Lappeenrannan Seudun
Eläinsuojeluyhdistys r.y.

Eläinkoti Pesä, p. 050 555 1186
lsey.lseyinfo@gmail.com
http://lappeenranta.sey.fi

IKÄÄNTYNEEN TAI ERITYISTARPEISEN ELÄIMEN SIJOITUSSOPIMUS
Eläimen tiedot:
Nimi:
Laji:
Rotu:
Sukupuoli:
(Oletettu) syntymäaika:
Kastroitu  Steriloitu , pvm:
Leikanneen eläinlääkärin nimi:
Tatuointi  Siru  , numero/merkintä:
Tuntomerkit:
Muuta (esim. onko eläin tottunut lapsiin tai lajitovereihin):

Eläimen luovuttava yhdistys:
Yhdistyksen nimi:

Lappeenrannan Seudun Eläinsuojeluyhdistys r.y.

Osoite:

Soskuankatu 2, 53300 Lappeenranta

Puhelinnumero:

p. 045 694 9597 /sijaiskotivastaava, p. 050 555 1186 /Eläinkoti Pesä

Sähköposti:

lsey.elainkotipesa@gmail.com

www-sivu:

http://lappeenranta.sey.fi

Facebook:

www.facebook.com/lappeenrannansey

Vastaanottavan sijoituskodin tiedot:
Nimi (eläimen vastaanottaja):
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
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Sopimusehdot
1. Eläin luovutetaan vain täysi-ikäiselle henkilölle.
2. Sijoitetun eläimen omistusoikeus säilyy eläinsuojeluyhdistyksellä.
3. Mikäli eläin on luovutushetkellä tiine, pentujen omistusoikeus on
eläinsuojeluyhdistyksellä.
4. Eläimen vastaanottanut sitoutuu hoitamaan luovutettua eläintä saatujen hoito-ohjeiden
sekä eläinsuojelulain ja –asetusten mukaan tunnollisesti ja ottamaan heti yhteyttä
eläinlääkäriin sekä eläinsuojeluyhdistykseen, mikäli eläin sairastuu. Eläintä ei saa
lopettaa ilman eläinsuojelullista perustetta. Ennen eläimen lopetusta vastaanottajan on
oltava yhteydessä eläinsuojeluyhdistykseen. Vastaanottajan tulee huolehtia, että
eläimen kunto tarkastetaan vähintään kaksi kertaa vuorokaudessa myös vastaanottajan
matkojen aikana.
5. Sijoituskoti sitoutuu hoitamaan eläintä veloituksetta. Eläinsuojeluyhdistys vastaa oman
harkintansa mukaan eläimen sairastumiseen liittyvistä eläinlääkärikuluista silloin, kun
käynnit suoritetaan eläinsuojeluyhdistyksen osoittamalla eläinlääkärillä eivätkä eläimen
vaivat johdu huonosta ruokinnasta tai hoidosta eivätkä ruokinnan tai hoidon
laiminlyönnistä. Eläinsuojeluyhdistys maksaa eläinlääkärikäynnin maksun suoraan
eläinlääkärille tai sijoituskodille maksukuittia vastaan. Sijoituskodin on aina pyrittävä
toimimaan säästeliäästi ja eläinsuojeluyhdistyksen neuvoja noudattaen.
6. Sijoituskoti huolehtii, että sijoitetun eläimen rokotukset pysyvät voimassa. Sijoituskoti
madottaa eläimen säännöllisesti. Tarvittaessa sijoituskoti voi pyytää
eläinsuojeluyhdistykseltä apua niiden hoitamiseksi.
7. Sijoituskoti sitoutuu ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista eläinsuojeluyhdistykselle.
8. Sijoituskoti huolehtii, että eläin ei pääse karkaamaan tai putoamaan ikkunoista tai
parvekkeelta.
9. Sijoituskodin tulee ulkoiluttaa eläintä ainoastaan kytkettynä tai rakentaa sille
ulkoilutarha.
10. Mikäli sijoituskodissa on muita eläimiä, vastaanottaja sitoutuu hoitamaan niiden
rokotukset ja loishäädöt kuntoon ennen uuden eläimen kotiin tuloa. Vastaanottaja
sitoutuu myös omien lemmikkiensä rokotusten ja loishäätöjen ylläpitoon siksi aikaa,
kun vastaanottaja toimii sijoituskotina.
11. Sijoituskoti sitoutuu ilmoittamaan eläimen katoamisesta tai kuolemasta välittömästi
eläinsuojeluyhdistykselle.
12. Sijoituskoti sitoutuu ilmoittamaan havaitsemastaan ongelmakäyttäytymisestä (esim.
hutipissailu, masennus, eroahdistus, aggressiivisuus, oman hännän jahtaaminen,
jatkuva yöllinen ääntely, ovien rämppääminen, tavaroiden tuhoaminen,
remmiräyhääminen) eläinsuojeluyhdistykselle.
13. Mikäli sijoituskoti ei pysty pitämään eläintä, hän sitoutuu ilmoittamaan asiasta
välittömästi eläinsuojeluyhdistykselle. Sijoituskoti ei saa luovuttaa eläintä kolmannelle
osapuolelle sopimatta asiasta eläinsuojeluyhdistyksen kanssa.
14. Eläinsuojeluneuvojalla tai eläinsuojeluyhdistyksen edustajalla on oikeus käydä
katsomassa luovutettua eläintä sopivaksi katsottuna ajankohtana. Mikäli käy ilmi, että
eläintä kohdellaan huonosti ja/tai tämän sopimuksen ehtoja on muutoin rikottu,
eläinsuojeluyhdistyksellä on oikeus ottaa eläin välittömästi takaisin ilman erillistä
korvausta ja tämä sopimus katsotaan purkautuneeksi.
15. Eläinsuojeluyhdistys ei vastaa eläimen aiheuttamista tuhoista tai vahingoista.
Eläinsuojeluyhdistys suosittelee ottamaan kotivakuutuksen, joka korvaa hoidettavan
eläimen mahdollisesti tuottamia henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
16. Eläinsuojeluyhdistyksellä on oikeus käyttää kaikkia kyseisestä eläimestä otettuja ja
yhdistykselle toimitettuja valokuvia sekä videoita markkinoinnissaan kuten esitteissä,
verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

2 (3)

Lappeenrannan Seudun
Eläinsuojeluyhdistys r.y.

Eläinkoti Pesä, p. 050 555 1186
lsey.lseyinfo@gmail.com
http://lappeenranta.sey.fi

Sopimuksen mukana on annettu lisäksi seuraavat dokumentit / esitteet:
 Rokotuskortti
 Hyvinvoiva kissa

 Kissasi ja sinä

 Virikkeistä kissasi viihtymään
 Pissat väärässä paikassa?

 Kissa kaupungissa

 Kissojen tutustuttaminen toisiinsa

 Onnea uudesta perheenjäsenestä

 Kissanpäivät kaiken ikää

__________________________  ___________________________
Jos eläimellä on sairauksia, jotka ovat tulleet ilmi sen ollessa eläinsuojeluyhdistyksellä
hoidossa, on niistä kerrottu vastaanottajalle. Eläimen vastaanottajalle on kerrottu seuraavaa:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vastaanottaja hyväksyy eläimen siinä kunnossa ja terveydentilassa, kun se on
luovutushetkellä.
Vastaanottaja on lukenut ja ymmärtänyt yllä olevat sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan
niitä. Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, yksi kummallekin sopimusosapuolelle.

 Hyväksyn, että tietojani kerätään ja käsitellään Lappeenrannan Seudun

Eläinsuojeluyhdistys r.y.:n rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Paikka ja aika

Sijoituskodin edustajan allekirjoitus

Yhdistyksen edustajan allekirjoitus

___________________________________

__________________________________

Nimen selvennys

Nimen selvennys

____________________________________

__________________________________
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