
Kärsäkäs 
SUOMEN MINIPOSSUYHDISTYS RY:N JÄSENJULKAISU 3/2020 
 

Puheenjohtaja röhkii: 
 
6.9. järjestettiin tämän vuoden yhdistyksen päätapahtuma eli 
minipossupäivä Kangasalla Tähtirannassa. Olosuhteiden 
vallitessa kävijämäärä oli hyvä, noin kolmisenkymmentä 
possuista kiinnostunutta kävi paikan päällä.  
 
Oli valtavan hienoa, että paikalle oli saapunut minipossujen 
omistajia useampien tuntien matkojen päästä. Paljon olemme 
keskustelleet keskenämme sosiaalisessa mediassa ja oli 
todella mukavaa nähdä ihmisiä kasvotusten.  
 
Monenlaiset asiat askarruttavat ihmisiä edelleen ja onkin 
todella tärkeää hyödyntää niin sanottujen konkareiden 
tietotaitoa possuja lemmikiksi harkittaessa. Tyhmiä kysymyksiä 
ei ole ja kaikkeen löytyy vastaus.  
 
Pikkuhiljaa syksy alkaa taittua talven odotukseen ja moni 
pihapiiri hiljenee, kun ainakaan meillä possut eivät tykkää 
ulkoilla kylmillä säillä. Lisää vaatetta niskaan, possut lämpimään 
ja rapsutuksia roimasti sikamaisille ystävillemme. Sisätiloihin 
järjestettävistä virikkeistä löytyy aiemmasta Kärsäkkäästä 
Jennin tekemä hieno juttu, jos kaipaat inspiraation lähteitä 
possunomistajana.  
 
Syysterveisin, Marjo 

Yhdistys tiedottaa:  
 

Kärsäkirjasto lainattavissa ja uutta hoitajaa vailla! 
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/ 
 
Jos haluaisit yhdistyksestä pienen pestin kirjastoa mainostaen, sen kulkua 
koordinoiden (seuraavan lainaajan osoitteen ja puhelinnumeron pyytäen, ja 

edelliselle välittäen) ja välillä sisällön tarkastaen ja tarvittaessa huoltaen, niin ilmoittaudu Jennille 
(jenni.nieminen@fimnet.fi). Rahalliset kulusi korvataan. 

https://www.minipossuyhdistys.fi/yhdistys/karsakirjasto/
mailto:jenni.nieminen@fimnet.fi


Kalentereita ja muita kärsäkkäitä myyntituotteita (:) 

Joululahjoja etsimässä? Tuliaisia possufanille?  
Ihanuuksia itsellesi? 

Kaikki tuotto minipossujen hyväksi! 
Tilaukset marjo.saarimaa@gmail.com 

Tilauksiin lisätään postikulut (paitsi mysteeriboksit!) 
 
Kalenterit 2021 minipossujen nimipäivillä jäsenille 15 € ja muille 20 €  
Runokirja jäsenille 15 € ja muille 20 € 
Lissu-paita jäsenille 20 € ja muille 25 € 
Musta T-paita 10 € 
Puutaulu, pieni 2 € 
Puutaulu, iso 4 € 
Kortti 1 € 
Säästöpossut yhdistyksen logolla 5 € 
Mukit 10 € 
Kangaskassit 7 € 
Heijastimet 2 € 
Mysteeriboksit 5, 10, 20 tai 30 €. Sis. postimaksun 

 

 
 

 
 

  

SYYSKUUN AIKANA 

LIITTYNEILLE UUSILLE 

JÄSENILLE LAHJAKSI 

SÄÄSTÖPOSSU JA HEIJASTIN! 
JÄSENYYS 12 €/VUOSI 

KOKOUSKUTSU MINIPOSSUYHDISTYKSEN 

SYYSKOKOUS SU 11.10.2020 KLO 18. 00. 
SUOMEN MINIPOSSUYHDISTYS RY:N JÄSENET -FB-RYHMÄSSÄ 

 
KÄSITELLÄÄN MM. HALLITUKSEN VALINTA VUODEKSI 2021, 

TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO 
 

mailto:marjo.saarimaa@gmail.com


 
Viikko sitten vietettiin Minipossupäivää Tampereen vieressä 
Kangasalla Pikku Kakkosesta tutun Lastentalo Tähtirannan 
pihapiirissä Pampula ja Wilma minipossujen kanssa. Paikalle 
oli saapunut kolmisenkymmentä possuharrastajaa, tai 
muutoin possusta kiinnostunutta, ympäri Suomea. 
 
Tähtirannan talosta löytyi olohuoneen puolelta Sari 
Salaksen ihastuttava minipossuaiheinen taidenäyttely. 
Näytteillä oli myös useita taiteilija Esa Leppäsen kekseliäitä 
kierrätystaideteoksia possuista. Keittiön puolelta löytyi 
yhdistyksen myyntipiste ja arpajaiset, joissa joka arpa voitti. 
 

Pihapiirissä sikailu jatkui: Pampula ja Vilma nauttivat 
rapsutuksista aitauksessaan kaikkien kädet aamun 
rypsiöljy+käsirasva+vesi-rasvauksen jälkeen 
kostuttaen, verkkosuoja-aitaansa esitellen ja 
omistajansa Jenni Niemisen avulla minipossuista 
kiinnostuneille kertoen. Sikafani Kylli Kyllinen oli 
saapunut paikalle sikaihanalla kaarallaan, teemaan 
sopivasti pukeutuen ja lapsille sekä lastenmieleisille 
possusatua lukien. Tarinan opetus oli yhden 
lapsikuuntelijan mukaan, että ei tarvitse housuja kun 
on rintsikat, mutta Kylli korosti jokaisen 
samanarvoisuutta ulkoisista asioista huolimatta. 

6.9.2020 



Myös Kärsäkirjasto oli halukkaiden 
luettavissa. Tarjolla oli mm. 
lohikeittoa, tuoreita sämpylöitä, 
omenapiirakkaa ja pannukahvia.  
 
Mukavinta oli saada possuväelle 
kasvoja, keskustelle kärsäkkäistä ja 
ihastella kävijöiden possuasusteita 
(mm. Miss Piggy -kenkiä!, 
huovutettuja possujalkineita ja 
possupehmoleluja ). Kiitos kaikille 
paikalle saapuneille! 

 
Korona-tilanne karsi varmasti väkeä ja 
lievästäkin flunssasta kärsivät joutuivat 
jäämään kotiin. Paikan päällä koetettiin 
muistaa käsien pesu ja turvavälit. 
Edellisestä tapaamisesta oli reilu kolme 
vuotta, ehkä ensi kerta jo 1-2 vuoden 
päästä? Ja toivottavasti silloin jo ilman 
COVID:ia. 
 
 

 



Sikatohtori: Hampaat 
 
Minipossun kaikkiruokaisuudesta kertovat hyvin 
kehittyneet hampaat. Porsailla on hampaita jo syntyessään. 
Maitohampaita on 28 ja ne vaihtuvat pysyviksi 4-20 kk iässä. 
Pysyviä hampaita on jokaisessa leukapuoliskossa 11 kpl: 3 
etu-, 1 kulma-, 4 väli- ja 3 poskihammasta, yhteensä 44 kpl. 
Taemmat poskihampaat ovat nystypintaiset ja etummaiset 
teräväreunaisia. Alakulma- eli torahampaat kasvavat 
avojuurisina jatkuvasti etenkin karjuilla ja työntyvät 
kaartuen ulos suusta. 
 

Maitohampaat Etuhampaat I1-3/3 kpl, Kulmahammas C/1, Poskihampaat P2-4/3, yht. 28 
Pysyvät hampaat Etuhampaat I1-3/3 kpl, Kulmahammas C/1, Poskihampaat P1-4/4, M1-3/3, yht. 44 

 

Hampaiden hionta  
Jossain lähteissä saatetaan väittää, että porsaiden 
terävät hampaat pitää nisävaurioiden ja 
tappeluvaurioiden välttämiseksi rutiininomaisesti hioa tai 
leikata. Suomessa lainsäädäntö oikeuttaa tämän turhaa 
kipua ja terveysriskin aiheuttavan toimenpiteen 
suorittamisen vain väliaikaisesti ongelmatilanteissa, jos 
syyn selvitys ja hoito, kuten kaikkien porsaiden riittävän 
maidonsaannin varmistaminen, ei riitä. Minipossuilla 
tällaista tilannetta ei tulisi olla koskaan, mutta 
hätätilanteessa eläinlääkäri tulee pyytää ohjeistamaan 
hampaiden hionta. 

 

Hammaskivi ja hampaiden puhdistus 
Minipossulla voi olla ja on erittäin usein hammaskiveä 
kuten muillakin lemmikeillä. Sen poistaminen on 
minipossuilla hankalaa rauhoitusriskien ja vähän 
aukeavan suun takia. Jos hammaskiveä pääsee 
kertymään, johtaa se jo melko nuorella possulla 
hampaiden tukikudoksen tulehdukseen, eli 
parodontiittiin, joka vähitellen johtaa hampaiden 
irtoamiseen kroonisen tulehduksen seurauksena. 
Tulehdus aiheuttaa kipua syödessä ja sen myötä 
mahdollista ruokahalun vähenemistä, ja pahaa hajua 
suusta. Tulehdus voi vaatia jopa hampaiden poistamista. 
 
Hammaskiveä kannattaakin pyrkiä ehkäisemään kaikin 
keinoin: vapaa korsirehun (heinä/olki), saanti on 
ensisijainen keino, myös kuiva leipä, kokonaiset raa’at 

kasvikset ja kasvispuruluut tarjoavat hampaille työtä. Tarjolla on myös ruokaan tai veteen sekoitettavia 
hammaskiveä ehkäiseviä jauheita tai hampaan pintaan levitettäviä geelejä. Hyvä on myös opettaa possu 
hampaiden tutkimiseen ja tarvittaessa puhdistamiseen hammasharjalla harjaten tai hammastikulla rapsuttaen. Voit 
käyttää eläimille tarkoitettua entsymaattista hammastahnaa, jota ei ole makeutettu siasta peräisin olevalla 
aromilla. Hampaiden puhdistaminen päivittäin on suotavaa, mutta harjaamisesta kerta tai pari viikossa on jo apua. 
Mikäli hammaskiveä huomataan, suu haisee poikkeavalle, löytyy irronneita hampaita tai possu tuntuu aristavan 
suutaan, tulee hammaskivet poistaa, suu hammasröntgenkuvata ja tarvittavat hampaat poistaa osaavalla 
eläinlääkärillä (esim. Yliopistollinen Eläinsairaala Viikissä, kuva).   

Hammas  Maitohampaan 
puhkeaminen 

Pysyvän hampaan 
puhkeaminen 

I1 2–4 viikkoa 12 kk 

I2 6-12 viikkoa 16–20 kk 

I3 Ennen syntymää  8–12 kk 

C Ennen syntymää 6-10 kk (- > 5 v) 

Pl  5kk 

P2 5–7 viikkoa 12–15 kk 

P3 1–4 viikkoa 12–15 kk 

P4 1–4 viikkoa 12–15 kk 

Ml   4–6 kk 

M2   8–12 kk 

M3  18–20kk 



Torahampaiden lyhennys 
Sian avojuuriset alakulmahampaat, eli torahampaat, kasvavat minipossuillakin jatkuvasti: karjuilla eniten, leikoilla 
vähemmän ja emakoilla yleensä erittäin vähän. Aiemmin torahampaita on suositeltu lyhennettäväksi 
rutiininomaisesti pari kertaa vuodessa hampaiden ihmisille ja possulle aiheuttamien riskien vuoksi, mutta nykyään 
ajatellaan, että possu voi elää normaalisti pitkienkin torahampaiden kanssa. Torahampaiden lyhennys on aina riski: 
vaikka riskialtista rauhoitusta ei tarvittaisi, saatetaan leikatessa osua hampaan ytimeen, mikä voi tulehtua, tai 
aiheuttaa muutoksia hampaaseen, jolloin se voi alkaa kasvaa väärin. Lyhentäminen aiheuttaa possulle myös aina 
stressiä ja kipua. 
 
Torahampaita tulisikin lyhentää vain, jos ne haittaavat possun elämää, esim. hiertävät ientä, alkavat tehdä reikää 
ihoon tai katkeilevat. Ihmisiin kohdistuvia torahammas-riskejä tulisi ensisijaisesti välttää muilla keinoilla, kuten 
possun kouluttamisella. Lyhennys tapahtuu eläinlääkärin toimesta rauhoituksessa tai mahdollista on myös pitää 
possua aivan paikoillaan kärsäjarrun avulla. Helpointa ja turvallisinta hampaat on lyhentää fetotomi-vaijerilla 
sahaamalla ja vähintään 1,5 cm tynkä jättämällä. Ulkomailla torahampaat saatetaan poistaa kokonaan, mutta tämä 
ei ole perusteltua. Video torahampaiden lyhentämisestä nukutuksessa löytyy täältä:  
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lI_Q0LyQ69g  
 

Purentavirheet 
Sialla tulisi olla tasapurenta, jossa etuhampaat ovat kallellaan eteenpäin, mutta purentapinnat vastakkain. 
Minipossuilla purenta on harmillisen usein alapurenta, jossa alahampaiden purupinta on ylähampaiden purupinnan 
etupuolella. Muut purentavirheet, kuten yläpurenta tai puuttuvat hampaat ovat mahdollisia, mutta harvinaisia. 
Purentavirheistä on harvoin haittaa possulle. Ylä- tai alapurenta voi kuitenkin altistaa etuhampaiden ylikasvulle, 
jolloin niiden lyhentäminen eläinlääkärin toimesta voi olla tarpeen, jos possun syöminen ylikasvaneiden hampaiden 
takia on hankalaa, hampaat vaurioittavat limakalvoa tai ovat riskissä katketa.  
 
Jalostuskäytössä on hyvä kiinnittää huomiota purentahäiriöihin siten, että kummallakaan vanhemmista ei ole 
elämää haittaavia tai toistuvaa hoitoa vaativia purentavikoja. Myös tasapurentaan on hyvä pidemmällä tähtäimellä 
jalostuksessa pyrkiä. 
 
 

Kuvassa nuoren emakon kulma- ja etuhampaat: purenta ok, hieman värjäymää hampaissa, ei hammaskiveä 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lI_Q0LyQ69g


Röhkinää maailmalta 
 

Afrikkalainen sikarutto villisian raadossa Saksassa 
Saksassa vahvistettiin tällä viikolla ensimmäinen tapaus afrikkalaista sikaruttoa (ASF). Tartunta todettiin 
Brandenburgista Puolan rajan läheltä kuolleena löydetystä, jo pitkälle maatuneesta, villisiasta. Löytöpaikka 
sijaitsee 30 km päässä lähimmästä Puolassa todetusta vastaavasta tapauksesta. Oletus on, että sairas villisika on 
saapunut Puolasta, mutta tartuntaa Saksassa esim. virusta sisältävien ruuantähteiden kautta ei voida poissulkea. 
Alueella on Saksan ja Puolan rajalla kevytrakenteinen aita.  
 
Löytöpaikka on aidattu sähköaidalla ja liikkumista siellä rajoitettu. Neuvottelut ovat käynnissä, kuinka tautilöydös 
vaikuttaa Saksan lihanvientiin mm. Kiinaan ja myös mm. Suomeen. Saksa toivoo, että paikallinen ja yksittäinen 
villisikalöydös ei aiheuttaisi tuontikieltoja. 
 
Afrikkalainen sikarutto on sikojen verenvuotokuumetta aiheuttava, lähes 100 % kuolleisuutta aiheuttava virustauti, 
johon ei ole hoitoa eikä rokotetta. Tauti on levinnyt viime vuosina laajasti mm. Euroopassa ja Aasiassa. Tauti ei leviä 
ihmisiin eikä muihin eläimiin. Tautia vastustetaan mm. tuontirajoituksilla, sikojen ulkonapitokiellolla sallittuine 
ulkoilutapoineen sekä tutkimalla kuolleena löydetyt ja metsästetyt villisiat taudin varalta. Mikäli tauti todettaisiin 
lopetetaan riskisiat ja asetetaan ympäröiville alueille rajoitteita. 
 

Possuja mediassa  
Eikä siinä vielä kaikki: ”Possu vaatii kotona oman paikan tai pesän, jossa sitä ei saa häiritä. Possu on myös tarkka 
rutiineista; sen elämän on oltava tasapainoista ja säännöllistä. Säännöllisyyttä possun elämään tuovat esim. 
säännölliset ruoka-ajat ja selkeät säännöt.”  
 
Aikoinaan Minipossukyselyssä useampi kuvasi possuaan erityislapseksi. Nyt erityislapsen vanhempikin on 
ymmärtänyt minipossun ja autismilapsen yhteneväisyydet. Ajatuksia herättävä kolumni löytyy kokonaisuudessaan 
täältä: http://www.erityisvanhemmuus.fi/huumori/asuuko-meilla-sittenkin-minipossu/  
 
 
 
 

Kärsäkäs 4/2020 ilmestyy joulukuussa 
Sikasiistiä, possumunkki ja säästöpossu-teemalla 

Materiaalien deadline 30.11.2020 (jenni.nieminen@fimnet.fi) 

Uutta Kärsäkäs-tiimiä kootaan, pysy kuulolla! 
 

http://www.erityisvanhemmuus.fi/huumori/asuuko-meilla-sittenkin-minipossu/
mailto:jenni.nieminen@fimnet.fi

