Turvallisuusohjeita ohjelmapalveluihimme osallistuville
Kiitos, kun olet valinnut Aholafarmilla tuotettavan
ohjelmapalvelun  !
Haluamme luoda iloisen sekä kaikilta osin turvallisen tapahtuman.
Siksi tutustuthan jo ennen tapahtumaa näihin ohjeisiin huolella:

Saavuttuasi Aholafarmille, tulet ensimmäiseksi turvapuomin luo.
Jos saavut paikalle omalla autolla ja puomi on valmiiksi auki, voit ajaa kylttien
osoittamaan suuntaan joko Latopirtin pihaan, tai sitten varikko- ja
pysäköintialueelle kodan luo, riippuen kummassa paikassa tapahtumasi
järjestetään. Tämä on ennakolta sovittu sähköpostissa.
Jos puomi on suljettu, jää odottamaan sen taakse. Radalla saattaa olla nopeasti
liikkuva ajoneuvo ja puomin avaaminen ilman lupaa voi aiheuttaa vaaratilanteen. Puomissa on nähtävillä
puhelinnumero, johon soittamalla voit varmistaa vallitsevan tilanteen.

Rallikyyditykset ja offroad:
Juhla- tai muu virkistyshetki on aina hieno hetki ja jokainen juhlistaa sitä omalla tavallaan.
Muistathan kuitenkin, että moottoriajoneuvot ja alkoholi eivät kuulu yhteen!
Emme käytä ralli- tai offroadkyytiin menijöillä promillerajaa, mutta jos asiakas vaikuttaa
liian humaltuneelle, emme voi ottaa riskiä kyyditettävän emmekä kyydittäjän
turvallisuuden kannalta.
Asiakkaan vaikuttaessa liian humaltuneelle, häneltä jää valitettavasti ”kartturina” oleminen kokematta.
Päätösoikeus asiasta on henkilökunnalla ja kyydittäjällä.

Mikäli asiakas itse käy kuljettajaksi (offroad), puhallutamme hänet ja promilleraja on nolla. Tämä koskee
jokaista, joka käy itse ajamaan. Ajamaan käyvällä henkilöllä tulee olla myös vähintään B-luokan ajokortti.
Lisäksi ohjelmapalveluissa, joissa asiakas itse ajaa Aholafarmin kalustolla, saa hän ennen ajoon lähtöään
allekirjoitettavakseen lapun, jossa hän lupaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti ja noudattaa
varovaisuutta auton käsittelyssä sekä osallistua kuluihin, mikäli hän ei noudata annettuja ohjeita ja sen
vuoksi auto häneltä rikkoutuu.
Rikkoutumista ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä reitin opastaja istuu aina kuskin viereen antamaan ohjeita
sekä reitistä että ajamisesta. Mikäli kuuntelee häntä ja noudattaa annettuja ohjeita, kaiken pitäisi sujua
turvallisesti elämyksen siitä kuitenkaan "himmentymättä"!
Raskaana oleville emme suosittele rallikyyditystä, emmekä offroadia. Samoin jos sairastat jotakin sairautta,
jossa auton tärinä ja heilahdukset sekä hypyt saattavat altistaa riskeille (esim. selkäsairaudet,
munuaissairaudet, tms.), emme suosittele kumpaakaan lajia.

Metsäretket, hevos- ja poniajelut, vuohivaellukset, jousiammunta, metsäkirkko, maatilan aktiviteetit (esim.
heinän seivästys)
Huomioithan luontoon ja metsämaastoon soveltuvat jalkineet ja pukeutumisen.
Mikäli olet allerginen jollekin luonnossa (kasvit, ampiaiset, muut eläimet, jne.), otathan omat lääkkeesi
mukaan ja toivomme, että kerrot asiasta myös meille jo etukäteen.
Vielä yleisohjeistusta kaikkiin tapahtumiin:
Noudatamme aina jokamiehen oikeuksia . Ethän siis roskaa luontoa, tapahtumapaikoilta löytyvät
roskakorit sekä tupakoitsijoille tuhkakupit.
Puucee löytyy sekä kodan, että Latopirtin pihapiiristä.
Ilmoitathan jo etukäteen mahdollisista sairauksista, sekä liikkumisrajoituksista, jotka voivat vaikuttaa
osaltasi tapahtuman turvalliseen järjestämiseen.
Vaikka kaikki ohjelmapalveluidemme aktiviteetit ovatkin vakuutettuja, älä kuitenkaan ryhmän paineesta
osallistu sellaiseen aktiviteettiin, johon et tunne pystyväsi.
Älä osallistu aktiviteetteihin päihteiden vaikutuksen alaisena. Päihteiden vaikutuksen alaisena yliarvioit
kykysi ja tarkkaavaisuutesi ja reagointikykysi heikkenee, jolloin suoritus ei enää ole turvallinen.
Tapahtuman järjestäjällä on oikeus evätä asiakkaan ohjelmaan osallistuminen, mikäli sitä ei voida hänestä
turvallisesti järjestää.
Huomioithan sään mukaisen pukeutumisen, sillä ruokailua lukuun ottamatta kaikki aktiviteettimme
tapahtuvat ulkona.
Nämä ohjeet ovat tehty, jotta voisimme yhdessä järjestää positiivisella tavalla ikimuistoisen ja iloisen sekä
turvallisen tapahtuman.

Haluamme toivottaa Teidät lämpimästi tervetulleeksi, tehdään yhdessä mukavia
muistoja!

Ystävällisin terveisin

Tuula ja Jukka Aholafarmilta

