
 

SIJAISKOTISOPIMUS / REKKU RESCUE RY (päivitetty 22.5.18) 

 
 Yhteystiedot: Rekku Rescue ry, Naapurintie 6 B 45, 00940 Helsinki 

e-mail info@rekkurescue.com tai hallitus@rekkurescue.com 
p. 050 3070150 tai 050 3070130 
www.rekkurescue.com 
 
 

 
Yhteyshenkilö yhdistyksessä: 

 

 
 

 

SIJAISKODIN YHTEYSTIEDOT 

Nimi: 

 

Osoite: 

 

 

 

Puhelinnumero: 

 

Sähköpostiosoite: 

 

 

SIJAISKOTIIN SIJOITETTAVAN ELÄIMEN TIEDOT 

Luovutettava eläinlaji:  koira  kissa  muu, mikä 

Lähtömaa:  Suomi  Viro, mistä 

Eläimen nimi: 

Mikrosirunumero: 

Muut tuntomerkit ja rotu: 

 

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

 

 

 

Eläimen hoitoaika alkaen:     _____/_____/20_____   Hoitoaika päättyy kun eläin sijoitetaan edelleen. 

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


ELÄIMEN SIJAISKOTIHOITOON LIITTYVÄT SOPIMUSEHDOT 

Omistusoikeus: 

1. Omistusoikeus eläimestä on Rekku Rescue ry:llä eikä eläintä saa luovuttaa edelleen ilman yhdistyksen 
suostumusta. 

2. Eläimen hoidosta ei makseta palkkiota sijaiskodille. 
3. Sopimuksen allekirjoittamalla sijaiskoti sitoutuu hoitamaan eläintä eläinsuojelulainsäädännön mukaisesti, 

ilmoittamaan yhdistyksen yhteyshenkilölle eläimeen liittyvistä asioista ja lähettämään kuulumisia ja valokuvia 
hoitoajan aikana noin kahden viikon välein. 

Eläimen sijaiskotihoitoon liittyviä ehtoja: 

4. Rekku Rescue ry antaa sijaiskodille olemassa olevat tiedot eläimestä ja sen mahdollisista tiedossa olevista 
sairauksista tai vammoista ja muista eläimen hoidon kannalta olennaisista seikoista. 

5. Rekku Rescue ry luovuttaa eläimen rokotusasiakirjat sijaiskodille, joka vastaa niiden säilytyksestä eläimen 
uuteen kotiin luovutukseen saakka. 

6. Sijaiskoti 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. Yhdistys neuvoo ja tukee sijaiskotia tarpeen 
mukaan ja ongelmatilanteissa pyrkii järjestämään eläimelle uuden sijaiskodin 7 vrk kuluessa, mikäli sijaiskoti 
ei pysty pitämään hoidossaan olevaa eläintä. 

7. Sijaiskodilla on vastuu eläimen siellä aiheuttamista vahingoista. 
8. Sijaiskodin on oltava aina etukäteen yhteydessä yhdistyksen yhteyshenkilöön, jos eläin tarvitsee eläinlääkärin 

hoitoa.  
9. Yhdistys vastaa hoitoaikana eläimen tarpeellisista ja kohtuullisista eläinlääkärikuluista. Eläintä tulee 

mahdollisuuksien mukaan käyttää yhdistyksen yhteistyöeläinlääkäreillä. 
10. Yhdistys vastaa sekä ruoka- että tarvikekuluista yhdistyksen lahjoitustarvikkeita suosien.  
11. Sijaiskodin tulee toimittaa mahdollisista syntyneistä eläinlääkäri- ja tarvikekuluista kuitit ja muut tarvittavat 

asiakirjat yhdistyksen edustajalle kahden viikon kuluessa maksutapahtumasta. 

Muita ehtoja 

12. Mikäli sijaiskoti haluaa lunastaa eläimen itselleen, tulee yhdistyksen edustajan hyväksyä päätös. 
13. Päätöksen jälkeen sijaiskoti sitoutuu toimittamaan välittömästi yhdistyksen edustajalle luovutussopimuksen 

allekirjoitettuna ja maksamaan eläimen kulukorvauksen yhdistyksen tilille.  
14. Mikäli maksua ei ole hoidettu viikon kuluessa, eläin palautuu yhdistyksen omistukseen ja yhdistyksellä on 

oikeus noutaa haltuunsa sijaiskodissa olevan eläin. 
15. Yhdistyksen omistamaa hoidossa olevaa eläintä ei saa ulkoiluttaa valvomatta. 

Sijaiskotisopimuksen liitteenä on sijaiskodin opas. Ongelmatilanteissa ota viipymättä meihin yhteyttä!  

Sijaiskotisopimuksesta saadut henkilötiedot kirjataan Rekku Rescue ry:n pitämään eläinten sijaiskotien 

yhteystietorekisteriin. Yhteystietoja saavat käsitellä vain yhdistyksen hallituksen nimeämät henkilöt tilanteissa joissa 

sijaiskotiin tulee saada yhteys. https://rekkurescue.com/yhdistys/tietosuoja/ 

Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi yhdistykselle ja toinen sijaiskodille. Allekirjoituksellani hyväksyn tämän 
sopimuksen. 

Aika ja paikka 

 

 

Yhdistyksen edustaja       Eläimen sijaiskodin vastuuhenkilö 

 

 

Nimenselvennys       Nimenselvennys 


