ELÄIMEN LUOVUTUSSOPIMUS / REKKU RESCUE RY (päivitetty 22.5.2018)
Yhteystiedot:

Rekku Rescue ry, tilinumero: FI63 5780 3820 0247 67
e-mail: hallitus@rekkurescue.com
puhelin: 050 3070150 tai 050 3070130
www.rekkurescue.com
kuulumiset kodista: paivitykset@rekkurescue.com

Yhteyshenkilö yhdistyksessä:

ELÄIMEN VASTAANOTTAJAN TIEDOT
Nimi:
Osoite:

Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

LUOVUTETTAVAN ELÄIMEN TIEDOT
Luovutettava eläinlaji:

Lähtömaa:

 koira

 Suomi

 kissa

 muu, mikä

Eläimen nimi:

 Viro, mistä

Arvioitu syntymäaika:

Sukupuoli:
 uros  naaras

 kastroitu

 steriloitu

 leikkaamaton

Mikrosirunumero:
Muut tuntomerkit ja rotu:

Yhdistyksen tiedossa olevat luovutettavan eläimen sairaudet tai muut terveydentilaan tai käytökseen vaikuttavat
asiat:

Muut eläimelle tehdyt eläinlääkinnälliset toimenpiteet löytyvät eläimen mukana luovutettavasta rokotus-kortista/EUpassista. Virosta tuotu eläin on tuotu kaupallisen tuonnin ehtoja noudattaen, ja siitä on tehty kirjaus Tracesjärjestelmään.

ELÄIMEN LUOVUTUKSEEN LIITTYVÄT SOPIMUSEHDOT
Omistusoikeus:
1. Tällä sopimuksella Rekku Rescue ry luovuttaa eläimen uudelle omistajalle.
2. Eläin luovutetaan maksua vastaan. Maksu sisältää eläimen rokotuskortista/EU-passista ilmenevät toimenpiteet ja
kattaa eläimelle tehdyt eläinlääkinnälliset toimenpiteet ennen siirtymistä uudelle omistajalle.
3. Omistusoikeus siirtyy uudelle omistajalle, kun eläimen maksu on kokonaisuudessaan maksettu ja luovutussopimus
allekirjoitettu.
Eläimen vastaanottamiseen liittyviä ehtoja:
4. Rekku Rescue ry antaa uudelle omistajalle tiedot eläimestä ja sen mahdollisista tiedossa olevista sairauksista tai
vammoista ja muista eläimen hoidon kannalta oleellisista seikoista. Eläimelle on tehty pintapuolinen eläinlääkärin
tarkastus, jossa eivät selviä mahdolliset piilevät sairaudet tai vammat. Rekku Rescue ry ei vastaa eläimessä
luovutuksen jälkeen ilmenneistä sairauksista, vammoista tai ongelmakäytöksen hoitokustannuksista.
5. Rekku Rescue ry luovuttaa eläimen rokotusasiakirjat uudelle omistajalle joko luovutushetkellä.
6. Uusi omistaja hyväksyy eläimen siinä kunnossa ja terveydentilassa kuin se on luovutushetkellä ja tiedostaa, että
kyseessä on löytöeläin tai muutoin taustaltaan tuntematon eläin, jonka terveydentilaa, luonnetta ja
käyttäytymistä ei ole täysin kattavasti pystytty varmistamaan. Vastuu eläimen hoidosta ja aiheutuvista kuluista,
kuten eläinlääkärikuluista, siirtyy luovutushetkellä uudelle omistajalle.
7. Vastuu eläimen aiheuttamista vahingoista ja eläimelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista siirtyy
luovutushetkellä uudelle omistajalle.
Eläimen palauttaminen ja muuta suositeltavaa:
8. Mikäli uusi omistaja ei pysty pitämään eläintä, Rekku Rescue ry pyrkii vastaanottamaan eläimen takaisin ja huolehtii
uuden kodin etsimisestä, mikäli eläin on sijoituskelpoinen. Mikäli eläin palautuu yhdistykselle, kulukorvausta ei
palauteta.
9. Rekku Rescue ry suosittelee luovutushetkellä leikkaamattoman eläimen sterilointia/kastrointia viimeistään 6 kk
kuluttua luovutuksesta tai kun eläin saavuttaa riittävän iän. Yhdistyksen kautta sijoitettuja eläimiä ei tule pennuttaa.
10. Yhdistyksen luovuttamaa eläintä ei saa ulkoiluttaa valvomatta.

Luovutussopimuksen liitteenä on eläinlajikohtainen ohjeistus yhdistyksen suosituksista eläimen pitoon liittyen.
Ongelmatilanteissa ota viipymättä meihin yhteyttä!
Kulukorvaus ______ euroa on maksettu  käteisellä  yhdistyksen tilille ____/____/20____
 Olen tutustunut luovutettavan eläimen kotiuttamisohjeisiin
 Eläimen vastaanottajan henkilöllisyys on todennettu
 Liityn eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry:n jäseneksi. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 20 € vuodessa.
Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi yhdistykselle ja toinen eläimen vastaanottajalle.
Luovutussopimuksesta saadut henkilötiedot kirjataan Rekku Rescue ry:n pitämään adoptoitujen eläinten omistajien
yhteystietorekisteriin. Yhteystietoja saavat käsitellä vain yhdistyksen hallituksen nimeämät henkilöt tilanteissa joissa
eläimen omistajaan tulee saada yhteys, esimerkiksi eläimen kadotessa tai löytyessä.
https://rekkurescue.com/yhdistys/tietosuoja/

Paikka ja aika

Yhdistyksen edustaja

Eläimen vastaanottaja

Nimenselvennys

Nimenselvennys

OHJEET KISSAN UUTEEN KOTIIN
Kodin kissaturvallisuus



turvalliset ikkunat.
lasitettu/verkotettu parveke tai verkko-ovi parvekkeelle.

Ensimmäiset päivät uudessa kodissa



rauhallinen kotiutuminen.
alkueristys muista lemmikkieläimistä tärkeää, yhdistyksen suositus ajaksi
on kaksi viikkoa.

Kissan kotiuduttua



jatka tarvittaessa madotuksia ohjeen mukaan.
varmista että tehosterokotteet ovat ajan tasalla.

Ruokinta



alkuun on hyvä antaa hoitopaikassa käytettyjä, tuttuja ruokia.
muista että kissa on lihansyöjä, hyvälaatuinen eläinkaupan ruoka.

Karkaaminen



ota yhteyttä yhdistykseen ja paikalliseen löytöeläintaloon.
hyviä ohjeita: www.karkurit.fi, elainetsijakoirat.fi, etsijakoiraliitto.fi,
suomenetsijakoirat.fi.

Allergia/kodinvaihtotarve ja muut ongelmatilanteet


ota yhteyttä yhdistykseen!

Edellinen rokotus:

Seuraava rokotuskerta:

Edelliset madotukset:

Seuraava madotuskerta:

Kissan mikrosiru on rekisteröity Turvasiru-palveluun, jossa toissijaisena yhteystietona on yhdistyksen tiedot sen
varalle että omistajaa ei tavoiteta.
Turvasirun käyttäjätunnukset lähetetään sinulle sähköpostitse. Pidäthän yhteystietosi ajan tasalla!

Taustatietoja kissasta (mikäli tiedossa):

Käytössä olleet ruokamerkit (mikäli tiedossa):

Käytössä ollut kissanhiekka (mikäli tiedossa):

Käytössä ollut hiekkalaatikko:
 avoin

 katettu

 luukullinen

Päivitämme mielellämme www-sivuillemme kissojen kuulumisia, terveisenne voit laittaa osoitteeseen
paivitykset@rekkurescue.com

Ensimmäiset päivät uudessa kodissa Varmistathan aina kissan kotiutuessa kodin turvallisuuden!
Parveke ja ikkunat tulee huolehtia kissaturvallisiksi. Kissa on reviiritietoinen eläin, ja paikanvaihdos on sille aina
stressitekijä. Stressi saa helposti mm. kissaflunssat oireilemaan. Ei ole tavatonta, että kotiutumisen yhteydessä
kissalle iskee silmätulehdus. Mikäli taloudessa on ennestään eläimiä, on sekä niiden että uuden tulokkaan terveyden,
sekä onnistuneen tutustumisen kannalta tärkeää eristää tulokas muuttostressin laantumisen ajaksi. Eristyspäivien
aikana eläimet tutustuvat toisiinsa hajujen ja äänten kautta, jonka jälkeen ensikohtaaminen sujuu helpommin.
Alkueristyksen jälkeen eläimet saavat vierailla toistensa alueilla asteittain pidempiä ajanjaksoja. Anna tulokkaan
tutustua koko kotiin itsekseen ennen toisen kissan kohtaamista, reviirin tunteminen on tärkeää
turvallisuudentunteen kannalta. Varmista että kaikki eläimet saavat käydä vessassa, syödä ja nukkua rauhassa. Aran
tai varovaisen kissan kannattaa antaa aina kotiutua rauhassa ensin yhteen huoneeseen ja pienempään tilaan.
Ilmoita kissan varaajalle viikon sisällä, miten kotiutuminen on sujunut, ongelmatilanteissa ota välittömästi yhteyttä.

Kissan ulkoilu Kissan oman turvallisuuden kannalta ulkoilun tulee tapahtua ainoastaan ulkotarhassa tai
valvotusti valjaissa. Kissan ei saa antaa ulkoilla vapaana.

Terveys Kissaflunssat ovat melko yleisiä ja ne saattavat oireilla stressin yhteydessä. Sisäsiisteysongelmien
taustalla voi olla tulehdus, virtsakiteet tai stressi/idiopaattinen kystiitti, ja syy tulisi aina selvittää eläinlääkärin kanssa
- kissa ei koskaan virtsaa vääriin paikkoihin ihmisen kiusaksi. Vanhenevien kissojen veriarvot on hyvä tarkastaa mm.
munuaisten, maksan ja kilpirauhasen sairauksien löytämiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kissoilla on
paljon erilaisia suun terveyteen vaikuttavia sairauksia ja toisille kertyy hammaskiveä herkästi. Muistathan katsoa
kissasi suuhun säännöllisesti ja viedä sen vuosittain eläinlääkäriin hampaiden tarkastukseen.

Madotukset Suosittelemme madotuksen tarpeen arviontiin ulostenäytteen tutkimista (esim. Movet), muussa
tapauksessa madota kissa vähintään kerran vuodessa ja kaksi viikkoa ennen rokotuksia. Muista samalla
hiekkalaatikon desinfiointi. Sisäloishäätöön suosittelemme esim. Drontalia, Cazitelia tai Flubenolia.

Rokotukset Ensimmäinen rokotus vaatii tehosteen noin 4 viikon päästä, varmista onko kissa ehtinyt saamaan
sen hoitoaikana. Tämän jälkeen seuraava tehosterokotus annetaan pennuille yhden vuoden iässä, aikuisille vuoden
päästä tehosteesta, ja sen jälkeen kissa rokotetaan 1-3 vuoden välein rokotteesta riippuen. Rokotusten, etenkin
kissaruttosuojan voimassapito on tärkeää myös sisäkissalla!

Ruokinta Kissa on lihansyöjä, jonka pitää saada ruoastaan riittävästi eläinperäisiä proteiineja sekä rasvaa
vitamiinien ja hivenaineiden lisäksi. Vääränlainen ruokavalio voi aiheuttaa puutostiloja, vatsavaivoja, virtsakiteitä ja
pidemmän päälle munuais- ja maksasairauksia, ylipainoa ja diabetesta. Ruokamarkettien viljapitoiset kuivaruoat
voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja! Mikäli tarjoat kissallesi kuivaruokaa, varmistathan niiden olevan
hyvälaatuisia eläinkaupan merkkejä.
Mikäli olet kiinnostunut syöttämään raakalihaa pääasiallisena ravintona kissallesi, voit kysyä ohjeita varaajalta.
Pelkästä lihasta ei saa kaikkia ravinteita ja ilman ravintolisiä voit aiheuttaa kissalle pahoja puutostiloja. Lihaa voi
syöttää ilman lisiä täysravintojen ohella n. 1/3 päivän ravinnosta. Ruokavalion muutokset kannattaa tehdä asteittain
vatsavaivojen välttämiseksi, aluksi sekoitetaan uutta ja vanhaa ruokaa keskenään. Pidä aina tarjolla raikasta vettä.
Monen kissan vatsa menee kodinvaihdon jälkeen sekaisin. Ripuli voi johtua esimerkiksi sisäloisista, ruokavalion
muutoksesta, stressistä tai ruoka-aineyliherkkyydestä. Ripulin aikana on hyvä antaa helposti sulavaa ruokaa, kuten
keitettyä kanaa tai toipilasruokia, apteekeista saatavia maitohappobakteereita suoliston rauhoittamiseen ja
nestetasapainosta on pidettävä huolta. Kissaa ei saa paastottaa, sillä sen maksa kuormittuu ravinnotta. Jos ripuli on
rajua tai kestää pitkään ja kissa on apaattinen tai kuiva, se tarvitsee eläinlääkärin hoitoa.

Helppo tapa auttaa kodittomia Voit tukea eläinsuojelutyötämme tekemällä ostokset Zooplus- ja Peten
Koiratarvike nettikaupoista Rekku Rescuen kotisivuilta löytyvän linkin kautta, näin osa ostoksesi loppusummasta
lahjoitetaan yhdistykselle.

Ongelmatilanteet Suosittelemme aina ottamaan yhteyttä yhdistyksen edustajaan! Pyrimme auttamaan
kaikissa ongelmatilanteissa kuten sopeutumisvaikeudet, karkaaminen, kodinvaihtotarve tai allergia. Päivitämme
tietoihimme myös kissan menehtymisen.

