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Y-tunnus 3082543-3
Pereentie 27, 33950 Pirkkala

Suomeen tulopäivä: 
(Woffan edustaja täyttää) 

KOIRAN KOTIHOITOSOPIMUS 

KOIRAN TIEDOT 

 Naaras  Uros  Steriloitu  Kastroitu 

Steriloidaan/kastroidaan, koiran ollessa  9 kk  12 kk 

Nimi:  

(eläimen yhdistyksen antama nimi, sekä mahdollinen uusi nimi) 

Tuntomerkit: 

(väri, koko, karvan laatu, erityispiirteet) 

Sirunumero: 

Lisätiedot: 

KOTIHOITAJAN TIEDOT 

Etu- ja sukunimi: Hetu: 

Osoite: 

Paikkakunta: Postinumero: 

Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: 

SOPIMUKSEN EHDOT 

1. Kotihoitaja antaa väliaikaisesti Romaniasta saapuvalle koiralle kodin ja hoitaa sekä
kouluttaa sitä kuin omaansa. Kotihoitaja sitoutuu pitämään koiran niin kauan kunnes sille on
löydetty pysyvä koti.

2. Koiran kotihoitaja sitoutuu hoitamaan sopimusta koskevaa koiraa eläinsuojelulain ja
säännöstön mukaisesti ja vie sen tarvittaessa eläinlääkärille. Vastuu koiran hyvinvoinnista
siirtyy kotihoitajalle siitä hetkestä lähtien, kun eläin luovutetaan hänelle, ellei toisin ole
etukäteen sovittu.

3. Koiran juridinen omistusoikeus säilyy Woffa ry:llä, mikä tarkoittaa, että kotihoitajalla ei ole
oikeuttaa luovuttaa koiraa eteenpäin eikä lopettaa koiraa ilman eläinsuojelullista syytä.

4. Jos eläimelle on etsittävä uusi sijoituspaikka, tapahtuu sellaisen etsintä aina yhdistyksen
kautta. Woffa ry sitoutuu etsimään eläimelle uuden sijoituspaikan mahdollisimman nopeasti.
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5. Luovutuksen jälkeen vastuu eläimestä ruokakustannuksineen on koiran kotihoitajalla.

6. Kotihoitaja sitoutuu siihen, että sopimusta koskevalla eläimellä ei teetetä pentuja. Eläin tulee
steriloida/kastroida, jos toimenpidettä ei ole suoritettu kohdemaassa. Kotihoitaja sitoutuu
leikauttamaan eläimen eläinlääkärillä yhdistyksen kanssa sovittuna ajankohtana.

7. Woffa ry korvaa koiran välttämättömät eläinlääkärikulut. Eläinlääkärikäynneistä sovitaan
yhdistyksen kanssa etukäteen.

8. Kotihoitaja sitoutuu säännöllisesti tiedottamaan Woffa ry:n yhteyshenkilölle koiran
sopeutumisesta uuteen hoitokotiin. Kotihoitaja auttaa Woffa ry:tä myös edistämään koiran
mahdollisuutta löytää adoptiokoti päivittämällä koiran tietoja sekä valokuvia
esittelyalbumiin.

9. Woffa ry:llä on lupa tiedustella koiran vointia ja seurata sen sopeutumista, tarvittaessa
paikan päällä.

10. Mikäli kotihoitaja on lainannut Woffa ry:ltä kuljetuslaatikon, sitoutuu hän palauttamaan sen
kuukauden sisällä koiran noutamisesta, tai erikseen yhdistyksen edustajan kanssa sovittuna
päivänä. Palauttamatta jääneestä kuljetuslaatikosta peritään uuden kuljetuslaatikon hinta.

11. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan Woffa ry:lle mahdolliset nimen ja yhteystietojen
muutokset.

12. Eläimen katoamisesta tai karkaamisesta kotihoitaja ilmoittaa välittömästi Woffa ry:lle ja
ryhtyy välittömästi toimiin koiran löytämiseksi. Karkaamistapauksissa yhdistys auttaa
vastaanottajaa antamalla neuvoja eläimen löytämiseksi.

13. Jos vastaanottaja rikkoo kotihoitosopimuksen ehtoja tai yhdistyksen edustaja toteaa eläimen
jääneen ilman asianmukaista ja riittävää hoitoa, yhdistyksellä on lupa hakea eläin pois
välittömästi.

14. Allekirjoittamalla kotihoitosopimuksen vastaanottaja vahvistaa tutustuneensa sopimukseen
ja hyväksyvänsä sopimuksen ehdot itseään velvoittaviksi ja sitoutuu noudattamaan niitä.

☐ Yhteystietoni saa tallentaa Woffa ry:n kotihoitajarekisteriin. Kotihoitajarekisteriin kirjataan
etu- ja sukunimi, kotiosoite, puhelinnumero sekä sähköposti.
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Sopimus tulee palauttaa allekirjoitettuna yhdistyksen edustajalle ennen eläimen luovuttamista 

Aika (pp/kk/vvvv) ja paikka: 

(sopimuksen kirjoituspäivä ja paikkakunta) 

Kotihoitajan allekirjoitus Woffa ry:n edustajan allekirjoitus 


	Nimi eläimen yhdistyksen antama nimi sekä mahdollinen uusi nimi: 
	Tuntomerkit väri koko karvan laatu erityispiirteet: 
	Sirunumero: 
	Lisätiedot: 
	Etuja sukunimi: 
	Hetu: 
	Osoite: 
	Postinumero: 
	Sähköpostiosoite: 
	Puhelinnumero: 
	Group23: Off
	Group24: Off
	Group25: Off
	Check Box27: Off
	Päivämäärä_af_date: 
	Paikkakunta: 
	Paikkakunta1: 
	Päivämäärä1_af_date: 


