
Turvallisia tapahtumia Aholafarmilla  

Kiitos, kun olet valinnut Aholafarmilla tuotettavan palvelun! 

Haluamme luoda Sinulle iloisen, positiivisella tavalla ikimuistoisen, sekä kaikilta osin 

turvallisen tapahtuman. 

Siksi olemme laatineet seuraavat käytännön ohjeet, tutustuthan niihin huolella jo ennen 

saapumistasi tapahtumaan: 

 

Saapuminen 

 

Saavuttuasi perille Aholafarmille, tulet ensimmäiseksi ns. 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.  

 

 

Koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyvät ohjeet: 

 

Koronaan liittyen toivomme, että kannamme yhdessä kanssasi vastuuta siitä, että 

osallistuminen tapahtumiimme ei lisäisi kenellekään riskiä sairastua. 

– Olet lämpimästi tervetullut mukaan osallistumaan täysin terveenä (ei flunssaa, 

vatsaoireita, tms.) 

– Mikäli Sinä (tai perheen jäsenesi) olet ollut kahden viikon sisällä ulkomaan matkoilla, tai 

altistunut muuten jossakin koronavirukselle, noudatathan viranomaisten antamia 

karanteeniohjeistuksia 

– Otamme Sinut Aholafarmille ilolla vastaan, mutta vältämme kättelyä ja halaamista 

– Desinfioithan kätesi saapuessasi Latopirttiin tai kotaan, sekä aina ennen ruokailua 

– Muistathan huolehtia turvaväleistä 

– Yskithän tai aivastathan hihaan tai nenäliinaan 

-  Me farmilaiset pidämme ruokaa tarjoiltaessa kasvomaskeja 

-  Siivoamme ja desinfioimme tehostetusti asiakastilat 

 



 

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), promilleraja on puhdas 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, hän saa ennen 

ajoon lähtöään allekirjoitettavakseen lapun, jossa hän sitoutuu toimimaan annettujen 

ohjeiden mukaisesti ja noudattamaan varovaisuutta auton käsittelyssä.  Lisäksi asiakas 

lupautuu osallistumaan 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 kuljettaja 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.  

 

Koronariskin vuoksi sekä rallikyydityksissä sekä offroadissa käytössä ovat kasvomaskit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

Käsienpesupisteet löytyvät puuceen yhteydestä sekä kodan pihasta. 

 

Ensiapulaukut löytyvät sekä Latopirtiltä että kodalta. 

 

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 ja jalkineet, sillä ruokailua ja 

hemmottelupalveluja lukuun ottamatta kaikki aktiviteettimme tapahtuvat ulkona. 

 

Nämä ohjeet ovat laadittu, jotta kaikki voisivat iloisina nauttia turvallisesti elämyksellisistä 

tapahtumista! 

 

        Lämpimästi tervetuloa Aholafarmille, tehdään yhdessä mukavia muistoja!  

 

Ystävällisin terveisin    

Tuula ja Jukka Aholafarmilta  

 

sekä koko Aholafarmin yhteistyötiimi           

 

www.aholafarm.fi  

www.facebook.com/Aholafarm  

www.instagram.com/aholafarm/  

 

http://www.aholafarm.fi/
http://www.facebook.com/Aholafarm
http://www.instagram.com/aholafarm/

