KAAPO PÄIVÄKIRJA
Kaapo (Dandinas Tough Dealmaker) syntyi 20.10.2009
Isä :
Dandinas Blue Brother
Emo:
Dandinas Alias Maisie
8.11.2009 Käytiin ensimmäistä kertaa Kaapoa katsomassa Emon emännän Pipsa
Jetsosen luona. Nähtiin kaikki 5 sisarusta. Olivat pieniä kuin mikä.

14.12.2009 Haettiin Kaapo Kasvattajansa Nina Seppälän luota. Siellä se Kaapo
remusi yhden sisarensa sekä yhden 3 kk ikäisen lk Collien sekä Ruotsalais
Tanskalaisen pihakoiran kanssa.
Matka kotiin meni hienosti. Kaapo nukkui Ullan sylissä alku vikinöiden jälkeen
rauhallisesti.

Eka yö meni hyvin. Kaapo nukkui sängynvieressä. Kerran käytiin yöllä ulkona.
Kaapo painoi ~3.5 kg
Kaapolle oli tehty aitaus takkahuoneeseen, mutta aikavähän sitä vielä käytettiin.
Ensimmäinen viikko oli pakkasta 13- 20 astetta ja se haittasi ulkoiluttamista. Ulos
asioiminen onnistui vaihtelevasti. Pekka oli lomalla ja oli Kaapon kanssa päivät.
17.12.09 Ostettiin Kaapolle koirahäkki. (120 €)
Kaapo nukkui heti seuraavan yön häkissä yksi seinä avoimena.
Samaisen päivän iltana tapahtui myös Kaapon sohvan valtaus Ullan avustuksella

18.12.09 Oli todella kylmä päivä. Parhaimmillaan -21 astetta. Yhdet kakat tuli
sisälle.
19.12.09 Käytiin ekakertaa Sylvin luona kylässä. Matka meni yllättävän hyvin.
Kaapo oli takakopissa omassa häkissä. Vähän aina aluksi vikistiin, mutta kun
päästiin maantielleni niin rauhoituttiin. Sylvin luona meni hienosti ja herkkuja tuli
saatua. (raejuusto) Illalla se sitten tapahtui, eli sängyn valtaus. Osin Ullan peräpäästä
auttamana. Onhan se kiva, kun kakara nukkuu vieressä. Mutta myöhemmin
meikäläisen täytyy varmaan mennä häkkiin. 

20.12.09 Käytiin Vanhainkodissa Pappaa katsomassa ja Kaapo oli mukana.
Mintuntuvan asukkailla oli hauskaa seuratessa Kaapon menoa. Kaapo toimi
terapiakoirana. Kaapo viihtyi häkissä auton takakontissa yllättävän hyvin.
Vanhainkoti keikan jälkeen ajettiin Lentoasemalle siskoa vastaan. Taisi olla hiukan
turhan jännä paikka sen jälkeen Kaapo tuntui menevän mielellään häkkiin
nukkumaan.
21.12.09 Oli eka päivä, kun Kaapo joutui olemaan parituntia yksin. Hyvin se meni.
Kaapo nukkui sopivasti silloin, kun jätettiin. Palatessa kaikki oli ok.

22.12.09 Kaapo oli myös kolme tuntia yksin ja nyt oli vähän paikat mullin mallin
palatessa, mutta Kaapolle ei ollut sattunut mitään eikä ollut moksiskaan.
Kaapo sai Ruohosen Minnalta lahjaksi komean Harley Davidson kaulapannan.

23.12.09 Taas Kaapo oli yksin kotona kauppareissun ajan. Nyt ei mitään erikoista
sattunut.
24.12.09 Jouluaattona käytiin Kaapon kanssa Sylvin luona Jouluaterialla. Matkustus
häkissä auton takakopissa sujui taas hienosti ja Mummin luona Kaapo oli
mallioppilas. Lahjojakin tuli Ritvalta ja Ullalta.

25.12.09 Aamulla tuli vähän huonoja kokemuksia Kaapolle, kun Ullan kanssa vähän
pidemmällä lenkillä tulivat yhden naapurin Boxerit täyttä laukkaa pihalta tielle ja
Kaapoa kohti. Siitä Kaapo minkä pienistä käpälistä irti sai kotiin. Ullan ehtiessä
perässä kotiin ei Kaapoa kuitenkaan näkynyt ja siitäpä aika paniikki. Kaapo oli
kuitenkin varmaan ehtinyt jo takaovellekin ja ilmestyi saman tien kotiin.
Iltapäivällä käytiin taas Kaapon kanssa vanhainkodissa Pappaa moikkaamassa.
Illemmällä Pia naapurista kävi Kaapoa katsomassa ja ihastui tosi reippaaseen
kakaraan.

26.12.12 Kävi Aulikki ja Niilo sekä Sylvi ja Ritva kylässä. Kaapo käyttäytyi ihan
mallikelpoisesti, mutta Niilo meni antamaan kinkkua ruokapöydästä. Tuo pöydästä
saaminen kun ollut niitä viimeisiä kielletyksi sovittuja juttuja Sängyn ja sohvan
jälkeen. Toivottavasti ei kuitenkaan tullut tavaksi. Muuten Kaapo olikin Niilon
kaveri mutustaessaan nahkaluuta Niilon kädessä. Vierailun jälkeen Kaapo olikin
aivan väsynyt.

27.12.09 Iltapäivällä lähdettiin Kaapon ensimmäiselle Geokätkölle. Kaapo oli oikein
reipas ja oli kiinnostunut kolosta jossa purkki oli. Taitaa tulla verraton ”geokoira”.
Paluumatkalla pysähdyttiin moikkaamaan Ullan työkaveria ja Kaapo tapasi 7 kk
Karita suomen ajokoiran joka oli tosin häkissä ja Alma karkeakarvaisen seisojan
jonka Kaapo tapasi ollessaan auton häkissä. Kaapo ei pelännyt vaan komensi Almaa
tulemaan takaisin ja olisi varmaan leikkinyt Alman kanssa. Myöhemmin kotitiellä
Kaapo tapasi vielä Pyreneiden Mastiffi Minnin 1v. Molemmat olisi halunneet
leikkiä, mutta valtava kokoero rajoitti.
Illalla Pekka ilmoitti Kaapon koirakouluun. Kurssi alkaa 1.2.10.
28.12.09 Kaapo kävi Ullan kanssa tapaamassa Minna Ruohosta ja kaupungissa.
29.12.09 Eka päivä, kun molemmat oltiin töissä ja Kaapo kotona. Pia naapurista kävi
päivällä katsomassa ja antamassa ruokaa. Minnan tullessa nukkui Kaapo
tyytyväisenä sohvalla vaikka Ulla oli jättänyt hänet aitaukseen. Oli vissiin jäänyt
pesuhuoneen ovi auki. Illalla tulikin sitten Kata hoitamaan Kaapoa.
30.12.09 Kaapo oli Katan kanssa paitsi sen ajan, kun Kata oli kampaajalla. Kaapo oli
Katan ollessa tietsikan ääressä vetänyt Kirjovehkaa pitkin lattioita niin, että multaa
oli kaikkealla.

31.12.09 Kaapon päivä Katan kanssa meni ihan hyvin. Joku pikku vahinko tuli,
mutta ei mitään vakavaa. Illalla Kaapo hiukan säikkyi rakettien vinkunaa, mutta ei
kuitenkaan tutunut saavat kauheaa kammoa. Keskiyöllä Kaapo kuuntelikin
turvallisesti musiikkia sisällä suurimman jyskeen aikana. Naapurit kehuivat Kaapon
facebook kuvia ja olivat ihastuksissaan.
1.1.10 Käytiin koko porukan voimin (Kata, Ulla, Pekka ja Kaapo) vähän
kätköilemässä. Kaapo tapasi 10v Wels Gorgin ja yksi kätkökin löydettiin. Loppu
päivä meni kotona.

2.1.10 Kaapo oli taas Katan kanssa, kun Ulla ja Pekka olivat töissä. Pekka
päivystyksen takia.

3.1.10 Käytiin taas Sylvin luona. Oltiin liikkeellä kaupungin pakettiautolla. Parit
pisut meni Sylvin matolle, mutta kakat tuli ulos. Kaapo painoi n.7 kg.
4.-5.1.10 Kaapo oli Päivät Katan kanssa. Ihan ei sisäsiistejä oltu, mutta onhan herra
vielä niin nuori. Pöydän päällystät kiinnostaa turhan paljon.
6.1.10 Käytiin Aulikin ja Niilon luona Kustavissa. Vauhtia riitti kylässä, mutta
automatka meni nukkuen. Illalla tuli taas pökäleet lattialle vaikka kuinka
ulkoilutettiin kovasta pakkasesta huolimatta.

7.-8.1.10 Kaapo oli ensimmäisen työpäivän yksin. Päivällä naapurin Kati kävi
antamassa ruokaa ja ulkoiluttamassa. Vauhtia oli riittänyt. Ja, niin myös Ullan
tullessa kotiin.
9.1.10 Käytiin Riiviön kanssa Sylvin luona. Muuten päivä meni kotosalla.
10.1.10 Kaapolla oli oikein lenkkeily päivä, koska pakkanen oli laskenut alle
kymmenen. Aamulla normaali lehden haku, sitten Pekan kanssa vanha lehti lenkki.
Seuraavaksi Ullan kanssa Kylätalolle saakka (ehkä hiukan vajaa 1km kotoa).
Matkalla Kaapo tapasi Palttalan Karin joka kehui Kaapoa. Ja vielä iltapäivällä tehtiin
metsälenkki lumisessa metsässä Pekan jälkiä seuraten. Sitten ruoka ja uni
maistuivatkin.

11.1. - 26.1.10
Päiväkirjaa ei tullut kirjoiteltua. Kaapo kasvoi kovaa vauhtia ollen jo 10,5 kiloa.
Pakkasia riitti koko ajan. Kaapo oli välillä iltaisin aika riiviö, vaikka Kati tai Pia
kävivät arkipäivisin antamassa Kaapolle päiväruuan ja ulkoiluttamassa. Pääosin
Kaapo teki asiat ulos, mutta kyllä päivittäin tuli jommatkummat myös sisälle

27.1.10 Kaapo kävi eläinlääkärissä ensimmäisellä piikillä. Kaapo oli ihan kunnossa.
Hiukan oli alapurentaa, mutta lääkärin mukaan se voi korjaantua, kun Kaapo kasvaa.
28.1. – 30.1.10 Aluksi oli kovia pakkasia ja ulkoilu jäi vähäiseksi. Lauantaina Kaapo
kävi taas katsomassa pappaa Kerttula kodissa. Hoitajat taas ihastelivat Kaapoa.
1.2.10 Kaapon kanssa mentiin ekakerta koirakouluun. Ekakerralla opittiin
rauhoittumista ja motivointi leikkiä.
2.2.- 7.2.10 Kaapo kasvoi kovaa vauhtia ja alkoi varastella pöydiltä. Muuten kaikki
meni hyvin. Pia ja Kati kävivät arkipäivisin.
8.2.10 Toinen koulupäivä. Opittiin seuraamista ja yksin jättämistä.
9.2. -13.2.10 Viikko meni entiseen tahtiin.
14.2.10 Käytiin taas Sylvin luona ja Kaapo oli mummin lellikki.
15.2.10 Meillä alkoi viikon loma. Pia kävi Pimun ja Ripun kanssa kylässä ja vauhtia
riitti. Illalla taas koirakoulu.

16.2.10 Käytiin Taunon ja Annikin luona Laitilassa. Aika hyvin meni kyläreissu.
Paluumatka Euran kautta kätköillen.
17.2.10 Ripu ja Pimu kävi kahdesti.
18.2.10 Normaali päivä. Pimu ja Ripu kävi.

Kevättalvi meni kasvaessa ja koulua käydessä. Lumien alkaessa sulaa Kaapo hienona
herrana ei suostunut menemään lammikoiden yli vaan kiersi ne.
Maaliskuun lopussa oli aikamoinen ripuli ja riisi- kala kuuri. Sen takia mentiin
lääkäriin ja samalla todettiin purennassa olevan vikaa. Alaleuan kulmahampaita piti
taivutella ulospäin. Siinä ei aivan onnistuttu joten vaarana oli toisen kulmahampaan
katkaisu. Kouluunkin mentiin taas B luokalle 26.4.

