Sopimusehdot 2018
Osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat maanviljelijä Fredrik von Limburg
Stirum, Y-tunnus 17921172 (alla ”karjanomistaja”) sekä tämän
sopimuksen hyväksynyt ja vuokramaksun maksanut kuluttaja (alla
”lehmäkummi”).

Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on yksi Hereford-emolehmä, joka asuu Kosken
kartanolla vuonna 2018 ja kuuluu tilan karjaan. Karjanomistaja
valitsee karjasta vuokrattaviksi tarjottavat emolehmät.
Vuokraukseen tarjottavat lehmät ovat vuokrauksen alkamishetkellä
tutkitusti terveitä ja tiineitä. Omistusoikeus sekä emolehmään
että syntyvään vasikkaan säilyy Kosken kartanolla.

Lehmäkummiuuden sisältö

Vuokraus koostuu kevään aikana (maaliskuu - toukokuu 2017)
järjestettävistä kahdesta lehmätreffeistä sekä niiden väleissä
kummeille lähetettävistä nimikkolehmän kuulumisista. Lehmäkummi
saa myös oikeuden antaa nimikkolehmänsä vasikalle sen virallisen
rekisteröitävän nimen karjanomistajan antamien ohjeiden puitteissa
(esimerkiksi vuonna 2018 nimen tulee alkaa Pkirjaimella). Lehmätreffit ovat opastettuja kierroksia, joilla
tutustutaan tilaan ja oman nimikkolehmän elämään. Jokaisessa
treffitapahtumassa on erilainen vuodenkiertoon sopiva ohjelma.
Lehmätreffit ovat ryhmätapahtumia, joissa useamman (enintään
kymmenen) lehmän kummit tutustuvat lehmiinsä yhdessä.
Lehmätreffien ajankohdat karjanomistaja päättää etukäteen.
Lehmätreffit sisältävät pienimuotoista tarjoilua. Lehmätreffien
välillä lehmäkummi saa kerran kuukaudessa tietoa nimikkolehmänsä
ja sen vasikan elämästä. Kuulumiset ja kuvat lähetetään
lehmäkummille sähköisinä uutiskirjeinä, jotka ovat
henkilökohtaisia ja koskevat kummin nimikkolehmää. Vuokraukseen ei
sisälly nimikkolehmästä tai sen vasikasta lihaa tai muita
tuotteita.
Karjanomistajan oikeudet ja velvollisuudet
Karjanomistaja ja muut tilalla työskentelevät ihmiset hoitavat
eläimiä parhaan ammattitaitonsa mukaisesti varmistaaksensa niiden
hyvinvoinnin. Karjanomistaja on vastuussa eläinten ruokinnasta,
terveydenhoidosta ja luomusäädösten ylläpitämisestä. Karjan pitoon
liittyy aina riski, että lehmä voi loukkaantua, sairastua tai
vasikan synnytys voi olla vaikea. Karjanomistaja konsultoi
kaikissa ongelmatilanteissa eläinlääkäriä, joka arvioi tilanteen.
Vastuu eläinten hyvinvoinnista on aina karjanomistajalla, joka

tekee päätökset eläinten terveydenhoidosta. Lehmäkummi saa
kuitenkin aina tiedon, jos oma nimikkolehmä on sairaana tai
loukkaantunut. Jos nimikkolehmä ei ole lokakuisessa
tiineystarkastuksessa tiineenä tai sen terveydentila sitä
edellyttää, on karjanomistajalla oikeus päättää eläimen
lopettamisesta. Jos nimikkolehmä joudutaan lopettamaan, lehmäkummi
saa mahdollisuuden vuokrata toisen lehmän samasta karjasta.

Lehmäkummin oikeudet ja velvollisuudet

Lehmäkummin tulee olla yli 18-vuotias henkilö. Aikuinen voi
vuokrata lehmän yhdessä lapsen kanssa. Kummiuuden hinta
kevääksi 2018 on 120€/nimikkolehmä (sis. alv 24%). Tämä on neljän
kuukauden (maaliskuu - toukokuu 2018) vuokramaksu. Vuokramaksu
maksetaan sopimuksen alettua Kosken kartanon verkkokaupassa.
Vuokrahinnan maksulla lehmäkummi sitoutuu noudattamaan näitä
sopimusehtoja. Sopimukset tehdään yleensä alkuvuonna, kun vapaita
vuokralehmiä on tarjolla ja ne päättyvät 31.5.2018.
Lehmäkummin on ilmoitettava osallistumisestaan lehmätreffeille
viikkoa ennen tapahtumaa. Mahdollisista allergioista ja
erityisruokavalioista on ilmoitettava samalla. Lehmäkummi saa
tuoda mukanaan treffeille yhden toisen henkilön (lapsi,
perheenjäsen tai ystävä). Jos lehmäkummi haluaa tuoda mukanaan
enemmän osallistujia, on siitä sovittava erikseen karjanomistajan
kanssa ennen jokaista treffiä, ekstra ostallistujista peritään
10€/treffit. Lehmätreffien osallistujat sitoutuvat noudattamaan
karjanomistajan antamia ohjeita ja sääntöjä (esimerkiksi
käyttämään navetassa kenkäsuojia). Näin sekä ihmisten että lehmien
turvallisuus ja hyvinvointi voidaan varmistaa.	
  

