
Kärsäkäs 
SUOMEN MINIPOSSUYHDISTYS RY:N JÄSENJULKAISU 1/2020 
 

Puheenjohtaja röhkii: 
 

Yhdistyksen toiminta on jatkunut kutakuinkin entiseen malliin 
vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Tulevan kesän suunnitellut 
tapahtumat peruttiin, minne olimme yhdistyksen kanssa menossa, 
mutta jotain pientä tulee aina tilalle ja tulevana vuonna toivon 
mukaan pääsemme osallistumaan suunnitellusti tapahtumiin.  
 
Kevät on ollut muutoinkin erikoinen possurintamalla, nopeat 
huostaanotot ovat lisääntymään päin ja välillä possut ovat todella 
huonokuntoisia tullessaan yhdistyksen kotitoiminnan piiriin. 
Positiivista tässä aihepiirissä on se, että olemme saaneet lisää 
näkyvyyttä viranomaisten taholta, kun yhteistyötä on tehty 
enenevissä määrin mm. valvovien eläinlääkäreiden kanssa. Myös 
teillä jäseninä on tärkeä tehtävä viestittää mahdollisimman laajasti 
yhdistyksemme toiminnasta, jotta voimme toimia mahdollisimman 
hyvin ja kattavasti koko Suomen alueella.  
 
Yhdistys auttaa kaikissa minipossuihin liittyvissä asioissa. Tämän 
Kärsäkkään teemana on possun ikä. Oman kokemuksen ja haetun 

tiedon perusteella possut aikuistuvat vasta 4-5-vuoden ikäisinä. Suurimmat 
ongelmat minipossun omistaja kohtaa possun ollessa noin vuoden ikäinen. Tämä vaihe johtaa usein possusta 
luopumiseen, jos olosuhteita ei ole mahdollista muuttaa lajiystävällisemmiksi. Ja kuten kaikki tiedämme esimerkiksi 
lajitoverin seura on korvaamaton, samoin se, että possu saa toteuttaa itseään sikamaisin tavoin. Tosin siinä 
vaiheessa, kun tilat ovat rajalliset ja possuja on mahdoton yhdistää turvallisesti, tulee miettiä muita ratkaisuja 
lajinomaisen käytöksen turvaamiseksi.  
 
Pitemmittä puheitta, viettäkää ihana kesä ja nautitaan auringosta ihan kärsänmitalla.  
T. Marjo 
 

Yhdistys tiedottaa:  
 

Kärsäkirjasto lainattavissa! 
Kärsäkirjasto on postipaketillinen possuaiheista luettavaa, jonka 
saat kotiisi lainaan kuukaudeksi seuraavalle postittamisen 
hinnalla (5,9 €). Tällä hetkellä paketista löytyy myös pussillinen 
tyhjiä korvamerkkejä, joista voit tarvittaessa napata possullesi 
oman. 
 
Ohjeet ja Kirjojen esittelyt täällä: 
 https://www.minipossuyhdistys.fi/yhdistys/karsakirjasto/ 

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


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 
 

 
Poimintoja kevätvuosikokouksesta 22.3.2020: 

 Vuoden 2019 lopulla yhdistyksen tilin saldo oli +1094,95 € ja varaston arvo 204,50 €. Tilikauden tulos   -160,91 €. 
 Kärsäkirjasto kaipaa lainaajia, mainostetaan lisää 
 Syksyn Minipossupäivä etenee 
 Yhdistyksen tukijäseniä kaivataan lisää, Minna Hölttä tekemässä uutta mainosta 
 Säästöpossuja on myynnissä, hinta postikuluineen jäsenillä 11 € ja muille 13 € 
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Teema: Possun ikä 
 

ELINIKÄ 
Minipossu elää yleensä 10-15 vuotta, mutta jopa yli 20 vuotta. Täysikasvuinen possu on noin 3-vuotiaana ja aikuinen 
noin 4-5-vuotiaana. Yhden minipossun vuoden voidaan ajatella olevan neljä ihmisen vuotta (vertaa koiralla 
seitsemän), eli esim. 1-vuotias possu on kuin 4- vuotias ihminen ja 15-vuotias possu kuin 60-vuotias ihminen. 
 
Suomen minipossukanta on verrattain nuori. Vuonna 2016 tehdyssä Minipossukyselyssä kerrottujen (>90 %) 
possujen ikien keskiarvo oli 2,9 vuotta ja huomioimatta yli 5- vuotiaita possuja (16 kpl) 2,1 vuotta. Vanhin (jo 
menehtynyt) possu, josta vastauksia saatiin, oli ollut 15-vuotias ja nuorin oli alle luovutusikäinen.  
 
 

SUOMEN VANHIMPIA MINIPOSSUJA: TERTTU  
Suunnitelmissa oli haastatella 20-vuotiasta Lahtelaispossu Terttua Kärsäkkääseen, mutta valitettavasti korona esti 
vierailun Hakamaan tilalle Lahteen, jossa Yli-Marolan kotieläinpihalta eläköitynyt Terttu viettää eläkepäiviään mm. 
kehitysvammaisten tilallisten ja torpparien huomassa.  
 
Vuosi sitten kävin hyvässä kunnossa olevaa Terttua katsomassa ontumisen takia. Sen sorkat oli leikattu ilmeisesti 
liian lyhyiksi ja kipulääke ja lepo saivatkin teräsmummo-possun kuulemma parantumaan. 
 
On Tertulle etsitty ja löydettykin aikoinaan sulhasta treffi-ilmoituksella (https://yle.fi/uutiset/3-7436491) ja 
YouTubesta löytyy useita videoita Tertusta hieman nuorempana: https://www.youtube.com/watch?v=Nti-cO35Jxg 
 
Onnittelut pyöreistä vuosista Tertulle! 20-vuotta on hyvä tavoite jokaiselle possulle (ja omistajalle)! 
 
Kuva: Orimattilan toimintakeskus 
  

https://yle.fi/uutiset/3-7436491
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PORSAS VS. AIKUINEN 
On hyvä muistaa, että minipossut kasvavat hitaasti jopa 5-vuotiaaksi asti ja merkittävä osa pahnueiden 
vanhemmista ja ihmisten kuvissa esiintyvistä possuista on tätä nuorempia, eikä siten vielä täysikasvuisia.  
 
Aikuinen minipossu on yleensä melko helppo erottaa porsaasta: 
Karva on karkeaa ja possu on vaihtanut sen ainakin kerran 
Väritys on porsasaikojen jälkeen haalistunut (oranssi harmaantunut, mustunut tai ruskettunut, vaalea 
mahdollisesti harmaantunut, jne.) ja mahdolliset raidat kadonneet jo aikoja sitten, myös läikät voivat suureta 
Hännän tupsu on pitkä (yli 10 cm) ja usein kihartuva, ellei sitä ole leikattu lyhyemmäksi 
Hampaat ovat vaihtuneet, ja leikoilla sekä karjuilla torahampaat ovat selkeät 
Sorkat ovat malliltaan yksilöstä ja hoidosta riippuen yleensä hieman litteämmät kuin porsailla; ilman hoitoa ylipitkät 
yksilöstä ja ympäristöstä riippuen n. 1-5 vuoden iässä  
Rakenne tanakka, niska voimakas 
Silmät valitettavan usein pienet ja ihoon peittyvät. 
Luonteeltaan yleensä itsenäisempi, vähemmän seurallinen ja rauhallisempi 
  



Sikatohtori: Aika lähteä mutaisemmille maille 
Jokainen toivoo, että oma possu saisi kuolla vanhana ja onnellisena - usein näin ei kuitenkaan tapahdu. Voi tulla 
vastaan tilanne, jossa possu on esim. sairauden, onnettomuuden tai aggressiivisuuden takia on aika nukuttaa. 
Harkitse päätöstä aina tarkasti, ja jos sinulla ei ole halua tai mahdollisuutta hoitaa ongelmaa, niin mieti onko jollain 
muulla siihen mahdollisuutta ja voiko esim. Minipossuyhdistyksen sijoituskotitoiminta auttaa. Tee päätökset 
kuitenkin aina possun edun mukaisesti. 
 
Eutanasia eli lopetus voi tapahtua eläinlääkärin tai muun asian osaavan henkilön toimesta. Seuraavat vaihtoehdot 
ovat mahdollisia: 

 Lopetus eläinlääkärin toimesta  
o Lopetusaineilla  
o Pulttauksella ja verenlaskulla 

 Lopetus ampumalla 
 Lopetus iskulla päähän: Vain alle 5 kg possut  

 
RAADONAVAUS 
Raadonavaus eli patologisen tutkimuksen suorittaminen kuolleelle tai lopetetulle minipossulle on aina 
suositeltavaa: pienelle kannalle kuolinsyiden selvittäminen on tärkeää, jotta lajitovereita voidaan hoitaa jatkossa 
paremmin ja mm. perinnölliset viat saada kiinni. Suomen Minipossuyhdistys kannustaa patologiseen tutkimukseen 
tukemalla jäsenten possujen raadonavausta kuluihin osallistumalla 
(25 €), kun tulokset luovutetaan myös 
yhdistyksen tietoon.  
 
Laadukkaimmat ja varmimmat tulokset kuolin-syystä saa 
lähettämällä possun patologiseen tutkimukseen Eviraan 
(Helsinki, Seinäjoki, Kuopio, Oulu) tai eläinlääketieteelliselle 
tiedekunnalle (Helsinki). Lähetys onnistuu esim. Matkahuollon 
kautta ja raadonhävitys onnistuu helposti yleensä yhteis- tai 
yksilötuhkaukseen. Jos et halua lähettää possuasi tutkittavaksi, pyydä 
paikallista eläinlääkäriä suorittamaan kenttäobduktio, jossa 
selkeimmät kuolinsyyt selviävät.  
 
RAADONHÄVITYS  
Lain 1374/2004 mukaan minipossun raadonhävitystä koskevat samat lait 
kuin muiden sikojen hävitystä.  

 YKSILÖ- TAI YHTEISTUHKAUS 
o Tuhkat voi ripotella myös raadonkeräilyalueelle 

 SYRJÄISELLÄ ALUEELLA HAUTAUS 
o Kartassa valkoiset alueet, 2014 asti pienten määrien 

poikkeus 
o Kuolleena syntyneet porsaat koko Suomessa 
o Ei pohjavesialueelle, vähintään yhden 

metrin syvyyteen, ym. 
 SYRJÄISELLÄ ALUEELLAKAATOPAIKKA 
 RAADONKERÄILYALUEELLAHONKAJOKI OY:N 

KERÄILY 
 TUOTANTOELÄIMILLE HYVÄKSYTYT 

POLTTO TAI KOMPOSTOINTILAITOKSET KOKO 
MAASSA 

 
 
    



Röhkinää maailmalta 
 

Possuja mediassa  
Korona-viruksen levitessä maailmalla on afrikkalainen sikarutto 
ASF meinannut medialta unohtua, tauti jatkaa kuitenkin 
leviämistään Euroopassa mm. Liettuassa ja Saksassa on kiristetty 
turvatoimia. 
 
Jenni oli Pampula-possunsa kanssa Kodin Kuvalehdessä eläinten 
hauskoja temppuja -jutussa kärsäpususta kertomassa (:)  
 
Nyt etsitään possua Talent-kilpailuun esim. agilityä esittämään, 
lisätietoa jäsenten fb:ssä :) 
 
 

Kärsäkäs 3/2020 ilmestyy 
syyskuussa 

Minipossupäivä 2020 -
teemalla 

Materiaalien deadline 6.9.2020 
(jenni.nieminen@fimnet.fi) 

 
 
 

PS. Onnittelut kaikille  
ikääntyville possuille ja omistajille! 

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1069881
mailto:jenni.nieminen@fimnet.fi

