
Tätä luovutussopimusta saa käyttää vain Rescueyhdistys Kulkurit ry:n virallisilla nettisivuilla yhteystiedoissa esitelty yhdistyksen edustaja. 
Epäselvissä tapauksissa vastaanottajan pyydetään ottamaan yhteyttä yhdistyksen hallituksen jäseniin.  
 
Rescueyhdistys Kulkurit ry, y-tunnus 2594720-9, www.kulkurit.fi 
Yhdistyksen edustaja: Ellu Luukkonen Koivusillantie 12 A 5, 12400 Tervakoski 
 

LUOVUTUSSOPIMUS  
 

LUOVUTETTAVA KOIRA     [ ] Uros     [ ] Naaras            
Eläimen nimi: ________________________________________________________________________________________ 
 

Mahdollinen uusi nimi: ______________________________________________________________________________ 
 

Eläimen tuntomerkit (koko, väri, karvan laatu, erityispiirteet): ___________________________________________________________________________      
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
VASTAANOTTAJAN YHTEYSTIEDOT  
 

Etu- ja sukunimi: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Katuosoite, postinumero ja paikkakunta: ___________________________________________________________________________________________________ 
 

Puhelinnumero: _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sähköpostiosoite:  _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SOPIMUKSEN EHDOT  
 

1. Vastaanottaja on tutustunut yhdistyksen nettisivuilla olevaan luovutettavan eläimen esittelysivuun ja tietosivuun rescue-eläinten 
terveydentilasta yleensä.  

2. Yhdistyksen velvollisuutena on järjestää̈ eläimelle maahantuontimääräysten mukaiset toimenpiteet lähtömaassa. 
Maahantuontimääräyksiin sisältyvät toimenpiteet ovat: tunnistusmerkintä eli mikrosiru, rabiesrokote, käsittely ekinokokkoosia 
vastaan eli heisimadotus (sisältää pratsikvantelia tai epsiprantelia), lemmikkieläinpassi ja kliininen tutkimus eläimen lähtömaassa.  

3. Vastuu eläimestä hoitokustannuksineen on vastaanottajalla siitä hetkestä lähtien, kun eläin luovutetaan hänelle, ellei toisin ole 
etukäteen sovittu. Luovutuksen jälkeen vastaanottaja sitoutuu hoitamaan eläintä, jota sopimus koskee, eläinsuojelulain ja –
säännösten mukaisesti sekä eläimen tarpeiden ja eläinlääkärin suositusten mukaisesti. Jos viranomaistaholta todetaan 
eläinsuojelurikkomus, yhdistyksellä on oikeus ottaa eläin haltuunsa. Vastaanottaja käyttää eläimen tarvittaessa eläinlääkärissä.  

4. Eläimen omistusoikeus sekä hallintaoikeus siirtyvät vastaanottajalle, kun vastaanottaja on allekirjoittanut tämän 
luovutussopimuksen ja eläin on luovutettu vastaanottajalle eli eläimen hallinta on siirretty vastaanottajalle.  

5. Yhdistyksen yksi perustarkoituksista on löytää kodittomille eläimille adoptiokoteja kansainvälisellä yhteistyöllä. Vastaanottaja 
tiedostaa tämän tarkoituksen ottaessaan eläimen yhdistyksen kautta. Vastaanottaja sitoutuu siihen,  
että sopimusta koskevalla eläimellä ei teetetä pentuja. Yhdistys edellyttää kastrointia/sterilointia yhdistyksen kautta tuoduille 
eläimille, jos toimenpidettä ei ole jo kohdemaassa suoritettu. Eläimen vastaanottaja sitoutuu leikkauttamaan eläimen 4 kuukauden 
sisällä Suomeen saapumisesta. Yhdistys sitoutuu osallistumaan eläimen sterilointi-/kastrointi-kuluihin 70 eurolla eläinlääkärin 
kuittia vastaan.  

6. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle mahdollisista yhteys- ja nimitietojen muutoksista.  
7. Yhdistys sitoutuu etsimään mahdollisille vahinkopennuille uudet kodit. Karkaamistapauksissa yhdistys auttaa vastaanottajaa 

antamalla neuvoja ja ohjeita eläimen löytämiseksi. Jos vastaanottajalla ilmenee ongelmia eläimen pidossa, yhdistys sitoutuu 
auttamaan ja neuvomaan vastaanottajaa parhaan kykynsä̈ mukaan.  

8. Jos eläimelle on etsittävä̈ uusi koti, tapahtuu kodin etsintä aina yhdistyksen kautta. Eläimen vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan 
kodinvaihtotarpeesta yhdistykselle ja luovuttamaan eläimen uudelleensijoitukseen yhdistyksen kautta. Yhdistys sitoutuu etsimään 
eläimelle uuden kodin ja hätätapauksissa järjestämään eläimelle kotihoitopaikan mahdollisimman nopeasti.  

9. Allekirjoittaessaan tämän luovutussopimuksen vastaanottaja hyväksyy sopimuksen ehdot sekä hyväksyy sopimusta koskevan 
eläimen siinä terveydentilassa ja kunnossa kuin se on luovutushetkellä. Yhdistyksen edustajan allekirjoittaessa tämän 
luovutussopimuksen yhdistys hyväksyy sopimuksen ehdot yhdistystä sitoviksi.   

10. Allekirjoittaessaan tämän luovutussopimuksen vastaanottaja on lukenut ja ymmärtänyt tuotavien koirien terveyteen liittyvän 
infopaketin, joka on yhdistyksen kotisivuilla, www.kulkurit.fi kohdassa Adoptoitavan eläimen terveys.  

11. Allekirjoittaessaan tämän luovutussopimuksen vastaanottaja on lukenut ja ymmärtänyt vastaanottamansa kirjalliset ohjeistukset, 
jotka yhdistys on lähettänyt varausvahvistuksen yhteydessä.  

12. Allekirjoittaessaan tämän luovutussopimuksen vastaanottaja antaa suostumuksensa siihen, että hänen antamiaan henkilötietoja 
käsitellään yhdistyksessä rekisteriselosteen mukaisesti. Käsittely on välttämätöntä adoptioprosessin hoitamiseksi ja yhdistyksen 
toiminnan harjoittamiseksi. Lisätietoja asiasta http://kulkurit.fi/about/tietosuoja/  

 
ALLEKIRJOITUKSET  
 

__________________________________________________________________   ______________________________________  
Eläimen vastaanottaja                           Päivämäärä  
 

___________________________________________________________________  ______________________________________  
Rescueyhdistys Kulkurit ry:n edustaja                      Päivämäärä  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
YHDISTYS TÄYTTÄÄ:  
Eläin saapunut Suomeen/yhdistykselle: _________________________________________________   [ ] Eläin on kastroitu/steriloitu. 
Eläin saapunut vastaanottajalle: __________________________________________________________ [ ] Ei ole kastroitu/steriloitu. 
Mahdolliset muut merkinnät: _______________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


