
 

Vuokkosen Sweet Chance 'Snoopy' 

16.4.2009-4.9.2009 

Sai mahdollisuuden...  
 

 

Pieni Snoopy, Snoopylainen, Snuffe, Snuffendahl (Rakkaalla lapsella on monta 

nimeä) syntyi 16.4. neljäntenä pentuna, ensimmäinen poikapentu.  

Pentunen haukkasi keuhkoihin lapsivettä ja sen takia oli vähän rohinaa. Siinä 

päivän seuratessamme pentuja, huomasimme ettei Snoopy syö ollenkaan tissiä. 

Se yritti hapuilla, mutta ei saanut otetta lainkaan. Autoimme parhaamme 

mukaan, mutta tuloksetta. Ei muuta kuin hakemaan äitikoiran korviketta ja 

Snoopya alettiin syöttämään tuttipullolla. Pikkuhiljalleen Snoopy alkoi 

kasvamaan ja vahvistumaan vaikka koko ajan oli selvästi muita pienempi. 

Sitkeästi jatkoimme syöttämistä. Syöttäminen hieman helpottui kun pennut 

pystyivät aloittamaan kiinteän ruuan. Snoopy aluksi vain pelleili ruuan kanssa, 

mutta lopulta söi kuin iso poika konsanaan.  

 

Aikaa kului ja Snoopy kasvoi, mutta hitaasti verrattuna muihin. 

Koiranäyttelystä löytyi pääkallopanta, joka sopi loistavasti Snoopylle, joka oli 

iso poika mielissämme. 4,5 kuukauteen Snoopy ehti saamaan muutamat 

antibiootit rohinaan, kun luulimme sen johtuneen keuhkoissa olevasta vedestä. 



Snoopy sai terveen paperit ensimmäisen rokotuksen yhteydessä, ei rohinaa 

keuhkoissa eikä sivuääntä sydämessä! Ajattelimme kaiken siis olevan hyvin.  

 

Ja mikä persoona Snoopylainen oli. Snoopy söi kuin iso poika konsanaan. Meni 

kiltisti ulos tekemään asiat ja sen jälkeen takaisin sisään nukkumaan omalle 

paikalle. Saattoi se välillä vähän karata. Löytyi milloin naapurista tai vähän 

pitemmältä. Snoopy osasi kyllä tulla takaisin kotiinkin, tosin silloin tassut ja 

masu oli vähän kurassa ja mudassa. Kerran Snoopy haettiin naapurin ojasta.. ei 

kuulemma voinut juosta ojan pohjalla, kun siellä oli vettä vaan ojan reunoja 

pitkin. Oli varmasti näky! Toinen vaihtoehto oli, että Snoopya etsittiin joka 

paikasta, mutta kukaan ei ymmmärtänyt katsoa omalta pediltä, jossa 

Snuffendahl nukkui täydessä unessa. Lopulta Snoopy keksi, kun katsoo vähän 

taakseen ja lähtee juoksemaan, niin tällä keinolla sai jonkun juoksemaan 

peräänsä, niin sen jälkeen voi pinkoa tosi lujaa, niin kukaan ei saa häntä kiinni 

ja niinhän lopulta kävi, että isän piti tunnustaa ettei enää saa juoksemalla 

Snoopya kiinni! Snoopyn tehdessä mitä kummallisempi juttuja, ei kukaan 

koskaan voinut kieltää ja komentaa Snoopya. Snoopy sai tehdä melkein mitä 

halusi. 

 

Snoopysta tuli koko perheemme lellikki ja suuri suru kohtasi meidät kaikki, kun 

totuus paljastui. Snoopylla oli kitalakihalkio, jota aikaisemmin emme kukaan 

huomanneet. Miten pieni koiranalku onkin voinut elää 4,5 kuukautta 

kitalakihalkion kanssa, johon se elämänsä alkupäivinä olisi voinut menehtyä. 

Ihmettelimme outoa juomistapaa ja pahaa hajua suusta. 

4.9. jouduimme tekemään vaikean päätöksen ja Snoopy nukutettiin ikiuneen. 

Pikku Snoopylainen pääsi koirien taivaaseen Windy-mummon hyvään hoitoon. 

 

Vuokkosen Sweet Chance, Snoopy sai mahdollisuuden elämään ja 

Snoopylainen käytti sen täysillä ja sulattamalla koko perheen sydämet! 

 

Suuresti Snoopya kaivaten koko perhe ♥  

 


