ei-enää-
pikkupossunsa rinnalla.  
 
 

 

Yhdistyksiä, ym. ulkomailla 

 Australia: The Miniature Pig and Pet Pig Association of 
Australia, www.mpppaustralia.com  

 Kalifornia: Californian Potbellied Pig Assocation, 
www.cppa4pigs.org  

 Kalifornia: South California Association Miniature Potbellied Pigs, 
SCAMPP, www.scampp.com  

 USA: American Minipig Association, AMPA, www.americanminipigassociation.com  
 USA: North American Pet Pig Association, NAPPA, 

www.petpigs.com  
 www.americanminipigrescue.com  

 USA: yksi kymmenistä minipossusuojajärjestöistä, 
mahdollisuus tukea toimintaa 

 www.carrsconsulting.com/home/pig_area.htm  
 tietoa sioista ja lemmikkipossuista, erinomaisia kuvia  

 www.gris-eva.se , www.minigris.nu  
 Ruotsi: tietoa minipossuista, myytäviä porsaita 

 www.minipigbreeders.com  
 USA: sertifioidut kasvattajat, tietoa minipossuista 

 www.minipiginfo.com  
 valtavasti tietoa minipossuista, hyviä kuvia ja videoita hoitotoimenpiteistä, aktivoinnista, yms. 

 www.rossmillfarm.com  
 USA: minipossukeskus, tarjoaa mm. possujen hemmottelulomia, varusteita, ym. B&B 

 www.theanimalbehaviorcenter.com/webinar/  
 ostettavia webinaareja mm. minipossun aktivoinnista ja käytösongelmista 

 

Facebook  

 AMPA- American Mini Pig 
Association 

 Forum for Pet Pig Owners: Mini 
Miniature Micro Teacup Potbelly 

 Just Mini Pigs 
 Mini Pig Info  
 Mini Pig Pet Education 
 Ms Piggy's Pet Pigs - Minigrisar 
 Pigs are Awesome 
 Pig Placement Network 
 Potbelly Pig Lovers 
 SNN - Swine News Network 

   

http://www.mpppaustralia.com/
http://www.cppa4pigs.org/
http://www.scampp.com/
http://www.americanminipigassociation.com/
http://www.petpigs.com/
http://www.americanminipigrescue.com/
http://www.carrsconsulting.com/home/pig_area.htm
http://www.gris-eva.se/
http://www.minigris.nu/
http://www.minipigbreeders.com/
http://www.minipiginfo.com/
http://www.rossmillfarm.com/
http://www.theanimalbehaviorcenter.com/webinar/


Röhkinää maailmalta 
 

Ruokavirasto julkaisi 
loppuvuodesta esitteen 
minipossujen ruokinnasta. 
Paperiversioita saa tilata 
yhdistykseltä maksutta ja 
jäsenet saivat omansa 
jäsenmaksulaskunsa mukana. 
Sähköinen versio löytyy täältä. 
 
Lihan syöttökielto liittyy 
eläintautien ehkäisyyn, joista 
tärkein on Suomen sikataloutta 
uhkaava:  
 

Afrikkalainen 

sikarutto 

Loppuvuodesta uutisoitiin 
taudin uhkaavan myös 
tiikereitä ja leopardeja 
Aasiassa, joiden merkittävin ravinnonlähde villisiat ovat. Etenkin Kiinassa tauti on levinnyt sikaloissa 
hallitsemattomasti ja aiheuttanut myös satojen tuhansien sikojen lopettamisen, mm. vuodenvaihteessa 73 000 
sian sikalasta (MT). 
 

Positiivista on, että Virossa on villisioilla todettu vasta-aineita tautiin ja rokotteita on 
kehitteillä (MT). Sitä odotellessa on jokaisen kuitenkin hyvä perehtyä tautiin ja sen 
estämiseen sekä tunnistamiseen mm. Ruokaviraston tuoreiden animaatiovideoiden 
avulla: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-
elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/asf-videot/  
 

Yhdistykselle Maskotti 

 
 Yhdistyksen Facebook-sivulla etsittiin nimeä maskottipossullemme. Nimeksi tuli Toivo 

Konrad Possunen.  

  

Ennakkomainos: CafeNavetta Taidenäyttely  

 

 
Sari Salaksen ja Sika-Possu Wagnerin 
kodin pihaladossa, kotitekoista taidetta. 

Englanninbulldoggit ja minipossut tauluissa 
hyvin edustettuina. 

 
Avajaispäivänä tarjotaan kahvia ja pientä 

makeaa. Pienimuotoinen kirpputori ohessa. 
 

24.6. klo 16-19 
29.6. klo 14-18 
30.6. klo 14-18 
1-4.8. klo 14-18 

 
Pirttikoskentie 1662, Hämeenlinna 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/henkiloasiakkaat/lemmikki--ja-harraste-elaimet/minipossujen_ruokinta_fi_se.pdf
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.340115
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.355216
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.354823
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/asf-videot/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/asf-videot/


Possuja mediassa’ 

Elokuvateattereissa pyörivän Onnelin ja Annelin eläinpääosassa on ihastuttava Puustinen 🐽 Täältä löytyy 

ihastuttava video elokuvan eläimistä, jossa Onnelin ja Annelin esittäjät kertovat kuvaavasti, että ”Puustinen 

on kiltti ja söpö possu, mutta näyttelijä Putti vähän rasavilli”. Videollakerrotaan myös että Putin lisäksi oli 

kolme varapossua kuvauksiin. 

 
Minipossuyhdistys haluaa muistuttaa kuitenkin 
seuraavista asioista lemmikkipossuihin liittyen: 
1) Elokuvan tähtenä oleva villasika-minipossu-mix Putti 
on elokuvassa vasta porsas ja kasvaa aikuisena 
huomattavasti suuremmaksi 

2) Vaikka possun älykkyysosamäärä on lähes "∞" 

(ääretön), niin ilman miellyttämisenhalua on 
älykkyydestä usein jopa enemmän haittaa kuin hyötyä 
3) Lainsäädännön mukaan possun tulee ulkoilla 
kytkettynä tai suoja-aidan takana, sille ei saa syöttää 
ruoantähteitä ja sillä tulisi olla korvamerkit 
4) Lainsäädännön ja possun edun mukaisesti possu 
tarvitsee lajitoverin sekä jatkuvasti vettä 
5) Jos silti elokuvan jälkeen tulee olo, että oma 
"Puustinen" perheeseen sopisi, niin otathan selvää 
possuista, käyt tutustumassa aikuisiin possuihin ja 
harkitset, voisitko tarjota kodin aikuiselle 
kodinvaihtajalle: kaikista näistä voit ottaa yhteyttä 
Suomen Minipossuyhdistykseen 

 

Jokaisen possufanin kannattaa elokuva käydä katsomassa! 🐷😊 
 

Kärsäkäs 2/2019 ilmestyy maaliskuussa  
Possu ja muut eläimet -teemalla 

Materiaalien deadline 28.2.2019 (jenni.ma.nieminen@gmail.com) 

 
 

https://www.facebook.com/nordiskfilmelokuvat/videos/328365264680266/
mailto:jenni.ma.nieminen@gmail.com

