NAVETORIUM
OHJEITA NAVETORIUMIN VUOKRAAJALLE
Navetorium
Navetorium on entinen navettarakennus, rakennettu alunperin vuonna 1950. Navetan varsinainen
käyttötarkoitus maatalousrakennuksena loppui vuonna 1984.
Navetan yläkerta eli vintti on rakennettu kokonaan
uudelleen vuosina 2001-2005.

Sisätilat
Navetorium muodostuu suuresta auditoriosta/kokoustilasta/
elokuvateatterista, baari/ruokailutiloista ja saunasta
suihkutiloineen.
Lisäksi tiloissa on kaksi toisistaan erillään olevaa WC -tilaa. Yhteensä sisätiloja on noin 200 m2.

Ulkotilat
Navetoriumin ulkopuolella, vanhan rehusiilon päällä on suurehko terassi, jossa kesäisin
terassikalustus. Lisäksi terassin reunaa kiertää pitkä penkki. Terassin kalusteet käytössä toukolokakuussa.
Ulkotilat kruunaa aito perinteinen savusauna ja kaksi kylpytynnyriä (joista yleensä toinen
käytössä kerrallaan). Nämä sijaitsevat aivan navettarakennuksen vieressä.
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AUDITORIO/
ELOKUVATEATTERI

Max. 30hlö
Navetoriumin kokoustilat
ovat parhaimmillaan n.15-20
henkilön ryhmille, suositeltu
maksimikoko ryhmille 30hlö
(istumapaikkoja max. 30hlö)

Tekniikkaa
Iso valkokangas 4 x 2.2 metriä (n. 9 m2).
Äänentoisto 7.1.
ASIAKKAAN tietokone on helppo liittää
videotykkiimme ja äänentoistolaitteisiimme. *
Liitännät: HDMI ja VGA (vanhat tietokoneet)
Laitteistossa digi-viritin maksuvapaille TV kanaville
PLAYSTATION 4, joka toistaa CD, DVD, Blu-Ray
ja PS4 pelilevyt. **
Lisäksi hyllyssä täydellinen Playstation4 SINGSTAR
-karaoke, langattomilla (2x) mikeillä.

INTERNET
Kaikissa Navetoriumin tiloissa on langaton
(WLAN) internetyhteys, joka on vapaasti
asiakkaiden käytössä. Yhteysnopeus on 8 megabitin
ADSL.

* HUOM! Asiakasryhmän täytyy tuoda itse
mukanaan tietokone tähän tarkoitukseen,
Navetorium ei sitä toimita!
* * Navetorium EI TOIMITA elokuva- ja
äänitallenteita, asiakasryhmän on ne ITSE tuotava
mukanaan! Talon puolesta tulee nippu pelejä, kuten
esim. Singstar -karaoke ja muutama autopeli.
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BAARI- ja RUOKAILUTILAT
24 istumapaikkaa
Enintään 24 henkilöä mahtuu ruokailemaan yhtaikaa Navetoriumin pöytien ääreen, 6 hengen
pöytiä 4 kpl.

Ruokailu
Navetorium järjestää ruokailut ns. “Buﬀet” -tyylisesti, eli ruoat ovat lämpöhauteessa, josta ruokaa
voi noutaa vapaamuotoisesti ja vaikka koko illan ajan. Omien ruokien tuominen ei ole
mahdollista.
Ruokalistamme: navetorium.fi/ruokailu/

Baari Hullu Lehmä
Navetoriumilla ei ole anniskelua lainkaan mutta asiakasryhmä voi tuoda KAIKEN
tarvitsemansa juomapuolen täysin vapaasti tiloihimme, niin alkoholijuomat kuin myös
alkoholittomat.
“Baarimme” toimii siis täysin itsepalveluperiaatteella. Baarin varustuksiin kuuluu iso
jääkaappi ja täydellinen juomalasivarustus, kuten viinilasit, drinkkilasit, kuoharilasit, konjakkilasit,
olutlasit, shottilasit ja tietysti myös kahvikupit.

Taustamusiikki
Baarissamme on kunnollinen äänentoisto, käytössänne radiokanavien lisäksi CD -soitin ja Applen
iMac -tietokone, jossa internetyhteys joten mm. SPOTIFY* ja YouTube kuuluvat loistavasti.
Myös esim. iPod ja muut MP3 -soittimet kuten kännykät ovat kytkettävissä baarin äänentoistoon
( 3.5mm kuulokeliitin ).
* asiakas tarvitsee OMAT tunnuksensa (Spotify) palveluun, Navetorium ei niitä toimita
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SAUNAT ja KYLPYTYNNYRIT
Sisäsauna
Navetoriumin sisätiloissa sijaitsee
sähkölämmitteinen nykyaikainen sauna, jossa
tilaa 5-6 hengelle ja todellisia
erikoisuuksia: teatterin
laitteistoon liitetty 5
kanavainen äänentoisto ja
ikkuna, josta suora näkyvyys
teatterin valtavalla kankaalle.
Peseytyminen tapahtuu kätevästi
kahden suihkun suihkutiloissamme.

Savusauna
Savusaunamme on AITO ja OIKEA savusauna,
rakennettu täysin perinteisten savusaunojen
mukaisesti.
Hirsirunko, 10-12 henkilön lauteet ja todella suuri
kiuas (paino n. 2 tonnia), luovat mahtavat puitteet
aitoon ja alkuperäiseen saunakokemukseen.

Kylpytynnyrit
Kaksi isoa kylpytynnyriämme kruunaavat jokaisen
saunakokemuksen, vuodenajasta riippumatta.
Tynnyreistä toinen on aina vuorollaan käytössä,
myös molemmat saa yhtaikaa lämpimiksi
lisämaksusta.

Navetorium tarjoaa talon puolesta
saunapyyhkeet.

HUOM! Vain yhdet peseytymis/pukeutumistilat,
EI ERILLISIÄ TILOJA miehille ja naisille.
Suosittelemme ryhmille ottamaan mukaan
uimapuvut, jolloin mahdolliset “sekavuorot”
sujuvat helpommin!
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ULKOILUA: VÄRIKUULASOTA
Vauhdikasta menoa
Värikuulasota soveltuu kaiken kuntoisille, 16
ikävuodesta alkaen, sukupuoleen katsomatta.
Ohjelman kesto n. 2-3 tuntia.

Välineet
Välineemme ja varusteemme ovat laadukkaita ja
ehdottoman varmatoimisia. Aseemme ovat
Tippmann 98 Custom -mallisia puoliautomaattisia
eli itselataavia aseita, “Made in U.S.A.”
Suojamaskimme ovat varustettu kaksoislinssillä
(thermal), joka vähentää huurtumisen riskiä.
Maastopukuina käytämme hyvälaatuisia
kaksiosaisia (takki+housut) maastopukuja.

Kuljetus pelipaikalle ja takaisin
Pelikentällemme on Navetoriumista matkaa reilu
kilometri suuntaansa ja kyyditys tapahtuu tyyliin
sopivasti, vanhalla armeijan maastokuorma-autolla,
Sisu A-45 “Protolla”.

Pelikenttä
Värikuulasota järjestetään Navetoriumin
pelikentällä, joka on rakennettu erityisesti lajin
vaatimukset huomioon ottaen.

Taukopaikka
Pelikentän vierestä löytyy laavu jossa mahdollisuus
pitää nuotiota ja olla muutenkin tarvittaessa
suojassa sateelta.

Asiakas tarvitsee ainoastaan kelien mukaan
ulkoiluvaatteet maastopuvun alle ja
EHDOTTOMASTI maastokelpoiset jalkineet,
vähintään lenkkikengät tai vastaavat. Kaikki muu
talon puolesta.
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ULKOILUA:
NAVELYMPIALAISET
Kevyttä ja hauskaa
Navetorium järjestää myös hieman
yksinkertaisempaa mutta silti viihdyttävää ja
hauskaa ulko-ohjelmaa. Paketin nimi on
NAVELYMPIALAISET.

Navelympialaisten ohjelma
Ohjelmaan kuuluu hauskoja lajeja, esimerkiksi
Junttijuoksu, saappaan heitto, Junttiloikka, Rengin
rievut ja monta muuta. Ohjelma suoritetaan
kahden joukkueen voimin, jotka kisailevat toisiaan
vastaan, metsästäen pisteitä suorituksistaan.

Sosiaalista hauskaa
Ohjelman pääpaino on hauskassa ohjelmassa jota
tehdään porukalla. Tämä soveltuu erinomaisesti
työyhteisöjen ulkoiluohjelmaksi!

Soveltuvuus
Navelympialaiset soveltuvat pääsääntöisesti kaiken
ikäisille ja kuntoisille, kuitenkin mahdolliset
fyysiset rajoitteet huomioidaan toki ohjelman
kulun aikana. Ohjelman kesto yleensä n. 2 tuntia.

Varusteet
Asiakas tarvitsee vain kelien mukaan tavalliset
ulkoiluvaatteet ja maastokelpoiset jalkineet kuten
lenkkikengät tai vastaavat.
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ULKOILUA:
LUMIKENKÄRETKET
Talvinen luonto
Lumikengät tarjoavat helpon tavan tutustua
talviseen luontoon.

Ohjelma
Retken kesto on yleensä n. 2-3 tuntia, jonka aikana
seikkailemme Navetoriumin lähimaastossa ja
kylämaisemissa. Retken aikana pysähdymme
metsälaavulle paistamaan makkarat ja juomaan
nokipannukahvit.

Sosiaalista hauskaa
Ohjelman pääpaino on hauskassa ohjelmassa jota
tehdään porukalla. Tämä soveltuu erinomaisesti
työyhteisöjen ulkoiluohjelmaksi!

Soveltuvuus
Lumikenkäretket soveltuvat käytännössä lähes
kaikenikäisille ja kuntoisille.

Varusteet
Asiakas tarvitsee vain kelien mukaan tavalliset
ulkoiluvaatteet ja pitkävartiset talvisaappaat,
varsikengät tai vastaavat.
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MAKSUTAVAT

•Käteinen
•Pankkikortit
•Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
•LASKUTUS JÄLKIKÄTEEN EI
MAHDOLLISTA
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Yhteystiedot ja ajo-ohjeet:
Sijainti
Navetorium sijaitsee Lappeenrannassa, Siparin kylässä, n. 12km kaupungin ydinkeskustasta
länteen. Osoite: Toikkalantie 292, 54300 Lappeenranta. Puhelin 050-3009660.

Ajo-ohjeet:
( Navigaattoreiden kartat voivat olla vanhentuneita, viimeaikaisten mittavien tiemuutosten takia )

Lappeenrannan keskustasta Kourulan ja Sammonlahden kautta:
Aja Helsingintietä pitkin Kuusimäen ja Kourulan kaupunginosien läpi.
Ohita Sammonlahden risteys jatkamalla suoraan uudelle valtatie 6:n rampille. Käänny
Kouvolan suuntaan. Jatka valtatie 6:tta noin kaksi kilometriä eteenpäin ja käänny
RAMPISTA OIKEALLE MIKKELIN suuntaan. Aja ramppi alas ja käänny
VASEMMALLE, PULSAN suuntaan valtatie 6:n alitse. Jatka eteenpäin kolme
kilometriä.
Pitkän suoran jälkeen kyltti vasempaan SIPARI 1, käännytään sinne.
Jatka 200 metriä eteenpäin ja vasemmalla näkyy koivukuja, jonka päässä pihapiiri
jossa valkoinen puutalo ja navetta. Tervetuloa Navetoriumiin!
Lappeenrannan ja Imatran suunnasta valtatie 6:tta pitkin:
Aja valtatie 6:a pitkin Lappeenrannan kaupungin ja lentokentän ohi.
Jatka MIKKELIN uuteen liittymään (ramppi) saakka. Käänny suuntaan MIKKELI.
Aja ramppi alas ja käänny VASEMMALLE, PULSAN suuntaan valtatie 6:n alitse.
Jatka eteenpäin kolme kilometriä.
Pitkän suoraan jälkeen kyltti vasempaan SIPARI 1, käännytään sinne.
Jatka 200 metriä eteenpäin ja vasemmalla näkyy koivukuja, jonka päässä pihapiiri
jossa valkoinen puutalo ja navetta. Tervetuloa Navetoriumiin!
Kouvolan suunnasta valtatie 6:tta pitkin:
Käännytään n. 10 kilometriä ennen Lappeenrantaa eritasoliittymästä josta liittymä
vasemmalle MIKKELI ja oikealle PULSA, käännytään PULSAn suuntaan oikealle ja
jatketaan Ylämaantietä kolme kilometriä eteenpäin, jolloin saavutaan risteykseen
josta SIPARI/PESU vasemmalle ja jatketaan 200 metriä eteenpäin. Vasemmalla
näkyy koivukuja, jonka päässä pihapiiri jossa valkoinen puutalo ja navetta. Tervetuloa
Navetoriumiin!
Mikkelin suunnasta valtatie 13:sta pitkin:
Lähestyttäessä VT13 ja VT6 eritasoliittymää, jatka valtatie 6:n ALITSE SUORAAN
Pulsan suuntaan. Jatka eteenpäin kolme kilometriä.
Pitkän suoraan jälkeen kyltti vasempaan SIPARI/PESU, käännytään sinne.
Jatka 200 metriä eteenpäin ja vasemmalla näkyy koivukuja, jonka päässä
pihapiirijossa valkoinen puutalo ja navetta. Tervetuloa Navetoriumiin!
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MEILTÄ KYSYTÄÄN USEIN NÄITÄ:

Onko Navetorium avoinna myös TALVISIN?
Navetoriumin palvelut ovat käytössä ympäri vuoden, tosin ulkoiluohjelmat ovat talvitauolla
JOULU-MAALISKUUN välisen ajan lumitilanteen takia.

Tarkeneeko talvella navetan vintillä?
Navetoriumin tilat ovat rakennettu vuoden 2001 rakennusmääräysten mukaisesti ja jo sen
vaatimana, sisätilat ovat lämpimät ja eristetyt, aivan kuten kotonasi!

Voinko tulla Navetoriumiin milloin tahansa?
Navetoriumin tilat vuokrataan RYHMILLE ja kaikista tapahtumista pitää sopia etukäteen.
Kaikki tapahtumat ovat yksityistilaisuuksia, ns. “avoimien ovien päiviä” meillä ei ole.

Onko Teillä majoitusta?
Meillä ei ole majoitusmahdollisuutta lainkaan. Tämä lähinnä siksi, että olemme varsinaisesti
illanvietto- ja kokouspaikka. Lappeenrannan lukuisat majoitusmahdollisuudet ovat ihan vieressä,
meiltä on vain 12 kilometriä Lappeenrannan keskustaan, jossa on paljon majoitusvaihtoehtoja.

Meitä on kaksi henkilöä ja haluaisimme tulla viettämään iltaa?
Kaikki ovat tervetulleita mutta ei välttämättä kannata. Navetorium nimittäin vuokrataan aina
tulijamäärästä riippumatta samalla hinnalla, joten isompi ryhmä tulee kustannuksiltaan
huomattavasti järkevämmäksi.
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Yrityksen tiedot:

Navetorium Ky
Toikkalantie 292, 54300 Lappeenranta
Puhelin 050-3009660, puhelin avoinna ma-la klo 10-20, puhelin sunnuntaisin suljettu!

Sähköposti: info@navetorium.fi
Internet: navetorium.fi
Facebook: facebook.com/Navetorium

Y-TUNNUS: 1934159-3 (ALV rekisterissä)
Yritys perustettu 6.12.2004
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