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Suomen Minipossuyhdistys ry on perustet-
tu v.1997, mutta oli aktiivivuosien jälkeen 
melkein kymmenen vuotta hiljainen, 
kunnes hallitus uusittiin v. 2013. Minipos-
suyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat joko 
kasvattajia tai muutoin aktiivisia possujen 
omistajia. Olemme sitoutuneet lisäämään 
tietoutta minipossusta lajina ja valmiita 
antamaan parhaan kykymme mukaista 
informaatiota minipossusta kotieläimenä.

Hallituksen kokoonpano ja 
vastuualueet 2022

Puheenjohtaja Marjo Saarimaa
(Myös sijoitus- ja sijaiskotiasiat)
marjo.saarimaa@gmail.com
 
Varapuheenjohtaja ja tiedottaja
Heli Hannula
hannula.heli@gmail.com
 
Sihteeri Jenni Marttila 
jenni.ma.nieminen@gmail.com
 
Jäsenrekisterin ylläpitäjä  
(jäsenasiat ja minipossurekisterivastaava)
Janita Horppu
janita.horppu@hotmail.com
 
Taloudenhoitaja Maikki Haapalahti
suomenminipossuyhdistys@gmail.com
 
Markkinointi Minna Hölttä
(Myös webmaster)
minna.holtta@hyvaihme.com
 
Jäsenjulkaisu Kärsäkäs
Minna Hölttä
 
Yhteystilausvastaava Elina Hänninen
hanninen1983ster@gmail.com

Hallituksen jäsen Päivi Huhtinen
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KÄRSÄKIRJASTO 
LAINATTAVISSA!
Kärsäkirjasto on postipaketillinen possuaiheista luettavaa, 
jonka saat yhdistyksen jäsenenä kotiisi lainaan kuukaudek-
si seuraavalle postittamisen hinnalla (netistä 5,9 €). Paketti 
kulkee näppärässä kankaisessa postipussissa, jonka lähet-
täminen eteenpäin on helppoa. Tällä hetkellä paketista löy-
tyy myös pussillinen tyhjiä korvamerkkejä, joista voit tar-
vittaessa napata possullesi oman.

Miten?
1. Ilmoittaudu Minipossuyhdistyksen jäsenet – Fb-

ryhmässä tai yv:llä tai sähköpostitse marjo.saarimaa@
gmail.com, niin pääset varauslistalle

2. Saat Kärsäkirjasto-paketin postissa, tarkasta sisältö.
3. Paluuviestinä saat tiedon, kenelle paketin 1 kk lai-

na-ajan jälkeen lähetät
4. Lähetät paketin seuraavalle

Kirjojen esittelyt täällä:
https://www.minipossuyhdistys.fi/yhdistys/
karsakirjasto/



2 3

Hei kaikille,
joulu lähestyy ja vuosi alkaa olla pikkuhiljaa lopuillaan. 
Possurintamalla on ollut rauhallista ja yhdistys jatkaa toi-
mintaansa entiseen malliin. Omat possuni ovat nykyään 
iältään 6-10-vuotiaita ja varsinkin kylmillä keleillä hei-
dän mukavuudenhalunsa tulee esille hienosti. Muutamia 
poikkeuksia laumaan tietysti sattuu aina ja pari possua 
uhmaa välillä pakkaskeliä jaloitellessaan ulkona, lämpö-
lamppu houkuttaa kuitenkin nopeasti sisälle lämpimään. 
Viime keväänä menetin itse ensimmäisen minipossuni ja 
se oli kova paikka. Elville tuli vakava sairaus ja hänet piti 
sitten lopulta päästää pilven päälle asumaan. Vaikka rak-
kaan lemmikin menettäminen on todella tuskallista, täy-
tyy muistaa että itkemme omaa suruamme, eläimellä it-
sellään on hyvä olla, kun ei tarvitse olla tuskissaan. Paras 
ohje minkä olen joskus jostain koirakirjasta lukenut kuu-
luu näin: ”Vaihtoehdot ovat; joko eläin kärsii tai ihminen 
kärsii ja kärsijä ei saa koskaan olla eläin.” 
Ehkäpä näin joulun aikaan on hyvä hetki muistella rak-
kaita edesmenneitä lemmikkejä ja muistaa että elämä jat-
kuu ja tarjota vaikkapa omille possuilleen ja muille lem-
mikeille pieni jouluherkku.
Sikamaisen ihanaa joulua teille kaikille ja kiitos kulu-
neesta vuodesta. 
-Marjo-

PUHEENJOHTAJA 

RÖHKII

TUE TOIMINTAAMME JA OSTA TUOTTEITA!

Kassi 7 €   Minisäästöpossu 5 €

Tilaukset: marjo.saarimaa@gmail.com
Hintaan lisätään postitusmaksu.



SUOMEN MINIPOSSUYHDISTYS RY:N JÄSENJULKAISU 1/2022

4 5

Yhdistyksen kotitoiminta on ollut aktiivinen vuodesta 
2015 alkaen. Tarve kotitoiminnalle syntyi suurten ko-
dinvaihtajamäärien vuoksi. Pahimpina vuosina 2017-
2018 kotia vaihtoi yhdistyksen kotitoiminnan kautta 
jopa 70 possua vuositasolla, silloin oli muuten kiire. 
Piti rekrytä koko ajan kotitoiminnalle paikkoja, kun 
kaikki paikat menivät aina heti täyteen. 

Meillä on tällä hetkellä kotioiminnassa noin 80 kotia 
ympäri Suomen. Kaikki kodit tarjoavat possuille py-
syvän loppuelämän kodin. Kotitoimintaan lähteviltä 
kodeilta edellytetään talliolosuhteita, possukokemus-
ta tai muuta pitkää eläinkokemusta sekä ymmärrystä 
ja kykyä täyttää lainvaatimat seikat, kuten lajitoverin 
seura sekä ulkoilusäädökset. 

Yhdistyksen kotitoimintaan tulevat possut ovat pää-
sääntöisesti pitovaikeuksien kautta tulleita yksilöi-
tä. Omistaja on huomannut ettei pärjää enää possun-
sa kanssa tai haluaa antaa possulle lajinmukaisemmat 

KOTITOIMINNAN
kuulumisia

olot, kuten lajitoverin seuran. Paljon sijoitetaan pos-
suja myös erilaisten elämänmuutosten, kuten erojen 
tai sairastumisen takia. Muutamia tapauksia on vuo-
sitasolla, jolloin kotitoiminta tekee yhteistyötä viran-
omaisten, kuten valvovien eläinlääkäreiden tai polii-
sin  kanssa, tällöin sijoitukset ovat kiireellisiä ja meillä 
onkin näitä keissejä varten erittäin kokeneet konka-
rit toiminnassa mukana. Yhteistyötä on tehty näissä 
tapauksissa myös eläinsuojeluneuvojien kanssa erit-
täin paljon, monesti heiltä on tullutkin kysymyksiä ja 
konsultaatiopyyntöjä kuinka reagoida tiettyyn tilan-
teeseen. Neuvojilta on myös saatu monesti kuljetus-
apua possujen sijoituksessa kiireellisissä tapauksis-
sa ja usein on neuvojien kyydissä kulkeutunut uuteen 
kotiin myös muita eläimiä talteen. Siirrot näissä no-
peissa eläinsuojeluasioissa tehdään aina eläinlääkärin 
luvalla eli elli on tarkistanut possujen kunnon ennen 
muuttomatkaa.

Tarinoita on tullut kuunneltua vuosien varrella vaikka 
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minkälaisia ja osa on nostattanut suuriakin tuntei-
ta, eläinten kaltoinkohtelua ei voi koskaan hyväksyä, 
mutta on parasta nähdä kuinka eläimet kuntoutuvat 
ja löytävät taas luottamuksen ihmiseen. Suurin osa si-
joitettavista possuista on kuitenkin ihan tavallisia si-
joituksia ja onpa joskus sijoitettu isojakin possuja toi-
minnan kautta.

Suomen Minipossuyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
Syyskokous 

Sijainti: Facebook Päivämäärä: keskiviikko 5.10.2022 
Aloitusaika klo: 19:00 Osallistujat: Marjo Saarimaa, Jenni 
Marttila (os. Nieminen), Maikki Haapalahti, Elina Honkonen, 
Heli Hannula, Päivi Huhtinen, Janita Horppu, Sari Salas, Tiina 
Koivula, Kati Liukkonen, Sini Vesterinen Esityslistan kohteet 
ja päätökset 

1. Kokouksen avaus
PÄÄTÖS: Yhdistyksen puheenjohtaja Marjo Saarimaa avasi 
kokouksen klo 19:00.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden (2) pöytä-
kirjantarkastajan sekä kahden (2) ääntenlaskijan valinta.
PÄÄTÖS: Valittiin kokoukseen seuraavat toimijat: Pj Marjo 
Saarimaa sihteeri Jenni Marttila, pöytäkirjantarkastajat ja 
ääntenlaskijat Tiina Koivula ja Heli Hannula

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
sekä äänestysluettelon vahvistaminen. PÄÄTÖS: Todettiin, että 
yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, koska se on kutsut-
tu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Äänestysluetteloksi 
vahvistettiin osallistujat.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen.
PÄÄTÖS: Kokouksen esityslista on lähetetty kokouskutsun 
mukana. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

5. Mahdollisten kunniajäsenten valinta.
PÄÄTÖS: Vuoden 2023 kunniajäseneksi valittiin puheenjohta-
ja Marjo Saarimaa kiitokseksi pitkäjänteisestä työstään pos-
sujen hyväksi. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta seuraa-
vaksi kalenterivuodeksi.
PÄÄTÖS: Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Marjo Saarimaa.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (5-8 
henkilöä).
PÄÄTÖS: Päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä on 8 henkilöä.

Koteja rekrytään edelleen toimintaan mukaan ja täl-
le vuodelle possuja on sijoitettu kotitoiminnan kautta 
kuusi kappaletta, paljon ollaan menty eteenpäin ko-
dinvaihtaja-asioissa. Nyt meidän täytyy yhdistyksenä 
miettiä, kuinka saamme minipossukannan ylläpidet-
tyä eettisellä tavalla tulevaisuudessakin. 

Jutun kirjoitti Marjo Saarimaa, 
hallituksen puheenjohtaja ja kotivastaava.

8. Hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Marjo Saarimaan lisäksi hallitukseen 
valittiin seuraavat jäsenet: Jenni Marttila, Maikki Haapalahti 
(taloudenhoitaja), Janita Horppu (jäsen- ja minipossurekis-
teri), Minna Hölttä, Heli Hannula, Päivi Huhtinen ja Elina 
Hänninen.

9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi 
toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma seuraavaksi 
toimikaudeksi.

10. Talousarvion hyväksyminen seuraavaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin talousarvio.

11. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavaksi 
toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Maksut pysyvät ennallaan: jäsen 12 euroa, kasvatta-
jajäsen 20 euroa. Kasvattajan lisäämä porsaan ostaja 2 euroa 
(edellyttää porsaan rekisteröintiä). Jäsenyys kestää kalente-
rivuoden (marrasjoulukuussa liittyneet ovat jäseniä seuraa-
van vuoden ajan). Yritysjäsenyys (sis. logo kotisivuille ja 5 
some-nostoa) 150 euroa, pienyrittäjille 75 euroa.

12. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä 
valinta seuraavaksi toimikaudeksi.
PÄÄTÖS: Toiminnantarkastajiksi valittiin Tiina Koivula ja Kati 
Liukkonen, varalle Sari Salas ja Sini Vesterinen.

13. Muut esille tulevat asiat: 1. Kalenterit ovat saapuneet ja 
tilattavissa Marjolta. Hinta jäsenille 15 € ja muille 20 € +pos-
tikulut. Kuvaajat saavat kalenterit maksutta. 2. Heijastimia 
toivottiin lisää, selvitetään tilausta hallituksen toimesta. 3. 
Sini Vesterisellä suunnitelma tehdä possukortteja myyntiin 4. 
Minipossutapahtuma tarkoitus järjestää 2023.

14. Kokouksen päättäminen.
PÄÄTÖS: Kokous päätettiin kello 20:24
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Onkin toivottavaa, että jokainen nuorehkon emakon 
ja leikkaamattoman karjun omistaja harkitsee, olisiko 
oma kärsäkäs luonteeltaan, terveydeltään ja rakenteel-
taan sopiva yksilö jalostukseen? Yhdistys auttaa tarvit-
taessa eteenpäin, mutta tässä pikaopas kasvatukseen.

ASTUTUS
 zHyvien kotien hankinta mieluiten etukäteen

 z Emakon ikä noin 1,5-8 vuotta

 zRokotukset (sikaruusu, parvo) kuntoon ennen 
astutusta

 z  Sisäloishäätö ennen astutusta

 z  Emakko karjun luokse pari päivää ennen kiimaa, yh-
teen kun seisovassa kiimassa

 z  Astuminen kestää n. 5-15, mutta jopa 30 min, tois-
tuu parin päivän aikana useasti

SIKATOHTORI: 

Haluatko 
kasvattajaksi?

Minipossuyhdistyksessä aletaan olla huo-
lissaan porsaiden kasvatuksen tyrehdyttyä 
kokonaan Suomessa. 
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TIINEYS
 z  3 kk, 3 vko ja 3 pv, vastaten n. 106-114 päivää

 z  Mahdollisimman stressitöntä elämää ja tulevaan 
porsimiseen tulee valmistautua hyvin emakon terve-
ydenhuollolla, laadukkaalla ruokinnalla, kuntoluok-
ka sopivana (3,5-4) pitämällä, porsimispaikka val-
mistelemalla ja hätätilanteisiin valmistautumalla

 z  Ultraus halutessa 4 vko kohdalla

 z  Koli-rokotus halutessa

 z  Sisäloishäätö 2-3 viikkoa ennen porsimista

 z  Tarvittaessa ulkoloishäätö kapia vastaan ivermektii-
nillä 2 kertaa 2 viikon välein ennen porsimista, jos ei 
aiemmin häädetty

 z  Ruokinnan lisäys vasta lopputiineydestä, kuitua rei-
lusti ummetuksen ehkäisemiseen

 z  Pesänrakennus pari päivää ennen ja maidon eritys 
noin vuorokausi ennen synnytystä

SYNNYTYS
 z  Seuraa. Puutu vain, jos ongelmia ilmenee

 z  Avautumisvaihe 8-24 h (limaista vuotoa, pissaami-
nen ja ulostus toistuvasti), ponnistusvaihe (vesien 
tulo, alle 2 h kuluttua porsaat ulos noin 15-30 min 
välein, kestää noin 3-4, mutta jopa yli 10 h), lopuksi 
emakko nousee syömään ja rauhoittuu imettämään

 z  Jälkeiset ulos, hankala seurata, emakko voi syödä

 z  Yleensä 5-10, mutta jopa yli 15 porsaan pahnue

 z  Porsaat painavat n. 200-500 g, silmät auki, liikkuvat 
itse, maistelevat kaikkea ja ovat sisäsiistejä 

 z  Riittävä lämpö (lämpölamppu!) ja ternimaidon saa-
minen tärkeintä

 z 	Napojen	tarkastus	ja	desinfiointi

IMETYS
 z  Emakon syömistä, juomista ja yleisvointia tulee 
tarkkailla jatkuvasti

 z  Emakon energiantarve moninkertaistuu: run-
saasti energiaa ja proteiinia ja etenkin lysiiniä. 
Lähtökohtaisesti imettävä emakko ja kasvavat por-
saat saavat syödä niin paljon kuin haluavat 

PORSAIDEN HOITO
 z  Rautalisä

 z  Ei hampaiden hiontaa! (kiellettyä rutiinina)

 z  Kiinteää ruokaa vähitellen

 z  Sisäloislääkitys emakolle ja porsaille 2-3, 5 ja 7 vii-
kon ikäisinä

 z  Eläinlääkärintarkastus, mikrosirutus

 z  Karjuporsaiden kastroinnit eläinlääkärillä n. 4-6 vko 
iässä

 z  Vieroitus lain mukaan aikaisintaan 4 (3 ryhmässä, 
luomussa 6) viikon iässä, käytännössä minipossuilla 
suositus vieroittaa7-8 vko ja luovuttaa 8-9 vko iässä

UUSIIN KOTEIHIN
 zRuokaviraston sikarekisteriin ilmoitukset ja uusien 
omistajien ohjeistus näistä

 zMinipossuyhdistyksen rekisteri

 zHoito-ohjeet

 zKirjalliset sopimukset porsaiden kaupasta

 z Yhteydenpito porsaiden ostajiin

Teksti: Jenni Nieminen, eläinlääkäri
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YRITYSJÄSEN ESITTELYSSÄ

Tiina Nyholm
Osteopatia Uusi Olo 
Aloitin osteopatiakoulun 2009 Helsingissä moni-
muotokoulutuksena osteopatiakoulu Atlaksessa. 
Tätä ennen olin kouluttautunut hierojaksi. Olen 
tehnyt vuodesta 2009 asti pelkästään osteopaa-
tin töitä. Eläimiä olen hoitanut pitkään. Tämä on 
ollut minulle itsestään selvää, että hoidan ihmis-
ten lisäksi myös eläimiä. Pääasiassa olen hoita-
nut koiria, hevosia ja possuja. Eläinten hoitami-
nen on ihan parasta ja eläimet ovat opettaneet 
minua eniten työssäni. Eläimet ovat tehneet mi-
nusta se kuka olen. Ensimmäiset kosketukset 
sain possuihin mummolassa aikanaan pikkutyt-
tönä. Possuissa minua koskettaa niiden herkkyys 
ja sielukkuus. Possut ovat myös valtavan anteek-
siantavia, possuja on kiitollinen hoitaa. Siat ovat 
vieneet sydämeni herkkyydellään ja omanarvon-
tunteellaan. Haluan tuoda esille sikojen äänen ja 
haluan antaa ihmisille ymmärryksen, että possut 
ovat herkkiä omia persooniaan. Hoidan possuja il-
maiseksi hyväntekeväisyytenä. Oulun lähialueella 
ja kotonani, jos joku haluaa tuoda possunsa hoi-
toon minun vastaanotolleni. Minulla on itselläni 
lemmikkeinä kuusi vuohta ja kaksi hevosta, hevo-
set ovat hiukan harvinaisempia amerikan curlyja.
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RYHDY POSSUN PELASTAJAKSI!Joka vuosi uudelleensijoitamme useita kymmeniä minipossuja. SINÄ VOIT AUTTAA!Ryhdy sijoituskodiksi

VASTUULLISEMMAN 
porsastelun puolesta!


