Lemmikin
hankkijan
opas

Katso video lemmikin
hankkimisesta kauttamme.

Uuteen kotiin
Aivan kuten lemmikin omistaminen, myös lemmikin hankkiminen edellyttää kärsivällisyyttä. Valintaa ei kannata tehdä
kiireessä. Hätiköinti voi johtaa pahimillaan vaikkapa pentutehtailun tukemiseen.
Itselle sopivan lemmikin voi vastuullisen kasvattajan lisäksi
löytää eläinsuojeluyhdistykseltä. Meiltä hankittu eläinyksilö
on saattanut elämänsä aikana asua jo useassa kodissa. Uusi
omistaja sitoutuukin erilaiseen tilanteeseen kuin kasvattajalta

ostamansa pennun kanssa. Hylätyn eläimen luottamuksen
voittaminen vaatii usein paljon aikaa, samoin sen kouluttaminen.
Me autamme mielellämme kaikissa lemmikin valintaan liittyvissä kysymyksissä. Kerromme avoimesti, minkälaisia tilanteita juuri kyseisen eläinyksilön kanssa saattaa tulla vastaan, ja
autamme mahdollisten haasteiden kanssa. Tärkeintä on, että
eläimen uusi koti on sitoutunut ja pysyvä.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

Eksoottiset eläimet, koirat, kissat
Kuva
galleria

Kuvake

Snapvideo

www.nokianpienelainklinikka.fi

Tilapäiskodeissamme asuu hyvin erilaisia eläimiä
odottamassa pääsyä uuteen kotiin. Kissojen,
koirien ja kanien lisäksi meillä voi olla kilpikonnia,
marsuja, gerbiilejä, matelijoita ja ankkoja.

Pirkanmaan
eläinsuojeluyhdistys,
PESU ry
PESU on Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton SEY:n
jäsenyhdistys. Hoidamme kodittomia lemmikkieläimiä
ja etsimme niille uusia koteja, mutta teemme paljon
muutakin. Neuvomme eläinsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa, järjestämme tilaisuuksia ja
osallistumme tapahtumiin. Toimintamme tavoitteena
on edistää lemmikkien, tuotantoeläinten ja luonnonvaraisten eläinten hyvinvointia. Toimimme lahjoitusvaroin
ja vapaaehtoisvoimin. Toiminnastamme kiinnostuneet
ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Meillä on jatkuva
tarve esimerkiksi lemmikkien tilapäiskodeille.
Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

kauppaan!

Tutustu myös verkko

LIELAHTI

Ma–Pe 10–19, La 10–16
Su suljettu
Sellukatu 30
33400 Tampere
020 759 8430

NEKALA

Ma 9–19, Ti–To 10–19, Pe 9–19
La 10–16, Su suljettu
Kuokkamaantie 2
33800 Tampere
020 759 8435

Paljastassuinen Tamperelainen eläintarvikekauppa!

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry
puh. 045 265 2005 (myös WhatsApp)
info@pesu.org
Kodittomat eläimet:
kodittomat@pesu.org
Tilapäiskodiksi:
tilapaiskodit@pesu.org
Puhelinneuvonta (ei tekstiviestejä)
Kodittomat kissat ja kissojen hoito
puh. 045 657 2148, 045 112 6395

• www.jssuomi.fi

Kodittomat koirat ja koirien hoito
puh. 045 113 6922
Muut kodittomat lemmikit ja niiden hoito
puh. 045 129 9290
Luonnonvaraiset eläimet ja niiden hoito
puh. 040 720 5762
Lähde vapaaehtoistoimintaan!
vapaaehtoiset@pesu.org
Haluatko tukea PESUa?
sponsorointi@pesu.org

www.pesu.org
Tee lahjoitus!

KUULOLLA 24 / 7
Osaavaa apua eläinystävällesi nopeasti: päivystämme 24/7
vuoden jokaisena päivänä. Kysy ensineuvot ajanvarausajan
ulkopuolella numerosta 0600 306083*.
Satakunnankatu 23, 33210 Tampere
Ajanvaraus: ma-pe 8-20, la 8-14, puh. 03 3397 6950
*) 5,01 €/puhelu + 2,00 €/min. klo 8–20 ja 10,10 €/puhelu +3,02 €/min. klo 20–08
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