
Kärsäkäs 
SUOMEN MINIPOSSUYHDISTYS RY:N JÄSENJULKAISU 1/2020 
 

Puheenjohtaja röhkii: 
 
Mukavaa kevättä kaikille Kärsäkkäiden lukijoille! 
 
Tämän Kärsäkkään teemana onkin hyvin tärkeä asia eli 
possujen aktivointi. Sisäpossujen omistajat ovat suuria 
taitureita tämän asian kanssa ja moni onkin päästänyt 
luovuutensa loistoon keksimällä mitä hauskimpia 
aktivointikeinoja possuilleen. Näin tallipossujen omistajana 
oma aktivointi possujen suhteen keskittyy pahnoihin 
piilotettuihin herkkuihin sekä ihaniin yhteishetkiin 
rapsutuksien ja ulkoilun merkeissä, muun aktivoinnin 
possut hoitavat itse hyvin lajinmukaisella käytöksellään.  
 
Yhdistyksen suurena ponnistuksena näyttäytyvät tulevan 
kesän Farmari-messut Mikkelissä. Messut järjestetään 2.-4.7 
ja yhdistyksen edustus on tuolloin paikalla jokaisena 
messupäivänä. Paikalla ovat myös minipossut Poffu ja 
Pallero omistajansa Tiina Laihon kanssa. Isommille stageille 
lähtiessä tarvitaan myös taloudellisia ponnistuksia, jotta 
homma saadaan toimimaan. Yhdistys etsiikin nyt uusia yrityskannatusjäseniä, joille taataan suuri näkyvyys 

messuilla. Lisäksi jos haluat yksityishenkilönä auttaa asiassa, yhdistys 
ottaa vastaan pieniä tavarapalkintoja paikan päällä järjestettäviin 
arpajaisiin. Messuilla olon päätarkoitus on tietysti tuoda faktoja 
minipossuista ihmisten tietoon, mutta pientä pilkettä silmäkulmaan 
mahtuu aina esimerkiksi arpajaisten muodossa.  
 

Aurinkoisia kevätpäiviä odottaen, Marjo 

PS. Ehkä näemme Farmarissa 
PPS. Ihaile Marjon possutaidetta :) 
 
 



Yhdistys tiedottaa:  
 

Hallitus 2020 esittäytyy: yhteystiedot kotisivuilla 

 
Marjo Saarimaa →, puheenjohtaja & sijoitus- ja sijaiskotiasiat 
Olen 45-vuotias eläinten ystävä Muhokselta. Aloitan nyt kolmannen 
toimikauteni yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajan 
pestiä aikaisemmin olin perustamassa yhdistyksen kotitoimintaa ja olen 
edelleen myös siinä pääroolissa. Meillä on kotona lemmikkeinä kaksi 
villasikaa, viisi minisikaa, yksi afrikkalainen kääpiövuohi sekä kaksi 
laumanvartijakoiraa. Eläimellisten harrastusten lisäksi olen harrastanut 
melkein 10 vuotta taekwondoa ja elantoni tienaan fysioterapiayrittäjänä.  

 
Päivi Huhtinen, varapuheenjohtaja ja tiedottaja 
Hallituksessa olen toiminut vuodesta 2017 alkaen. Tiedottajana yritän mm. saada julkisuutta possujen asialle ja 
tilanteelle. Haluan myös jakaa todenmukaista tietoa possuista. Kiinnostukseni minipossuihin alkoi jo 90 luvulla. 
Mutta vasta v. 2015 toteutin unelmani "kärsäeläimestä". Vasta tuolloin olosuhteet ja asuinpaikkani oli sellainen, 
että pystyin possun hankkimaan. Vuonna 2017 meille saapui kunekunet Dumbo ja ylläpitoon kaikkien Suomessa 
syntyneiden kunekunejen isä Kingi. Lisäksi minulla on 3 koiraa, joista vanhin labradorinnoutaja Hessu on 

koulutettu lutikkakoiraksi. Nuoremmat koirani heeleri Hitti 1 v on aloitteleva 
jyrsijäkoira. Sekä myös 6 kk ikäinen medimurjenkoira Huti. Huti toimii 
tulevaisuudessa toivottavasti myös jyrsijäkoirana. 
 
Jenni Nieminen , sihteeri, jäsenjulkaisuvastaava, Kärsäkirjastonhoitaja 
Ensimmäisen minipossuni sain 11-vuotis syntymäpäivälahjaksi ja 
yhdistyksen jäsen olen ollut siitä asti yhdistyksen toimiessa. Helefiina eli 
lähes 12 vuotta. Nykyään Pampula kohta 7 v ja kerrostalosta tullut Vilma 
5,5 v elävät lapsuudenkodissani Kangasalla. Itse asun Heinolassa 
lihasikala pihassa ja eläinlääkärinä toimien. Harrastan yhdistystoiminnan 
lisäksi mm. päivystämistä, kuorolaulua, partiota ja koiran kanssa puuhailua. 
 
Janita Horppu →, Jäsenrekisterin ylläpitäjä ja minipossurekisterivastaava 

Meille muutti kolme vuotta sitten sijaiskotitoiminnan kautta Iines minisika. 
Iines valloitti sydämeni! Tätä nykyä meillä asustaa kolme minisikaa, jotka 
elävät samassa laumassa viiden lampaamme kanssa. Lisäksi pihassamme 
käyskentelee riikinkukko vaimoineen, kanoja ja kissoja. Koen äärettömän 
tärkeänä, että eläimeni saavat elää mahdollisimman lajityypillistä elämää. 
Olen varhaiskasvatuksen opettaja päivätyöltäni ja vapaa-aikani menee 
pitkälti eläinten palveluksessa.  

 
Maikki Haapalahti, 
Taloudenhoitaja 
Kotoani löytyy possuja sekä 
poneja. Eläimet ovat olleet aina 
lähellä sydäntäni ja työssäni 
maatalouslomittajana saan hoitaa 
monenlaisia eläimiä. Vapaa-ajalla 
tykkään liikkua luonnossa. 

  
Minna Hölttä , Markkinointi ja kotisivuvastaava 
Toimin Minipossuyhdistyksen hallituksen jäsenenä jo kolmatta kautta. 
Olen toiminut aikaisemmin minipossutilapäiskotina, ja nyt olen pysyvänä 
kotina kahdelle ihanalle leikkopojalla, Niilolle ja Nestorille. 
Siviiliammatiltani olen graafikko ja mainostoimistoyrittäjä, 
vapaaehtoisen toimin SEY:n eläinsuojeluneuvojana, Pirkanmaan 
eläinsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtajana ja vihreänä 
kaupunginvaltuutettuna. Kotosalla minulta löytyy possupoikien lisäksi 
kolme kissaa, kaksi labukkapoikaa, kolme hevosta ja kaksi vuohta. 

 



 
Elina Hänninen, Yhteistilausvastaava 
Taitaa olla minulla jo neljäskauteni Minipossuyhdistyksen hallituksessa. Aika kuluu niin nopeasti, jottei perässä 
pysy. Meillä on 2 minisikaa ja 1 kunekune. Possula meillä on tehtynä vanhaan työmaaparakkiin/konttiin. Ennen 
possulan valmistumista minit asui meillä sisällä sisäpossuina ja kunekin oli pikku porsaana sisällä. Minulla siis 
kokemusta myös sisäpossuista. Jaan mielelläni 
kokemuksiani kontti/parakki possulasta ja sen 
rakentamisesta. Koko pihamme on aidattu sääntöjen 
mukaisella aidalla, jossa normaalin aidan sisä- että 
ulkopuolella on sähkölangat. Laumaamme täydentää 
bordeauxindoggi nuorukainen ja vanha "talli"kissa. 
 
Heli Hannula → 
Olen kotoisin pieneltä maatilalta Pohjois-Pohjanmaalta 
ja kasvanut lehmien ja kaiken näköisten eläinten parissa. 
Keväisin meille otettiin myös porsas, joka sitten 
kasvatettiin joulukinkuksi. Ihastuin sikojen älykkyyteen jo 
tuolloin ja jossain vaiheessa aikuisiällä aloin 
haaveilemaan minipossuista. Muutto Helsingistä takaisin 
maalle tuli ajankohtaiseksi marraskuussa 2017 ja kaksi 
päivää muuttoni jälkeen meille kotiutui yhdistyksen 
kotitoiminnan kautta ensimmäinen minipossuni; 3-
vuotias Bono. Toukokuussa 2018 Bono sai kaverikseen kanssaan saman ikäisen Rambon. Siitä lähtien on ollut 
kärsän jälkiä kaikkialla, sorkan jälkiä sydämessä ja ihan sikahullu nainen. Tästä syystä päädyin myös yhdistyksen 
hallitukseen, koska haluan olla mukana tekemässä työtä minipossujen hyväksi. Possujen lisäksi olen hurahtanut 
myös kanoihin, kissoihin, koiriin ja hevosiin eikä vapaa-ajan ongelmia ole näiden kavereiden kanssa.  

 

Kärsäkirjasto lainattavissa! 
Kärsäkirjasto on postipaketillinen possuaiheista luettavaa, 
jonka saat yhdistyksen jäsenenä kotiisi lainaan kuukaudeksi 
seuraavalle postittamisen hinnalla (netistä 5,9 €). Paketti 
kulkee näppärässä kankaisessa postipussissa, jonka 
lähettäminen eteenpäin on helppoa. Tällä hetkellä paketista 
löytyy myös pussillinen tyhjiä korvamerkkejä, joista voit 
tarvittaessa napata possullesi oman. 
 

Miten? 
1. Ilmoittaudu Minipossuyhdistyksen jäsenet – Fb-
ryhmässä tai yv:llä tai sähköpostitse 
jenni.nieminen@fimnet.fi, niin pääset varauslistalle 
2. Saat Kärsäkirjasto-paketin postissa, tarkasta sisältö.  
3. Paluuviestinä saat tiedon, kenelle paketin 1 kk laina-
ajan jälkeen lähetät 
4. Lähetät paketin seuraavalle 
Kirjojen esittelyt täällä: 
 https://www.minipossuyhdistys.fi/yhdistys/karsakirjasto/ 
  

https://www.minipossuyhdistys.fi/yhdistys/karsakirjasto/


 
 

Tule moikkaamaan Poffua, Palleroa 
sekä yhdistyksen edustajia sekä totta 
kai muitakin näytteilleasettajia ja 
eläimiä Mikkeliin heinäkuun alussa! 
 

 

Minipossupäivä sunnuntaina 6.9.2020 Kangasalla 

Mitä? Oppimisen, rennon jutustelun ja minipossujen täyteinen päivä minipossuja, ja muita lemmikkisikoja, 
harrastaville sekä muille kiinnostuneille 
Missä? Kangasalla Tähtirannassa (Kaarina Maununtyttärentie 101). Tampereelta 15 km Lahteen päin 
Tietoiskut tulevat jälkikäteen YouTubeen. 
Milloin ja mitä ohjelmassa? Sunnuntaina 6.9.2020 klo 12 eteenpäin 

 Puheenjohtajan tervehdys ja runoesitys 
 Toiminnallisia tietoiskuja possujen hoidosta, aktivoinnista, ym. 
 Possuaiheinen taidenäyttely 
 Ruokaa ja kahvia 
 Yhdistyksen myyntiartikkeleita, Kärsäkirjasto 
 Minipossujen, lampaiden, koirien, kanojen ja kanien rapsuttelua 
 Rentoa jutustelua, tutustumista mm. verkkosuoja-aitoihin ja hyviin sorkanhoitovälineisiin 
 Kärsäkäs-tiimi: Minipossuihin liittyviin kysymyksiin vastaamassa mm. eläinlääkäri ja minipossuharrastajia 

Muuta: 
 Oman possun mukaan ottamista ei suositella tautiriskien ja possujen stressin takia 
 Kysy tarvittaessa yhteiskyyti-, julkisten pysäkiltä nouto- ja yöpymismahdollisuutta 

Hinta: Yhdistyksen jäsenet 10 €, muut 15 € (sis. halutessa loppuvuoden yhdistyksen jäsenyyden) 
Ilmoittautuminen ja erityisruokavaliot 23.8. mennessä hannula.heli@gmail.com 
 

 
 

mailto:hannula.heli@gmail.com


Teema: Aktivointi 
 
Onnellinen minipossu on aktiivinen ja 
aktiivisena minipossu pysyy, kun sille 
järjestetään runsaasti monipuolista ja 
mieluisaa aktiviteettia. Aktiviteeteista 
tärkeimpiä ovat tarpeiden täyttämiset: 
käyttäytymistarpeiden, kuten tonkimisen, 
ruoanetsinnän ja rypemisen, toteutuminen, 
sekä sosiaalisuus, mieluiten lajiseura sekä 
ihmisten ja muiden eläinten kanssa 
toimiminen. Monenlaisia aktiviteetteja on 
myös helppo järjestää ja etenkin minipossun 
kouluttaminen opettaa sekä sinua että minipossuasi.  
 
Aktivoinnin tarkoitus on tarjota minipossullesi virikkeitä ja tekemistä, älyllistä ja fyysistä haastetta sekä erityisesti 
ihmisen kanssa toimimista, hyvinvointia ja mielekkyyttä. Jos minipossullasi on liian vähän aktiviteetteja, se voi alkaa 
keksiä itselleen tekemistä: tuhota paikkoja tai käyttäytyä huonosti, tai kuluttaa aikansa lähinnä nukkumalla, mikä 
ei ole onnelliselle possulle normaalia. Epäaktiivinen possu myös lihoo ja sairastuu herkemmin. Hyvä perusajatus on 
tarjota possulle vähintään kolme aktiviteettia päivittäin jatkuvan heinän saannin ja lajiseuran lisäksi. 
 

Aktivointivinkkejä 

• Heinä tai olki 
o Puuhailukarsina sisä- tai ulkotiloihin 
o Ruoanetsintä, tonginta, pesänrakennus 

• Sosiaalisuus 
o Lajiseura, ihmiset, muut eläimet 

• Ruoanetsintä 

o Rehu, kasvisten palat, kuiva leipä, murot, makaronit, riisi, jyvät (kaura), suolaton popcorn, 
pähkinät, tammenterhot 

o Heinäkasa, tonkiminen, karvalankamatto, sanomalehti (silppu/lehtien välissä), molemmista 
päistä solmittu vanhan farkun lahje, piilot sisällä, tallissa tai pihalla, limsapullo, maitopurkki, 
vessapaperirulla, kannellisesta rei’itetty muovipurkki, pahvilaatikko, paperiroskien seasta, 

o Nurmikko, lumi, hiekka, varvikko, sammal, lehtikasa  

• Tonkiminen 

o Oma kasvimaa, pehmeä maa, turve, kivet, tonkimislaatikko tai -matto 

• Rypeminen 

o Uima-allas, puutarhasuihku, mutakuoppa 

• Ulkoilu 

o Piha, metsä, uimaranta 

• Lelut 

o Haisteltavia ja maisteltavia, riepoteltavat, kanniskeltavat, imeskeltävät, pureskeltavat, 
haastavat, hajotettavat ja ääntelevät; syötävän irtoaminen ja muodon muuttuminen 

o Sisälle herkkuja tai pintaan hieman hunajaa tai pähkinävoita 

o Älypelit, ruokapiilot (Kongit®, ym.), vinkulelut, purupallot, -renkaat, ketjut, köydet, 
Makunarut®, (sika-)pallot, pehmolelut, lasten tai lemmikkien tunnelit, teltat, yms. 

o Turveharkot, olki- ja heinäpaalit, lehdet, kumisaappaat, autonrenkaat, muoviputken pätkät, 
kestokassit (IKEA®), nuoltavat lähes tyhjät voirasiat ja jogurttipurkit, tyhjät rehusäkit, joulukuusi, 
saunavihta, olkilyhde 



o Narussa katosta roikkuva 
omena, rei’itetty herkuilla 
täytetty pullo, PVC-putkeen 
poratut reiät ja sisälle 
heinää ja yksittäisiä 
herkkuja sekaan, jäädytetyt 
hedelmät tai maitotuotteet, 
tuore puu 

• Leikki 

o Kärsäpaini, juoksentelu 

• Agility 

• Juoksukilpailut, uiminen 

• Maalaaminen 

o Esim. tukeva pahvi tai maalauspohja, jonka päälle olet pursottanut pieniä pisaroita 
akryylimaalia haluamiasi värejä ympäriinsä ja päällystänyt maalausalustan väreineen kevyesti 
tuorekelmulla tai muovipussilla. Pudottele kelmun tai pussin päälle possun herkkuja, esim. 
muroja tai jogurttia ja päästä possu syömään herkut, jolloin se samalla tökkii kärsällään ja 
sorkillaan värin ympäriinsä ”maalaten”. Voit myös opettaa possun kastamaan kärsänsä 
sormiväriin ja maalaamaan sillä paperille.  Täällä yksi Pigcasso :) 

• Vierailut 

• Kouluttaminen 

o Hoitotoimenpiteet, taidot, temput 

o Kouluttamisesta kerrottiin Kärsäkkäässä 2/2018, löydät sen mm. kotisivujen jäsenosiosta.  

https://www.facebook.com/pigcasso/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBlY3IlBtjiA33dVWgaqjQjSQoaAa2n-ZxpWUW4c45UvhiI6eKMcilUj8-qYpYmRWDlYK44uVtD5zU2&hc_ref=ARQB6yy4yh0mY8O2YcIwQXz6wGELFBCWbODAygNuUxjdtMYkGzQxHdz6US0bSiqdLjI&fref=nf&hc_location=group


Aktivointia valjaissa ulkoillen 
 
Meillä asuu kaksi minipossua, leikkopojat Bono ja Rambo. 
Ikää heille tulee loppu vuodesta täyteen 6-vuotta, josta reilut 
pari vuotta pojat ovat asustelleet meillä. Kotina possuilla on 
iso asuntovaunu, jonka ympärillä on aitaus. Possut pääsevät 
ulos ja sisään vapaasti. Alue on kuitenkin jaettu aidalla 
puoliksi, koska poikia ei voi luottaa samaan tilaan valvomatta. 
 
Possut ovat tulleet meille aikuisina, kumpikin on asunut 
aiemmin kaupungissa sisäpossuina. He tulivat meille eri 
aikaan eri paikoista, mutta ovat sattumalta lähes päivälleen 
saman ikäisiä. Kumpikin oli opetettu jo pienenä porsaana 
ulkoilemaan valjaissa. Minä olen päässyt helpolla, voin vain 
pukea valjaat possuille ja he osaavat liikkua niissä ongelmitta.  
 
Vaikka meillä onkin possuilla vapaa ulkoilumahdollisuus 
aitauksessa, ulkoilemme silti valjaissa 1-3 kertaa päivässä. Monesti pissatan possun samalla kuin koirankin. 
Valjasulkoilu on meillä yhteistä aikaa possun kanssa, sekä possun aktivointia. Rambo ja Bono saavat enemmän 
liikuntaa ja vieraita tuoksuja haisteltavaksi, kun pääsevät päivittäin myös aitauksen ulkopuolelle. Useimmiten 
ulkoilutan yhden possun kerrallaan, jotta heidän ei tarvitse jakaa minun huomiota, eikä minun tarvitse olla itse niin 
tarkkana. Otan molemmat pojat myös välillä yhtä aikaa kävelylle, jotta ne tottuisivat paremmin toisiinsa. Vieläkin 
elättelen pientä toivetta, että joku päivä pojat voisivat asua yhdessä ja nukkua vierekkäin. Ulkoillessa kärsät ovat 
jo koskettaneet toisiaan ilman tappeluita, mutta aina täytyy olla valmiina menemään väliin, jos näyttää siltä että 
tilanne voi kärjistyä.  
 
Kesäisin ulkoilumme tapahtuu pääosin omassa pihapiirissä. Koska aitauksessa ei kasva kovin paljon vihreää, niin 
possut saavat toimia ruohonleikkureina pihanurmikollamme. Se onkin Bonolle ja Rambolle sitä kaikista mieluisinta 
puuhaa. Välillä köllähdetään kyljelleen aurinkoon nauttimaan rapsutuksista ja lämmöstä. Talvisin teemme pieniä 
kävelylenkkejä lähiympäristössä possujen ehdoilla. He ovat kyllä lähes aina valmiita kävelylle, koska kesäisin valjaat 
tarkoittavat ruohoa ja talvisin porkkanaa tai leipää. Aina on siis herkkua tiedossa, kun valjaat puetaan päälle. 
Valjasulkoilua opetellessa ja valjaisiin totutellessa neuvoisinkin ehdollistamaan valjaat johonkin possulle tosi kivaan 
asiaan. Yleensä se taitaa tarkoittaa ruokaa.  
 
Iloisia ulkoiluhetkiä toivottaen 
Bono, Rambo ja Heli 

  



Sikatohtori 
Minipossuista saa eläinlääkärinä antaa kaikenlaisia lausuntoja. 

Alkuvuodesta selvisi, että tässä tapauksessa metsästäjää ei kuitenkaan tuomittu (Iltalehti, Helsingin Uutiset). 
 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9727cf67-64c6-4e35-affb-fed07fb8e651
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/834955-37-kiloinen-minipossu-sohvi-ammuttiin-villisikana-olet-ampunut-perheenjasenen


Röhkinää 
maailmalta 

 

Possuja mediassa  
Edellisen sivun Sohvi-possun uutisen lisäksi 
ikävämpi tapaus oli ollut USA:ssa, jossa 
perheen lemmikkipossut olivat kadonneet ja 
viestin perusteella päätyneet mahdollisesti 
ruoaksi. 
 
Koiramme-lehdessä oli tammikuussa myös 
possu (villasika eli mangalitza, Marjon possu 
ja koira) jopa koiraa suuremmassa roolissa – 
ainakin yhdessä kuvassa (:) 
 
Seiskassa 20.2. oli minipossuista ”hieman liioitteleva” juttu - näkyvyyttä tämäkin. 
 

 

Afrikkalainen sikarutto vs Korona? 
Afrikkalainen sikarutto eli ASF jatkaa leviämistään Aasiassa ja Euroopassa: helmikuun alussa todettiin ensimmäinen 
tautitapaus Kreikassa.  On spekuloitu mikä vaikutus ASF:llä oli nyt maailmalla huolettavaan ja taloutta horjuttavan 
korona-viruksen siirtymiseen eläimistä ihmisiin. Kiinassa on jouduttu sikaruton takia lopettamaan jopa yli puolet 
maan sioista, jolloin ravinnoksi on päätynyt monenlaisia eläimiä, joista jostain tauti ehkä ihmisiin loikkasi. 
Pidetäänhän tämänkin takia ASF pois Suomesta! 
 

Kärsäkäs 2/2020 ilmestyy kesäkuussa  
Possun ikä -teemalla 

Materiaalien deadline 30.5.2020 (jenni.nieminen@fimnet.fi) 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/perheen-minipossut-katosivat-sitten-saapui-kylmaava-viesti-en-tiennyt-etta-ne-ovat-lemmikkeja/7658124#gs.x09s7d
mailto:jenni.nieminen@fimnet.fi

