Sijaiskotisopimus/ Rekku Rescue ry
Yhteyshenkilö yhdistyksessä (sijaiskotivastaava);

_____________________________________________________

SIJAISKODIN YHTEYSTIEDOT
Nimi:
Osoite:

Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Tämä sopimus on voimassa niin kauan, kun sijaiskoti toimii Rekku Rescue ry:n sijaiskotina ja kattaa kaikki
yhdistyksen sijaiskotiin sijoitettavat eläimet.

Omistusoikeus:
1. Omistusoikeus eläimestä on Rekku Rescue ry:llä koko sijakodissa olon ajan.
2. Mikäli eläin on sijaiskotiin tullessaan tiine, on myös sijaiskodissa syntyvien pentujen omistusoikeus
Rekku Rescue ry:llä.
3. Rekku Rescue ry:n edustajalla on oikeus käydä katsomassa sijoitettua eläintä sopimaksi
katsomanaan ajankohtana. Mikäli käy ilmi, että eläintä kohdellaan huonosti ja/tai tämän
sopimuksen ehtoja on muutoin rikottu, eläinsuojeluyhdistyksellä on oikeus ottaa eläin välittömästi
takaisin ja tämä sopimus katsotaan purkautuneeksi.
4. Eläimen kodin etsinnästä vastaa yhdistys eikä eläintä saa luovuttaa edelleen ilman yhdistyksen
suostumusta.
5. Mikäli hoitamansa eläimen haluaa adoptoida itse, tulee siitä ilmoittaa ennen kodinetsinnän
aloittamista, tai viimeistään ennen kuin eläintä varten haastatellaan kotiehdokas. Sijaiskotia
koskevat samat haastattelu- ja kulukorvauskäytännöt, kuin muitakin kotiehdokkaita.
6. Sijaiskoti ei saa käytöksellään haitata eläimen kodinsaantia.

Eläimen sijaiskotihoitoon liittyviä ehtoja:
1. Eläimen hoidosta ei makseta palkkiota sijaiskodille.
2. Sijaiskoti sitoutuu hoitamaan eläintä asianmukaisissa tiloissa, sille ominaisten vaatimusten,
eläinsuojelulainsäädännön, sijaiskotioppaan hoito-ohjeiden ja yhdistyksen antamien muiden
ohjeiden mukaisesti.
3. Sijaiskoti sitoutuu olemaan aktiivisesti yhteydessä yhdistyksen yhteyshenkilöön ja lähettämään
kuulumisia ja valokuvia yhteyshenkilölle hoitoajan aikana vähintään kahden viikon välein.
4. Sijaiskodissa ei saa olla muiden yhdistysten eläimiä samaan aikaan hoidossa vastuukysymysten
vuoksi.
5. Sijaiskodin tulee ilmoittaa eläimen mahdollisesta katoamisesta tai kuolemasta välittömästi
yhdistykselle.
6. Sijaiskodissa olevaa koiraa ei saa ensimmäisen viikon hoitoaikana eikä ennen ensimmäistä
rokotusta viedä yleiseen koirapuistoon.
7. Rekku Rescue ry edellyttää, että sijaiskodit ovat huolehtineet omien lemmikkiensä
terveydenhuollosta ja rokotuksista ennen sijaiskotiin saapumista. Rekku Rescue ry ei kustanna
sijaiskodin omien lemmikkien mahdollisia hoito- ja eläinlääkärikustannuksia. Poikkeuksena on
mahdollinen sijaiskotieläimen kautta tullut sieni-infektio.
8. 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.
9. Rekku Rescue ry antaa sijaiskodille olemassa olevat tiedot eläimestä ja sen mahdollisista tiedossa
olevista sairauksista, vammoista, käytöksestä ja muista eläimen hoidon kannalta olennaisista
seikoista.
10. Rekku Rescue ry luovuttaa eläimen rokotusasiakirjat sijaiskodille, joka vastaa niiden säilytyksestä
eläimen uuteen kotiin luovutukseen saakka.
11. Yhdistys neuvoo ja tukee sijaiskotia tarpeen mukaan ja ongelmatilanteissa pyrkii järjestämään
eläimelle uuden sijaiskodin 14 vrk kuluessa, mikäli sijaiskoti ei pysty pitämään hoidossaan olevaa
eläintä.
12. Yhdistys ei vastaa eläimen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja tuhoista.
13. Sijaiskodin on oltava välittömästi yhteydessä yhdistyksen edustajaan, mikäli epäilee eläimen
terveydessä jotain huolestuttavaa ja oltava aina etukäteen yhteydessä, jos eläin tarvitsee
eläinlääkärin hoitoa.
14. Eläintä ei saa lopettaa ilman eläinsuojelullista perustetta ja ennen eläimen mahdollista lopetusta
sijaiskodin on oltava yhteydessä yhdistykseen luvan saamiseksi.
15. Yhdistys vastaa hoitoaikana eläimen tarpeellisista ja kohtuullisista eläinlääkärikuluista. Eläintä tulee
lähtökohtaisesti käyttää yhdistyksen yhteistyöeläinlääkäreillä. Eläinlääkärikäynneistä sovitaan
etukäteen yhdistyksen edustajan kanssa.
16. Yhdistys vastaa sekä ruoka- että tarvikekuluista yhdistyksen lahjoitustarvikkeita suosien. Sijaiskodin
tulee toimittaa sille mahdollisista syntyneistä eläinlääkäri- ja tarvikekuluista kuitit ja muut

tarvittavat asiakirjat yhdistyksen edustajalle kahden viikon kuluessa maksutapahtumasta.
Hankinnoista sovitaan yhdistyksen edustajan kanssa etukäteen.
17. Sijaiskodeilla on salassapitovelvollisuus. Uudelle omistajalle saa kertoa eläimen taustoja, mutta
esimerkiksi entisen omistajan nimeä tai muita tietoja, joista hänen henkilöllisyytensä voi paljastua,
ei saa kertoa eikä luovuttaa sellaisia asiakirjoja, joissa tiedot ovat näkyvillä. Salassapitovelvollisuus
koskee myös yhdistyksen sisäisiä asioita.

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/
Sijaiskoti on lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat sopimusehdot ja allekirjoituksellaan sitoutuu noudattamaan
niitä.
Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi yhdistykselle ja toinen sijaiskodille.
sopimuksen.
Aika ja paikka
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Allekirjoitukset ja nimenselvennys

_______________________________

________________________________

Rekku Rescuen edustaja

Eläimen sijaiskodin vastuuhenkilö

Sijaiskodin eettiset ohjeet
Sijaiskoti edustaa aina yhdistystä ollessaan tekemisissä eläinten katsojien tai kyselijöiden kanssa. Näissä
tilanteissa tulee huomioida asiallinen käytös ja kommunikaatio. Yhdistyksen toimintatapaan ei kuulu
tyrkyttää eläimiä ihmisille, vaan markkinoida kodittomia asiallisesti ja vetoamatta sääliin ja pelastushaluun.
Sijaiskodilla ei ole yksin valtuuksia päättää eläimen sijoittamisesta, vaan asiasta sovitaan eläimen varaajan
kanssa, jonka tulee myös hyväksyä koti eläimelle sopivaksi. Eläimistä ei julkaista ilmoitusta tori.fi-palvelussa
tai muilla nettimarkkinoilla, vaan ainoastaan yhdistyksen omilla kotisivuilla.

Rekku Rescue ry edellyttää sijaiskodilta ehdottoman hyvää ja asiallista eläinten hoitoa. Sijaiskoti toimii
myös esimerkkinä eläimen ottajille. Omien lemmikkien terveydenhuollosta, virikkeistämisestä ja
koulutuksesta tulee huolehtia asianmukaisesti. Emme hyväksy rangaistuspohjaista koulutustapaa, joka
aiheuttaa eläimelle stressiä ja pelkoa. Suosimme ensisijaisesti palkitsemiseen ja positiiviseen
vahvistamiseen perustuvia, pehmeitä keinoja. Omien lemmikkien madotukset ja rokotukset tulee olla ajan
tasalla ja eristämisestä huolehtia annettujen ohjeiden mukaisesti. Kodin tulee olla sellaisessa kunnossa, että
siellä on turvallista hoitaa eläimiä ja eläimen katsojat voi päästää vierailulle. Erityisesti eläinten tilojen
siisteyteen tulee kiinnittää huomiota.

Sijaiskoti vastaa toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle, jolla on oikeus antaa huomautus yhdistyksen
toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta ja tarvittaessa päättää sijaiskotitoiminta ja erottaa jäsen
yhdistyksestä, mikäli hän on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

