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Sijaiskotina
voit auttaa väliaikaiskodin muodossa
kodittomia eläimiä
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Olisiko minusta
sijaiskodiksi?
Mahdollista toinen mahdollisuus
Sijaiskodissa hoidossa olevat kissat ovat Kouvolan Seudun
Eläinsuojeluyhdistyksen kissoja, jotka on sijoitettu eläintaloltamme
vapaaehtoisten hoitajien luokse. Hoitoon pyritään saamaan esimerkiksi
kaikki pennut ja pentueet emoineen. Myös aikuisia kissoja sijoitetaan
hoitoon. Tälläisia ovat esimerkiksi arat kissat. Niille eläintalon olot ovat
hyvin stressaavat, sillä ihmiset vaihtuvat koko ajan. Piiloon menon
mahdollisuudetkin ovat rajalliset tilojen pienuuden takia. Usein
eläintalolla arat yksilöt eivät kesyynny samalla tavalla kuin kotioloissa
kesyyntyisivät. Kotihoitajalta edellytetään myös hoitolaisen kanssa
seurustelua ja ihmisiin totuttamista, sillä edistyminen kissan
rohkeudessa olisi toivottavaa.
Sijaiskodissa olevia kissoja ei saa laskea ulos ilman asianmukaista
ulkoaitausta. Valjaissa kissoja saa toki ulkoiluttaa valvonnan alla.
Yhdistyksellä ei ole vakuutusta eläimen aiheuttamille vahingoille, eikä
sairasvakuutusta hoitajille. Jokainen ottaa siis eläimen omalla
vastuullaan.
Jokainen saa valita itse hoidokkinsa tapauskohtaisesti, ja
hoitolaista tarjotessamme saa myös sanoa ei. Ilmoittaessasi
halukkuutesi sijaiskodiksi, otamme yhteystietosi ylös, ja olemme
yhteyksissä kun hoitoa tarvitsevia kissoja tulee yhdistyksellemme.
Pyrimme siihen, että kun on eläimen ottanut hoitoon, eläin olisi
hoitopaikassa kunnes löytää kodin. Eläimeen täytyy siis sitoutua.
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Hoitaja esittelee hoitolaista kotonaan mahdollisille
kotiehdokkaille. Hoitaja voi myös sopia näytön esimerkiksi
eläintalollemme, jonne tuo hoitolaisen näytille esimerkiksi avoimiin
oviin tai erikseen sovittuna aikana. Katsomaan meneminen ei velvoita
katsojia ottamaan kissaa. Voit siis joutua esittelemään hoitolaista
montakin kertaa. Rapsuttelumielessä tehtävät katsomiskäynnit
suunnataan eläintalon avoimiin oviin, eikä sijaiskoteihin. Hoitaja tekee
myös luovutussopimuksen ja kuitin hoidokistaan ja tilittää rahan
eläintalon tilille tai vie sen eläintalollemme. Sijaiskoti on myös
vastuussa hoidokin terveydestä ja käyttää hoidokkinsa itsenäisesti
eläinlääkärillä tarvittavien käyntien osalta. Nämä käynnit on sovittava
eläintalomme tai sijaiskotivastaavamme kanssa etukäteen. Tällaisia
käyntejä ovat rokotukset ja sterilointi/kastrointi, sekä sairastapaukset.
Sijaiskodit tekevät tätä vapaaehtoisesti omalla vapaa-ajallaan,
joten aina ei tarvitse olla tavoitettavissa. Hoidossa olevien kissojen
tutustumiskäynnit sovitaan niin, että ne sopivat hoitajan aikatauluihin.
Sijaiskotina toimimisesta ei saa korvausta, mutta tarvittavat tarvikkeet ja
ruoat voi hakea eläintaloltamme. Aina voit olla yhteyksissä
sijaiskotivastaavaamme, jos sinulla herää kysymyksiä tai haluat
keskustella jostakin hoitoon tai -hoitolaiseen liittyvästä asiasta. Olehan
yhteyksissä jos kiinnostuit!
Korian eläintalo Villa Fuchs p. 0408215554 /
elaintalo.ksey@gmail.com
Kotihoitovastaava kotihoito.ksey@gmail.com
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