
Lahden seudun lemmikkieläinhoitola 

KISSAN HOITOSOPIMUS 

 

 

 

Omistaja:        Puhelinnumero:       

Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka:    Varahenkilö:       

          Varahenk. numero:      

          

 

 

Kissan kutsumanimi:        Sukupuoli:   � kastroitu/steriloitu 

Rotu:          Synt. aika:     (kk/vvvv) 

Sairaudet:         Vakuutus: � ei  � kyllä, 

Lääkitys:          Missä?        

Rokotukset: � kissarutto       Huomioitavaa käyttäytymisessä: 

  � kissanuha                

  � rabies                 

Rokotukset voimassa:   (kk/vv) 

 

Ruokinta:  Kuivaruoka      Purkkiruoka  

  � Royal Canin, hair&skin    � Latz 

  � Royal Canin, exigent savour sensation � Whiskas 

  � Power of Nature, farm mix 

        

Ruoka-aika:  � aamu � päivä � ilta 

Ruoka-aine allergiat:               

Oma ruoka ja annostelu:               

 

Kissaani saa pitää tarhassa � kyllä � ei 

 

Muuta:                  

                  

 

 

Tuonti pv:    � 8-12 � 17-19  

Haku pv:    � 8-12 � 17-19          

  

 

Hoitoajan maksu:   käteisellä 

 

Allekirjoittamalla sopimuksen vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn hoitoehdot. Tätä 

sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, hoitolalle ja omistajalle. 

Paikka ja pvm:        

 

 

 

                  

   Kissan omistaja      Lahden seudun lemmikkieläinhoitola 



KISSAN HOITOEHDOT 

 

 

- Jokaisella kissalla on oma ”huone” ja ulkotarha 

- Tarvittaessa  henkilökunnalla on oikeus vaihtaa kissan paikkaa kesken hoitojakson 

- Saman perheen kissat voivat olla samassa huoneessa omistajan suostumuksella, mikäli tulevat 

keskenään hyvintoimeen ja pystyvät syömään samoja ruokia 

- Eri ruokavaliota noudattaville saman perheen kissoille varattava kaksi paikkaa 

- Ruoka annetaan hoitosopimukseen merkityllä tavalla 

- Vedet vaihdetaan kahdesti päivässä 

- Hiekkalaatikot putsataan kahdesti päivässä 

- Kissanhiekkana on paakkuuntuvaa Extreme Classic -hiekkaa 

- Kissoilla on omat ulkotarhat, joissa on kesäisin mahdollisuus ulkoilla vapaasti (klo. 7-20) 

- Luovutamme eläimen vain omistajalle tai omistajan nimeämälle henkilölle 

- Hoitoon tulevilta kissoilta vaaditaan Kissaliiton mukaiset rokotukset ja madotukset 

 � Kissarutto ja –nuha rokotukset on syytä olla myös sisäkissoilla, koska taudit voivat tarttua 

 vaikkei kissa ole tekemisissä muiden kissojen 

- Kissoilla ei saa olla hoitoon tullessa tarttuvia tauteja tai loisia 

- Emme vastaa tartunnoista 

- Mikäli kissa sairastuu hoitojakson aikana, se toimitetaan eläinlääkäriin hoitolan toimesta. Otamme 

omistajaan yhteyttä välittömästi. Jos omistajaa ei tavoiteta, otamme yhteyttä varahenkilöön. 

- Omistaja vastaa kissan sairauden hoitokuluista silloin, kun syynä ei ole lemmikkieläinhoitolan 

hoidon laiminlyönti. 

- Jos kissalla on jatkuva lääkitys, hoidamme sen annon, kunhan kissa on yhteistyökykyinen  

- Arka kissa voi aluksi lopettaa syömisen uudessa paikassa, joten suosittelemme ensikertalaisille  

aluksi lyhyempiä totuttelujaksoja 

- Mikäli kissaa ei noudeta sovittuna aikana, voidaan katsoa että se on jätetty heitteille, jonka jälkeen 

asia annetaan eläinsuojeluviranomaisille. 

- Hoitolan aukioloajat klo. 8-12 ja 17-19 

 

 

Kuivaruokien pääasialliset koostumukset: 

Royal Canin, hair&skin: siipikarja, riisi, kasvivalkuaisuute, maissi, kananmuna 

Royal Canin, exigent savour sensation: maissi, siipikarja, riisi 

Power of Nature, farm mix: kana, riisi, lohi, lammas 



Lahden seudun lemmikkieläinhoitola 

KOIRAN HOITOSOPIMUS 

 

 

 

Omistaja:        Puhelinnumero:       

Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka:    Varahenkilö:       

          Varahenk. numero:      

           

 

 

Koiran kutsumanimi:        Sukupuoli:   � kastroitu/steriloitu 

Rotu:          Synt. aika:     (kk/vvvv) 

Sairaudet:         Vakuutus: � ei  � kyllä, 

Lääkitys:          Missä?        

Rokotukset: � kolmoisrokotus      Huomioitavaa käyttäytymisessä: 

  � kennelyskä                

  � rabies                 

Rokotukset voimassa:   (kk/vv) 

 

Ruokinta:  � Jahti&Vahti kana-riisi        

  � Royal Canin Mini     

  � Royal Canin Medium    

  � Royal Canin Maxi    

       

Ruoka tarjoillaan: � kuivana � turvotettuna � vedessä   

Ruoka-aika:  � aamu � ilta 

Ruoka-aine allergiat:               

Oma ruoka ja annostelu:               

 

Koiria ulkoilutetaan kolmesti päivässä ja tarhataan pitkin päivää. 

 

 

Muuta:                  

                  

 

 

Tuonti pv:     � 8-12 � 17-19  HUOM! Työpäivänajaksi voi tuoda jo 7.00 

Haku pv:    � 8-12 � 17-19  

 

Hoitoajan maksu:   käteisellä 

 

Allekirjoittamalla sopimuksen vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn hoitoehdot. Tätä 

sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, hoitolalle ja omistajalle. 

Paikka ja pvm:        

 

 

 

 

                  

   Koiran omistaja      Lahden seudun lemmikkieläinhoitola 



KOIRAN HOITOEHDOT 

 

 

- Jokaisella koiralla on oma ”huone” ja ulkotarha 

- Saman perheen koirat voivat olla samassa huoneessa omistajan suostumuksella, mikäli lenkitys 

onnistuu helposti yhdeltä henkilöltä samanaikaisesti 

- Tarvittaessa  henkilökunnalla on oikeus vaihtaa koiran paikkaa kesken hoitojakson 

- Ruoka annetaan hoitosopimukseen merkityllä tavalla 

- Vedet vaihdetaan kahdesti päivässä 

- Koiria ulkoilutetaan hihnassa kolme kertaa päivässä (klo. 7-7.30, 9-12, 19-20) ja lisäksi ne saavat 

ulkoilla tarhassa (kesällä klo. 7-20, talvella pitkin päivää) 

- Putsaamme tarhat päivittäin 

- Kurakelillä huuhtelemme koiran tassut ja mahanalusen 

- Emme vastaa koiran kiinniotto kustannuksista, mikäli syynä on koiran mukana tulleet puutteelliset 

varusteet 

 � laitathan siis koirallesi ehjän hihnan sekä päässä pysyvän pannan/valjaat, joissa on kiristys varaa 

- Luovutamme koiran vain omistajalle tai omistajan nimeämälle henkilölle 

- Hoitoon tulevilta koirilta vaaditaan Kennel liiton mukaiset rokotukset ja madotukset 

 � vähintään kolmoisrokote 

- Koiralla ei saa olla hoitoon tullessa tarttuvia tauteja tai loisia 

- Emme vastaa tartunnoista 

- Mikäli koira sairastuu hoitojakson aikana, se toimitetaan eläinlääkäriin hoitolan toimesta. Otamme 

omistajaan yhteyttä välittömästi. Jos omistajaa ei tavoiteta, otamme yhteyttä varahenkilöön. 

- Omistaja vastaa koiran sairauden hoitokuluista silloin, kun syynä ei ole lemmikkieläinhoitolan 

hoidon laiminlyönti. 

- Mikäli koiraa ei noudeta sovittuna aikana, voidaan katsoa että se on jätetty heitteille, jonka jälkeen 

asia annetaan eläinsuojeluviranomaisille. 

- Hoitolan aukioloajat klo. 8-12 ja 17-19 

 

 

 

Ruokien pääasialliset koostumukset: 

Jahti&Vahti: Siipikarjanliha, maissi, riisi 

Royal Canin Mini: Maissi, siipikarja, nauta- ja sikavalkuainen 

Royal Canin Medium: Maissi, vehnä, nauta- ja sikavalkuainen, siipikarjavalkuainen 

Royal Canin Maxi: Maissi, nauta- ja sikavalkuainen, siipikarjavalkuainen 

 


