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Kissan tiedot (yhdistys täyttää) 

Nimi 
 
 

Syntymäaika 

Sirunumero 
 
 

Sukupuoli 

Tuntomerkit 
 
 

Huomioitavaa ja/tai sopimuksen lisäehdot (yhdistyksen edustaja täyttää) 
 
 
 
 

Kotihoitajan tiedot 

Nimi 
 
 

Syntymäaika 

Osoite 
 
 

Postinumero 
 
 

Postitoimipaikka 

Puhelinnumero 
 
 

Sähköpostiosoite 

 

Kotihoidon sopimusehdot 
Olet lupautunut kotihoitajaksi Rodokselta saapuvalle tai uudelleen sijoitettavalle kissalle, joka on ennen 

Suomeen tuloa asunut tarhalla tai ollut kotihoidossa.  

1. Kissan saavuttua huolehdit kissan perustarpeista (jatkuva vedensaanti, päivittäiset ruoat, leikkituokiot ym.) 

Suomen eläinsuojelulain ja säännösten mukaisesti. 

2. Yhdistys sitoutuu huolehtimaan kissan eläinlääkäri-, hoito- ja tarvikekustannuksista Suomessa, mikäli 

sopimuksessa ei muuta mainita. 

3. Huolehdit kissasta kunnes se löytää kodin ja osallistut uuden kodin valintaan. Rodoksen kodittomat 

eläimet ry vastaa kuitenkin ensisijaisesti uuden kodin valinnasta. 

4. Sitoudut ilmoittamaan yhdistykselle mahdolliset yhteystietojesi ja nimen muutokset. 

5. Kissaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman yhdistyksen lupaa. 
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6. Et myöskään saa lopetuttaa kissaa ilman vahvaa eläinsuojelullista syytä (vakava sairaus/onnettomuus). 

Kissaa EI saa lopettaa ilman yhdistyksen edustajan myöntämää lupaa mikäli eutanasiaan ei ole aihetta 

päätyä akuutisti. Kissan lopettamisesta on yhdistykselle aina toimitettava eläinlääkärin lausunto. 

7. Yhdistyksen edustajalla on oikeus käydä katsomassa kotihoidossa olevaa kissaa sovittuaan siitä kanssasi 

etukäteen. Yhdistyksellä on lupa tiedustella kissan vointia ja sen sopeutumista, ja sinulla vastuu vastata 

rehellisesti esitettyihin kysymyksiin. 

8. Mikäli hoitamasi kissa katoaa tai menehtyy tapaturmaisesti, ilmoitat asiasta välittömästi Rodoksen 

kodittomat eläimet ry:lle. Mikäli kissa karkaa ja katoaa, sitoudut auttamaan kissan löytämisessä ja kiinni 

saamisessa. 

9. Yhdistys ei korvaa menetettyä omaisuutta, jos kissa esim. rikkoo tai tuhoaa tavaroita tai huonekaluja. 

Kotiutumisohjeet ja suositukset 

 Kissa madotetaan kerta-annoksella Drontal-valmistetta heti kotihoitoon saavuttua ja Axilur-valmisteella 10 

päivän ajan (mikäli kissa saapuu suoraan Rodokselta). Samalla madotetaan myös perheen muut lemmikit 

samoilla valmisteella mikäli valmisteiden käytölle ei ole estettä. 

 Huolehdi, että kissa madotetaan säännöllisesti ja sen rokotukset pysyvät voimassa. Yhdistys maksaa 

loishäädöt ja rokotukset.  

 Sirunumero rekisteröidään mahdollisimman pian kotihoitajan nimiin suomalaiseen mikrosirupalveluun 

(esim. Turvasiru-fi). Yhdistys maksaa rekisteröinnistä koituvan kulun. 

 Ilmoita mahdollisista ongelmista tai ongelmakäyttäytymisestä välittömästi yhdistykselle. Hae 

asiantuntijoilta tarvittavaa apua ongelmatilanteen ratkaisemiseksi. 

Jos sopimuksen osapuolet rikkovat sopimuksen ehtoja, voidaan kotihoito purkaa ja yhdistys sijoittaa 

koiran uuteen sijaiskotiin.   

 

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen kotihoitaja vakuuttaa tutustuneensa huolellisesti sopimukseen, 

ymmärtävänsä sopimuksen ehdot ja hyväksyvänsä ne, ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kotihoitajaksi 

nimetty henkilö vakuuttaa antamiensa tietojen olevan oikeat. 

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset 

Kotihoidosta vastaava: _________________________________________________________________ 

Päivämäärä: ____ / ____/ __________ 

Yhdistyksen edustaja: __________________________________________________________________ 

Päivämäärä: ____ / ____/ __________ 

Sopimusta tehdään kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. 


