Mitä sijaiskotitoiminta on ?

Miksi sijaiskoteja tarvitaan?
Monet eläinsuojeluyhdistykset ottavat löytöeläimet ja huostaan
otetut eläimet hoitoonsa sen jälkeen kun kuntien vastuu niistä on
päättynyt. Yhdistykset hoitavat eläimet kuntoon ja etsivät niille
uuden kodin. Kunnilla on oikeus lopettaa eläimet, ellei vapaaehtoista apua löydy.
SEYn jäsenyhdistykset tekevät työtä sen eteen, että kodittomiksi jääneet eläimet saavat kunnollista hoitoa ja pääsevät lopulta
hyviin loppuelämän koteihin. Kaikki eläimet eivät mahdu löytöeläintaloihin, vaan eläimille tarvitaan myös muita väliaikaisia pitopaikkoja.
KUVA: SUVI KORPI

Sijaiskotitoiminta antaa auttajalle iloa
Eläimen kannalta hoito sijaiskodissa tarkoittaa yksilöllistä ja hellää huolenpitoa perheenomaisessa ympäristössä.
Eläimen yksilölliset ominaisuudet pääsevät hyvin esille,
jolloin juuri sopivan loppuelämän kodin löytäminen helpottuu. Arka eläin oppii luottamaan ihmiseen.

Sijaiskoti on eläimen väliaikainen
koti, jossa se saa
kuntoutua ja toipua koettelemuksistaan, tervehtyä
ja opetella elämää
perheenjäsenenä.
Monessa tapauksessa sijaiskoti on
eläimelle paras
paikka päästä
uuden elämän
alkuun.

Sijaiskotitoiminta antaa auttajalle iloa. On palkitsevaa
päästä saattamaan hylätty eläin uuden elämän alkuun.
Uuden loppuelämän kodin kannalta on hyvä, että eläimen luonne
ja muut ominaisuudet ovat tiedossa ja eläintä on voitu sosiaalistaa ja totuttaa uusiin asioihin.

KUVA: KATJA PATRIKAINEN

Mukavaa vapaaehtoistyötä
Sijaiskotitoiminta sopii sinulle, jos olet:

Sijaiskotitoiminta antaa:

yy

yy
yy
yy
yy
yy

yy
yy
yy
yy

eläimiä kunnioittava ja vastuuntuntoinen
valmis ottamaan eläimen hoitoon
myös hyvin lyhyellä varoitusajalla
valmis sitoutumaan eläimen hoitoon
ennalta määrittelemättömäksi ajaksi (viikoista kuukausiin)
valmis vastaamaan eläintä koskeviin
tiedusteluihin
valmis huolehtimaan eläimestä kuin
omastasi ja valmis luopumaan siitä,
kun uusi koti löytyy.

eläinystäviä
ainutlaatuisia kokemuksia
tietoa ja taitoa eläimistä
vertaistukea muilta sijaiskodeilta
uusia ystäviä samanhenkisistä
ihmisistä
yy vapauden, kun eläimeen ei tarvitse
sitoutua vuosiksi
yy auttamisen iloa.
Toiminta ei aiheuta sijaiskodille kustannuksia, vaan eläinsuojeluyhdistys maksaa eläimen hoidosta syntyvät kulut.

KANSIKUVAT: SUVI ELO

Miten pääset mukaan?
Jos kiinnostuit sijaiskotitoiminnasta, ota
yhteyttä lähimpään SEYn jäsenyhdistykseen, jolla on sijaiskotitoimintaa. Yhdistysten ja sijaiskotivastaavien yhteystiedot
löydät osoitteesta sey.fi/sijaiskotitoiminta

Miten voit tukea
kodittomia eläimiä?
Jos et voi toimia sijaiskotina, mutta haluat auttaa kodittomia eläimiä, voit tehdä
lahjoituksen sey.fi/lahjoitus tai liittyä kuukausilahjoittajaksi sey.fi/kummi

SEYllä on rahankeräyslupa, jonka tiedot löytyvät sivuiltamme sey.fi/tue-toimintaa/kerayslupa-ja-tilinumerot
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