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HEINOLAN NUORISOPALVELUJEN KÄYTTÖMAKSUHINNASTO 

1.1.2019 ALKAEN 
 

Hinnat sisältävät arvolisäveroa seuraavasti: 

- seikkailupalveluissa alv. 10 % 

- vuokrissa alv. 24 % 

 

SAKSALAN SEIKKAILUKESKUS 

Päiväkäyttö (ei yöpymistä) 

• Paikalliset järjestöt ja kaupungin toimijat  75 €/päivä  

• Paikalliset yksityiset   100 €/päivä  

• Ulkopaikkakuntalaiset    150 €/päivä  

    

Vuorokausikäyttö (max. 20 henkilöä) 

• Paikalliset järjestöt ja kaupungin toimijat  100 €/vrk 

• Paikalliset yksityiset   150 €/vrk 

• Ulkopaikkakuntalaiset    300 €/vrk 

• Lisämajoitukseen mökit max. 20 hlö  20 €/vrk 

• Jos yli 40 hlö lisämaksu/hlö   2,50 €/vrk 

 

SAKSALAN SEIKKAILUKESKUKSEN HARJOITTEET 

Tilattavat harjoitteet, kesto 3 h. sis. varusteet ja ohjauksen. Ryhmäkoko 8-20 henkeä. 

Harjoitteet: seikkailuvaellus, köysirataseikkailu, kanoottivaellus, tunnetaitoharjoitteet, 

kosteikkovierailu ja ryhmätyötehtävät.  

• heinolalainen alle 18 v. nuorisoryhmä  8 €/hlö 

• heinolalainen aikuisryhmä   30 €/hlö 

• ulkopaikkakuntalainen alle 18 v. nuorisoryhmä 15 €/hlö 

• ulkopaikkakuntalainen aikuisryhmä  35 €/hlö 
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SAKSALAN SEIKKAILUKESKUKSEN LEIRIKOULUT  

(vain koululuokat). Sisältää yöpymisen ja harjoitteet. Ryhmäkoko 8-25 hlö.  

heinolalaiset  

• 1 vrk (1 yö) ja 2 seikkailua   25 €/hlö   

• 2 vrk (2 yötä) ja 3 seikkailua   40 €/hlö   

• 3 vrk (3 yötä) ja 4 seikkailua   55 €/hlö   

• 4 vrk (4 yötä) ja 5 seikkailua   70 €/hlö   

ulkopaikkakuntalaiset 

• 1 vrk (1 yö) ja 2 seikkailua   45 €/hlö 

• 2 vrk (2 yötä) ja 3 seikkailua   60 €/hlö 

• 3 vrk (3 yötä) ja 4 seikkailua   75 € hlö 

• 4 vrk (4 yötä) ja 5 seikkailua   90 €/hlö 

 

PAINT BALL  

sis. ohjauksen ja välineet, 150 värikuulaa, kesto 3 h. 

• alle 18 v. heinolalaiset    15 €/hlö 

• heinolalaiset    30 €/hlö  

• ulkopaikkakuntalaiset   35 €/hlö 

 

KANOOTTIVUOKRAT 

heinolalaiset  

• päivä     20 €/kanootti  

• viikonloppu    40 €/kanootti 

• viikko    100 €/kanootti  

ulkopaikkakuntalaiset 

• päivä     30 €/kanootti 

• viikonloppu    50 €/kanootti 

• viikko    120 €/kanootti 
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RETKI JA LEIRITOIMINTA (alv. 0 %) 

Leiritoiminta sisältää kuljetuksen, ruuan, vakuutuksen, majoituksen ja ohjauksen. 

• Perusleiri    15 €/vrk 

• Erikoisleiri    25 €/vrk 

• Päiväleiri    10 €/päivä 

• Retket (ei yöpymistä)   20 €/päivä 

 

NUORISOTILAT   

heinolalaiset nuorisoryhmät 

• Keskustan Nuorisotila Pleissi    ilmainen (maksuton tilaisuus) 

Neuvotteluhuone     5 e /h (maksullinen tilaisuus) 

Breikki nuorisotila    

muut 

• Keskustan nuorisotila Pleissi   10 €/h 

Neuvotteluhuone  

Breikki nuorisotila       
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