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Tervetuloa tutustumaan Ojalan Pakariin, josta on vuosien varrella muotoutunut 
monipuolinen täydenpalvelun juhlatalo. Tilat soveltuvat pieniin ja suuriin perhejuh-
liin ja tilaisuuksiin, sekä monipuolisiin yrityksien tarpeisiin; pikkujouluihin, kokouk-
siin, koulutuksiin ja vaikkapa pienmessuihin.  
 
Ojalan Pakarissa on käytettävissä seuraavat tilat, joissa kaikissa on A-oikeudet: 
Pakarin Vintti, 99 asiakaspaikkaa (minimilaskutus 20hlö) 
Pakari-Kahvila, 80 asiakaspaikkaa (minimilaskutus 20hlö)  
Pub Janoinen Leipuri, 76 asiakaspaikkaa, josta kabinetti 26 paikkaa (minimilaskutus 15hlö) 
 
Hinnoittelu: 
Noutopöytämenut hinnoitellaan henkilöhinnalla. Menujen hinnoittelussa huomioidaan lapset 4-11-
vuotiaat -50 %, 0-3-vuotiaat veloituksetta. Kahvituksissa lapsilla ei ole erillistä hintaa. 
 
Menu: 
Menukokonaisuudet laaditaan kausittain, kevät- ja kesäkaudelle, pikkujoulukaudelle sekä talvise-
sonkiin. Mikäli näistä valmiista menuista ei löydy sopivaa, voidaan menuja tarvittaessa räätälöidä 
asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Ruoka ja jälkiruoka on tarjolla noutopöydässä. Kausimenujen li-
säksi tilattavissa on myös suppeampia ruokailuvaihtoehtoja, esimerkiksi keittoja, kiusauksia ja sa-
laatteja. 
 
Anniskelu:  
Kaikissa yrityksen kerroksissa on A-oikeudet, joten asiakkaan ei ole mahdollista tuoda mukanaan 
omia juomia. Saatavissa on laaja valikoima oluita, siidereitä, viinejä ja muita juomia. Anniskelemme 
ainoastaan yli 18-vuotiaille. Alle 18-vuotiaat nuoret henkilöt ovat tervetulleita ravintolaamme van-
hempiensa seurassa, vanhempien kantaessa vastuun nuorten henkilöiden läsnäolosta anniskeluti-
loissa. 
 
Tilavuokra:  
Pakari-Kahvila ja Pub Janoisen Leipurin kabinetti: Ei tilavuokraa toimipisteisen normaalien aukioloai-
kojen puitteissa järjestettävissä tapahtumissa, esimerkiksi kahvilassa arkisin ma-pe klo 8-18 välisenä 
aikana. Muina aikoina tilavuokra määräytyy samalla tavalla kuin Pakarin Vintillä. 
 
Pakarin Vintti: Tilavuokra on arkisin ma-la 6 €/ hlö, pyhisin ja sunnuntaisin 15 € / hlö. Minimitila-
vuokra Pakarin Vintiltä on aina vähintään 150 € ja sunnuntailta 300 € vaikka henkilöitä olisi alle 25 
hlöä. 
 
 
Henkilömäärän ilmoitus:   
Tilavarausta tehdessään asiakas ilmoittaa alustavan henkilömäärän, johon tehdään vahvistus erik-
seen sovittavana ajankohtana.  
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Henkilömäärän vahvistus:  
Lopullinen henkilömäärä tilaisuuteen ilmoitetaan vähintään 6 arkipäivää ennen tilaisuuden alkamis-
ta, tämä ilmoitus on myös minimilaskutusperusteemme. Ilmoituksessa lapset on eriteltävä edellä 
mainittuihin ikäryhmiin. Henkilömäärän ilmoitus vaikuttaa myös tilavuokran määräytymiseen. Mikä-
li ilmoituksen jälkeen tulee vielä lisää henkilöitä, on heistä ilmoitettava, jonka jälkeen heidät lisätään 
varaukselle. 
 
Muita huomioitava asioita: 
Tila on asiakkaan käytettävissä sopimuksen mukaan, lähtökohtaisesti n. 4 tuntia. Tilaisuuksia suun-
niteltaessa on huomioitava kuitenkin, että tilaa voidaan käyttää enintään klo 00.30 asti, jolloin va-
lomerkki annetaan klo 00.00.  
 
Ruoka valmistetaan pääsääntöisesti laktoosittomaksi, mutta huomioimme myös muut erityisruoka-
valiot, esimerkiksi gluteenittomat ja maidottomat. Mahdolliset moniallergiset vieraat katsotaan aina 
tapauskohtaisesti läpi, joissain tapauksissa mahdollisuudet tarjota menu muokattuna sopivaksi on 
rajoitettua. 
 
Hintoihin sisältyy tarjouksen mukaisesti siivous, servetit, liinat, paikalla olevan henkilökunnan palve-
lut sekä alv. Tila itsessään on yksinkertaisen kaunis eikä vaadi erityistä koristelua. Asiakas saa kui-
tenkin halutessaan tuoda tilaan omia koristeitaan ja tarvikkeitaan sekä tulla laittamaan niitä paikoil-
leen. Asiakas vastaa näiden koristeiden paikalle tuonnista, laitosta ja poisottamisesta, aikataulusta 
sovitaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.  
 
Varaus- ja maksuehdot: 
Tarvittaessa ennen tilaisuutta voidaan pitää tilassa yhteinen tapaaminen, jossa sovitaan tilaisuuden 
kulusta, liinoista ja muista tärkeistä asioista. Tapaaminen järjestetään joko juhlaviikolla tai sitä edel-
tävällä viikolla. Vaihtoehtoisesti näistä asioista voidaan sopia puhelimitse tai sähköpostilla. 
 
Tilaisuus laskutetaan tilaisuuden jälkeen, maksuehto on 7 päivää. Laskutuksen ehtona on, että asia-
kas toimittaa laskutustietonsa ennen tilaisuutta. Yksityishenkilöiltä voidaan veloittaa ennakkomak-
sua. Ennakkomaksu tulee olla maksettu ennen tilaisuuden alkamista. Ennakkolaskutusmalli ei ole 
käytössä yrityksillä, julkishallinnolla tai rekisteröidyillä yhdistyksillä. 
 
Mikäli annettua tarjousta ei ole vahvistettu tarjouksessa annettuun päivämäärään mennessä, varaus 
raukeaa ja Ojalan Pakarilla on oikeus tarjota tilaa muuhun tilaisuuteen. Mikäli vahvistettu varaus 
peruutetaan vähemmän kuin 30 päivää ennen tilaisuutta, on Ojalan Pakarilla oikeus laskuttaa 10 % 
tilauksen arvosta, perustuen tilaisuuden arvioituun henkilömäärään, jolla varaus on laskettu. Seson-
kiajankohtia koskevissa varausajankohdissa kuluton peruutus on mahdollista vähintään 45 päivää 
ennen tilaisuutta. Sesonkiajankohdiksi luetaan valmistujais- ja yo-juhlaviikonloput, pikkujouluseson-
ki, eli 1.11.-23.12. välinen aika sekä kesä-heinäkuun lauantait. 
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Pakarin Vintti 
 

      
    
Pakari-Kahvila       Janoisen Leipurin kabinetti   


