
 

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      kissa      muu, mikä  Suomi      Viro, mistä 

Eläimen nimi: 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/EU-
passista. Virosta tuotu eläin on tuotu kaupallisen tuonnin ehtoja noudattaen, ja siitä on tehty kirjaus Traces-
järjestelmään.  

mailto:hallitus@rekkurescue.com
http://www.rekkurescue.com/
mailto:paivitykset@rekkurescue.com


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 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 eläinsuojelu 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. Henkilötiedot lisätään myös 

Turvasiru.fi-palveluun, jonne adoptoidun eläimen mikrosiru on rekisteröity. https://rekkurescue.com/yhdistys/tietosuoja/ 

 

Paikka ja aika 
 
 
 
 
Yhdistyksen edustaja       Eläimen vastaanottaja 
 
 

Nimenselvennys       Nimenselvennys 

  



 

OHJEET KOIRAN UUTEEN KOTIIN 
  

Mikrosiru Koiran mikrosiru on rekisteröity Turvasiru.fi-palveluun, jossa toissijaisena 
yhteystietona on yhdistyksen tiedot, mikäli omistajaa ei tavoiteta. Saat 
käyttäjätunnukset palveluun sähköpostitse, pidäthän yhteystietosi siinä ajan tasalla! 

Koiran ensimmäiset päivät uudessa kodissa Pyydämme ilmoittamaan noin 
viikon kuluttua koiran saapumisesta, kuinka kotiutuminen on alkanut. 
 

Koira ei välttämättä ole alussa oma itsensä ja se saattaa olla stressaantunut matkasta ja uudesta ympäristöstä. Eläin 

saattaa olla hermostunut, levoton, arahko tai jopa apaattinen. Ensimmäisen viikon aikana ei kannata luovuttaa, vaikka 

ongelmia esiintyisi.  Koira ei silloin vielä tiedä kehen voi luottaa ja koira tarvitsee aikaa ja kärsivällisyyttä, jotta se saa 

rauhassa sopeutua ympäristönvaihdokseen ja uuteen kotiinsa. Luottamus ei koskaan synny päivässä. Tutustuminen 

kodin mahdollisiin toisiin koiriin tulee tehdä puolueettomalla maaperällä, esimerkiksi ulkona poissa omalta pihalta. 

Ruokailutilanteissa kannattaa alkuun noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta, ja tarjota koirille ruoka eri huoneissa tai 

ainakin laittaa kupit mahdollisimman kauaksi toisistaan. Moni rescuekoira on saattanut elää aiemmin tilanteessa, jossa 

ruoka ei aina ole ollut itsestäänselvyys. 

 

Perheen jokainen eläin tarvitsee tasapuolisesti huomiota, ja myös mustasukkaisuuden välttämiseksi aiempia eläimiä 

ei tule unohtaa uuden koiran myötä. 

 

Jos perheessäsi on lapsia, ohjeista heitä koiran kohtaamisessa (Kyykkyasento, makupalat, koiran tulee itse antaa 

lähestyä eikä sen päälle saa kumartua/taputtaa päätä).  Lasten kanssa tulee noudattaa aina erityistä varovaisuutta, ja 

tutustumisen tulee antaa edetä koiran omaan tahtiin.  

 

Päivittäiset rutiinit luovat koiralle turvallisuuden tunnetta.  Kun koira tottuu tiettyyn päivärytmiin, ne tietävät mitä 

seuraavaksi tapahtuu. Hylätty koira kärsii monesti eroahdistuksesta, joten yksinoloharjoitukset tulee aloittaa heti 

ensimmäisinä päivinä. Aluksi vain pieniä hetkiä kerrallaan ja myöhemmin pidemmiksi ajoiksi.  

 

Ensimmäiset viikot ovat hyvin riskialtista aikaa karkaamisen suhteen. Stressaantunut koira voi säikähtää pientäkin 

asiaa ja karata paniikissa. Huolehdi, että panta on tarpeeksi kireällä ja varsinkin aroilla koirilla on tärkeää käyttää yhtä 

aikaa sekä pantaa, että valjaita. Jos koira kuitenkin pääsee karkaamaan, ota välittömästi yhteyttä yhdistykseen niin 

avustamme etsinnöissä.  

 

Koiran kotiuduttua Terveydellisistä syistä suosittelemme luovutushetkellä leikkaamattoman eläimen 

sterilointia/kastrointia viimeistään 6kk kuluttua luovutuksesta tai kun eläin saavuttaa riittävän iän. Yhdistyksen 

kautta sijoitettuja eläimiä ei tule pennuttaa. 

 

Rokotukset Suomalaiset koirat on saanut rabies- ja nelosrokotteen (parvo, penikkatauti, tarttuva maksatulehdus ja 

kennelyskä). Virosta tuleva koira on saanut rabies- ja viitosrokotteen (parvo, penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, 

kennelyskä ja leptospiroosi), ulkoloishäädön vähintään kerran sekä heisimadotuksen vähintään kerran (ekinokokki). 

Rokotukset tehostetaan leptospiroosia lukuun ottamatta vuoden kuluttua ja sen jälkeen 2-3 vuoden välein. 

Kennelyskärokote uusitaan kuitenkin vuosittain. Koira tulee madottaa aina muutama viikko ennen rokotuksia. 

  

Sisä- ja ulkoloishäätö Suomalaiset koirat madotetaan ainakin kertaalleen sijaiskodissa.  

 

Virosta tuleva koira saa ennen tuontia ekinokokkoosilääkityksen maahantulomääräysten mukaisesti. Koiran 

saavuttua Suomeen tulee sille antaa kahden viikon sisällä maahan saapumisesta matolääkitys, joka tehoaa myös 

heisimatoihin esim. Drontal. Koiralle on myös annettu ulkoloishäätö ennen maahantuontia. Sen voi tarvittaessa uusia 

noin kuukauden kuluttua (esim. Frontline).  

 



Virosta tullutta koiraa ei saa viedä kotiutumisen jälkeen vähintään kahteen viikkoon koirapuistoon. Kerää myös 

lemmikkisi jätökset talteen tänä aikana, ja tietysti muulloinkin, mikäli lenkkeilet alueella, jossa näin tulee tehdä.   

 

Jatkossa koira tulee yleensä madottaa kahdesti vuodessa (noin kuuden kuukauden välein). 

 

Ruokinta Koiran vatsa saattaa mennä muuttostressistä johtuen alkuun sekaisin.  Yksi suositeltava, vatsaa 

rauhoittava ruoka saapumishetkeen on tumman, keitetyn riisin ja raejuuston sekoitus. Myös viili, piimä ja muut 

hapanmaitotuotteet rauhoittavat usein vatsaa. Pieniin ripulioireisiin auttaa usein ruuan joukkoon sekoitettava 

maitohappobakteeri (esim. apteekista saatava Aptus)), pahempaan ripuliin Canikur.  

 

Koiran on tärkeää saada hyvälaatuista, paljon energiaa sisältävää ja hyvin sulavaa ruokaa.  Hyvät raaka-aineet 

maksavat, joten laadukasta ruokaa ei löydy kaikkein halvimpien ruokien joukosta. Mikäli syötät koiralle 

kuivamuonaa, suosittelemme ostamaan eläinkaupasta saatavaa hyvälaatuista nappularuokaa.  Korkeatasoista 

ruokaa annostellaan vähemmän sen paremman sulavuuden ja energiapitoisuuden vuoksi, joten lopulta terveyttä 

edistävä hyvätasoinen ruoka ei tule kovinkaan paljon halparuokia kalliimmaksi. Huomioithan, että nopeasti kasvava 

iso koira altistuu luuston kehityshäiriöille, jos ruokinta ei ole oikeanlaista. Vanha koira puolestaan tarvitsee 

enemmän korkealaatuista valkuaista ja vähemmän energiaa kuin nuori. Lihavuus altistaa monille sairauksille. Näistä 

esimerkkinä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, hengitystieongelmat ja sokeritauti. 

 

Karkaaminen ota yhteyttä yhdistykseen ja paikalliseen löytöeläintaloon. Hyviä ohjeita: www.karkurit.fi, 

elainetsijakoirat.fi, etsijakoiraliitto.fi, suomenetsijakoirat.fi 

 

Helppo tapa auttaa kodittomia Rekku Rescue ry tekee yhteistyötä zooplus.fi-eläintarvikekaupan kanssa. Voit 

tukea eläinsuojelutyötämme tekemällä Zooplus- ja Peten Koiratarvike ostokset 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. Autamme mielellämme 

käytökseen liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa ohjaamme ongelmakoirakouluttajan juttusille. On parempi ottaa 

yhteyttä, kun ongelmat ovat vielä pieniä, sillä silloin koulutuksella on helpompi puuttua koiran käytökseen. Usein 

käytöshäiriöiden takaa saattaa löytyä myös kipu tai stressi.  

 

Jos jostain syystä joudut luopumaan koirastasi, ota yhteyttä yhdistykseen. Me autamme ja etsimme 

mahdollisuuksien mukaan koiralle uuden kodin. Yhteystiedot löydät nettisivuiltamme. Ilmoita yhdistykselle myös 

eläimen menehtymisestä. 

 

Päivitämme mielellämme www-sivuillemme koirien kuulumisia, terveisenne voit laittaa osoitteeseen 

paivitykset@rekkurescue.com  

 

Edellinen rokotus: Seuraava rokotuskerta: 

Edelliset madotukset: Seuraava madotuskerta: 

Taustatietoja koirasta (mikäli tiedossa): 

 

mailto:paivitykset@rekkurescue.com

