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Puheenjohtaja röhkii: 
 
Illat pimenevät ja possuystävämme ovat saaneet herkutella 
sadonkorjuun hedelmistä. Omenat ja herukat ovat uponneet kuin 
pohjattomaan kaivoon possujen päästessä niiden makuun. 
Kannattaa kuitenkin syöttää maltilla näitä sesonkituotteita, jotta 
vatsa pysyy kunnossa, kaikki me varmaan olemme joskus syöneet 
omenoita liikaa kerralla ja siitähän seuraa helposti vatsanpuruja. 
 
Tämän syksyn aikana olen itsekin joutunut parin uuden tilanteen 
eteen possujen kanssa. Elviira-emakkomme vetäisi eräänä päivänä 
perunanpalasen henkeen niin pahasti, että jouduin antamaan 
hänelle ensiapua ja käyttämään Heimlichin otetta, jonka avulla 
perunanpalanen tulikin sitten onneksi ulos. Todella pelottava 
tilanne, mutta onneksi maltti pysyi, vaikka kaikki kolme possua 
(ovat siis samassa aitauksessa) panikoivat. Tällaisiin tilanteisiin 
kannattaakin varautua päivittämällä EA-taidot, ei vara venettä 
kaada ja kun on kerrannut ohjeet, niin ne tulevat sitten paremmin 
mieleen, jos jotain ikävää tapahtuu. 
 
Toinen uusi asia mihin tutustuin ihan vasta, oli possujen torahampaiden lyhentäminen. Meidän leikkokarju Patella 
olivat torahampaat kasvaneet jo niin pitkiksi, että ne koskivat jo poskeen. Samoin toisella 
villasikaleikkokarjullamme oli samanlainen tilanne. Siinä mietittiin eri vaihtoehtoja ja päädyttiin kokeilemaan 
vaijerilla sahausta. Ja kas kummaa, sehän sujuikin mallikkaasti. Lyhensin ensi torahampaat villasialta, jota ei juuri 
toimenpide kiinnostanut, lähinnä heiluva vaijerinpätkä kiinnosti possua eikä se mitä ihminen touhusi. Paten 

kanssa tilanne oli hieman haastavampi, koska väli, mistä vaijeri piti 
ujuttaa hampaan taakse, oli niin pieni. No, herkkujen avulla sekin 
onnistui. Possu ei tykännyt sahauksesta, mutta jääräpäisesti veivasin 
menemään vastalauseista huolimatta ja niin hampaat katkesivatkin 
muutaman sekunnin sahauksen jälkeen. Hiukan henkisesti 
loukkaantunut possu saatiin hyvälle mielelle herkkujen ja kehujen avulla. 
Ja tietysti possut saivat paljon rapsutuksia toimenpiteiden jälkeen. 
Toimenpiteet suoritettiin eläinlääkärin ohjeistuksella, älä ryhdy 
toimenpiteeseen jos et ole varma mitä teet, vaan jätä se silloin 
eläinlääkärin tehtäväksi. 
 
Pitemmittä puheitta toivottelen kaikille sikamaisen mukavaa syksyä ja 
rummuttakaa kovasti somessa sijoituskotien tarpeesta, tilanne on 
edelleen sama eli tarvitsemme jatkuvasti uusia koteja! 

 T: Marjo  
 
Ja PS. Katkaistusta torahampaasta saa uniikin kaulakorun :)  



Yhdistys tiedottaa:  
 

 

Tapahtumia 
 
Tulevana viikonloppuna on Tampereen Lemmikkimessut, joissa 
yhdistys on esillä sunnuntaina possujen kera: Pallerosta löytyy 
juttu myös tapahtuman kotisivuilta.  
 
Ainakin viime vuonna väkeä riitti ja ihailtavia eläimiä, oli 
possujen lisäksi monenlaisia mm. kalloja, siilejä ja alpakoita; 
harrastuslajeja sitäkin enemmän ja puodeissa kaikenlaisia ihania 
kotiin vietäviä.  
 
Kärsä siis kohti Tamperetta! 

 

Kärsäkirjasto huoltotauolla, 

mutta pian taas 

lainattavissa :) 

 

Äänestä suosikkikuvasi ensi vuoden  

Possujen Nimipäiväkalenteriin! 
Äänestys löytyy Suomen Minipossuyhdistyksen FB-sivuilta, käy tykkäämässä suosikeistasi!  
https://www.facebook.com/suomenminipossuyhdistys  

 

Käynnissä myös asustetilaus ja 
myynnissä yhdistyksen 

kangaskasseja, heijastimia ja 
mukeja! Katso jäsenten 

Facebookista lisää! 

 
Kotisivujen jäsensivujen 

https://www.minipossuyhdistys.fi/jasenille/ 

uusi salasana: 

minimini19 
 

 

https://www.lemmikkitampere.fi/fi/program/minipossu-pallero/?fbclid=IwAR1dt2q-xVa2aWNKhGgmguuapv_s7rR2AxE_fV62JNsbWiDLXjRNgFZf_QE
https://www.facebook.com/suomenminipossuyhdistys
https://www.minipossuyhdistys.fi/jasenille/


Teema: Possutaidetta 
 

 

Muusana Sika-Possu Wagner ja viisi bulldoggia  
Hämeen Sanomat ehti vierailla Sari Salaksen 
possu- ja buldoggiaiheisessa 70 taulun lato-
taidenäyttelyssä. Mainio juttu ja video 
löytyvät täältä: 
https://www.hameensanomat.fi/kanta-
hame/muusana-sika-possu-wagner-ja-viisi-
bulldoggia-785477/  
 
Yli kymmenen vuoden aikana tehdyt taulut 
rakkaista lemmikeistä: kärsäkkäästä ja 

kirsukkaista olivat esillä Pirttikoskella 
heinä-elokuussa. Vanhemmissa 
tauluissa työvälineinä ovat lyijykynä 
ja tussit, uudemmissa myös öljyvärit. 
Aiemmin taulut ovat koristaneet 
lähinnä tämän kuukauden 
kalenteripossu Sika-Possu Wagnerin 
huonetta. Sarin teoksia on nähty 
myös aiemmissa Kärsäkkäissä. 
 
Paikalta löytyi myös Sarin suussa 
sulavia leipomuksia, mm. Snickers-
piirakkaa, kirpputori, teemaan 
sopivia matkamuistoja sekä 
Kuusamossa asuvan taitelija Esa 
Leppäsen myytäviä kierrätyshenkisiä 
possuteoksia. 
 
”Kaikista maalauksista löytyy kärsät 
ja kuonot, myös ihmistä esittävissä 
myytävissä muotokuvissa, joissa ne 
toimivat ikään kuin taiteilijan 
signeerauksena. Lemmikkejä 
esittäviä tauluja Salas ei laita 
myyntiin, sillä niiden tunnearvo on 
tekijälleen korvaamaton.” 
 
Toivottavasti näyttelylle seuraa 
jatkoa!

https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/muusana-sika-possu-wagner-ja-viisi-bulldoggia-785477/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/muusana-sika-possu-wagner-ja-viisi-bulldoggia-785477/
https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/muusana-sika-possu-wagner-ja-viisi-bulldoggia-785477/


Kärsäkkään taidekilpailuun osallistui Veikko 9 v Espoosta teoksellaan ”Possujen talvimaailma”. Kärsähenkinen 
palkinto lähtee Veikolle postissa. 
 

Sikamaisia taidevinkkejä:   

  



Katsaus Kärsäkkäisiin sarjakuviin 
Fingerporilaisittain 

 

  



Viivi ja Wagner totta kai 
 

 

Jeressäkin sikailua ajoittain 

 

Ja Kamalassa luonnossakin löytyy yksinkertaisuudessaan ihastuttava kärsäkäs: 

 

Lisäksi Kärsäkirjastossa erinomainen sarjakuvakirja: Huonosti käyttäytyvät siat – Kannattaa lainata!  



 

Röhkinää maailmalta 
Possuja mediassa ja tapahtumissa 

 
Rantapohjassa kerrottiin Pottu-minipossun vierailusta Päivä maalla -
tapahtumassa Kiimingissä.  
 
Myös Iltalehti uutisoi 
minipossuista Marjon 
haastattelun kera 
kesäkuussa. Juttu 
löytyy täältä. 
 
Tampereella 
Särkänniemen 
huvipuiston Koiramäen 
kotieläinpuiston 
Sikamaisessa 
viikonlopussa oli myös 
yhdistyksen piste.  

 

Afrikkalainen sikarutto 
 

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on levinnyt tänä vuonna yhä uusille alueille sekä EU:ssa että EU:n ulkopuolella. Siksi 
varotoimet taudin varalta on tärkeää muistaa: tuontirajoitukset, sikaloiden tautisuojaus ja taudin epäily- ja 
seurantanäytteet.  
 
Tautia löytyi heinäkuussa ensi kertaa Slovakiasta ja Serbiasta. Tapaukset olivat pienehköissä takapihasikaloissa 
lähellä toisiaan. Slovakiassa tautia on löydetty myös villisioista. Aasiassa tilanne on erittäin huolestuttava. 
Miljoonia sikoja on kuollut ja jouduttu lopettamaan.  
 
https://www.ruokavirasto.fi/asf löytyy ajankohtaista tietoa ja ohjeita toimintaan taudin Suomeen tulon 
estämiseksi ja mm. tautiepäilytilanteisiin. Myös minipossujen ruokintaohje on päivitetty. 
 

https://www.iltalehti.fi/perheartikkelit/a/60776742-0f61-4965-aa84-c2810b4b752b
https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/go/22879513-3127142-165817445
https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/go/22879514-1724378-165817445
https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/go/22879512-1208487-165817445
https://www.ruokavirasto.fi/asf


 
 

Kärsäkäs 4/2019 ilmestyy joulukuussa  
Lainsäädäntö-teemalla 

Materiaalien deadline 30.11.2019 (jenni.ma.nieminen@gmail.com) 

mailto:jenni.ma.nieminen@gmail.com

