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Tervetuloa Villa Elbaan! 
 

 

Opas leirikoulun opettajalle/ryhmänvetäjälle 

 
  

 
 

Nuorisokeskus Villa Elba  

Sannanrannantie 60   

67100 Kokkola    

 

Ohjelmapalvelut          Info (majoitus, ruokailu, tilavaraukset)  

                        050-366 1833          06-831 3400  

luontokoulu@kokkola.fi          elba@kokkola.fi    
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Tervetuloa nuorisokeskus Villa Elbaan! 
Nuorisokeskus Villa Elba on yksi kymmenestä opetus- ja kulttuuriministeriön valvomasta ja tukemasta 
valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta. Valtakunnallisilla nuorisokeskuksilla on yleishyödyllinen ja 
yhteiskunnallinen tehtävä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Villa Elbassa me tarjoamme 
turvallisen toimintaympäristön sekä asiantuntevaa palvelua nuorille ja kasvattajille. 

Tässä oppaassa pyrimme vastaamaan useimpiin keskukseemme ryhmän kanssa tulevan opettajan / 
kasvattajan /ryhmänvetäjän mieltä askarruttaviin kysymyksiin, jotka ovat tulleet esille liittyen leirikouluun 
tai leiriin valmistautumiseen ja leirikoulussa tai leirillä olemiseen. 

 

Majoittuminen 
 
Majoittuminen tapahtuu tulopäivänä klo 14 jälkeen ja mökit luovutetaan lähtöpäivänä klo 12 mennessä. 
Näistä ajoista voidaan mahdollisuuksien mukaan poiketa leirin ohjelman sujuvoittamiseksi. 
 

Merimiesaitat ja mökit 

Merimiesaitoissa on kussakin neljä kerrossänkyä, tilaa on siis kahdeksalle yöpyjälle. Merimiesaitoissa on 
keittiö, TV, WC ja suihku sekä langaton verkkoyhteys. 

Mökeissä 3- 6 on kaksi neljän hengen huonetta ja niiden välissä on keittiö/oleskelutila. Mökeissä on 
minikeittiö, 2 x WC + suihkut, TV, langaton verkkoyhteys. Huoneissa on kerrossängyt. 

Mökit on nimetty vanhojen Kokkolassa purjehtineiden laivojen mukaan. 
 

Vanha Villa 
Tunnelmallinen Vanha Villa on alueen vanhin huvilarakennus. Yläkerrassa on neljä huonetta, joissa on 
majoitustilaa 12 henkilölle. Alakerrassa on olohuone, ruokailu/kokoustila, keittiö ja WC. Suihkutilat löytyvät 
viereisestä saunarakennuksesta.  

Merikeskus  
Majoitustilaa on 1-2 hengelle. Rakennuksessa on minikeittiö, TV, WC sekä suihku. 
 

Majoittumisjärjestys  

Ilmoitamme teille ennen leirikouluanne mitkä majoitustilat on varattu teidän käyttöönne. Samalla 
lähetämme teille myös listan majoittumisjärjestyksestä. Voitte suunnitella majoituksenne joko etukäteen tai 
täyttää listan vasta täällä ollessanne.  

 

Majoittumislista on palautettava Infoon saapumispäivänänne. Listaan on kirjoitettava kaikkien majoittujien, 
myös aikuisten, nimet.  
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Päärakennuksen käyttö ja yöpäivystys 

Päärakennus lukitaan viimeisen työntekijän lähtiessä, tavallisesti klo 20- 21 välillä. 

Villa Elba ei järjestä yöpäivystystä, vaan leirin mukana olevien aikuisten tulee vastata ryhmästään myös yön 
aikana. Alueen vartioinnista vastaa vartiointiliike P. Isoaho 0440-560842. 
 

Avaimet 
Jokaiseen mökkiin annetaan sopimuksen mukaan 1-2 avainta. Lisäksi opettajalle voidaan antaa yön ajaksi 
yleisavain, jolla pääsee kaikkiin mökkeihin. Jos yöpymässä on useita leirikouluja yhtä aikaa, sopikaa 
keskenänne kenellä yleisavain on.  Kadonneesta  
 

Turvallisuus 

Jokaisessa mökissä on mökkikansio, joka sisältää majoitustilojen järjestyssäännöt sekä toimintaohjeet 
hätätilanteiden varalta. Olkaa hyvä ja tutustukaa niihin yhdessä ryhmänne kanssa. 

Majoitustiloissa on palohälytinjärjestelmä, josta palon sattuessa lähtee automaattisesti hälytys 
paloasemalle. Paloturvallisuuden takaamiseksi ja väärien hälytysten välttämiseksi kiinteistöissämme on 
kielletty tupakointi ja kaikenlainen tulenteko. Jos haluatte käyttää takkaa tai polttaa kynttilöitä, sopikaa 
ensin asiasta henkilökuntamme kanssa. Tahallisista aiheettomista palohälytyksistä aiheutuvat kustannukset 
joudumme laskuttamaan vahingon aiheuttajalta.  

Villa Elban alueelle pääsee vapaasti joten suosittelemme, että pidätte majoitustilojen ovet lukittuina 
mökistä poissa ollessanne. Merimiesaitoissa 1 ja 2 on lukollisia varustekaappeja. 
 

Green Key- ympäristötyö 

Olemme ensimmäisenä nuorisokeskuksena Suomessa saaneet kansainvälisen Green Key- 
ympäristösertifikaatin. Olemme sitoutuneet energian- ja vedenkäytön tehostamiseen, majoitustoiminnan 
ympäristörasituksen pienentämiseen sekä henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden 
kasvattamiseen. Löydät ympäristövinkkejä mökeistä sekä päärakennuksen Green Key- kansiosta. 

 

Pihapiiri ja vapaa-aika 
Saunat ja uiminen 

Villa Elban alueella on kaksi saunaa. Saunarakennuksessamme Elban Helmessä on 15- hengen sähkösauna ja 
pukuhuone. Helmessä on myös takkahuone, jonka voi varata ryhmille illanviettoa varten. Uimarannan 
vieressä on historiallinen Laiturisauna, jonka puulämmitteisiin löylyihin mahtuu kerrallaan 6-7 henkilöä. 

Olkaa hyvä ja lukitkaa saunarakennus käytön jälkeen henkilökunnalta saamienne ohjeiden mukaisesti. 

Uiminen on sallittua Vanhan Villan eteläpuolella olevalla uimarannalla. Ranta on matala, tasaisesti syvenevä 
ja hiekkapohjainen. Uima-alue on kesäaikaan rajattu puomilla. 

Nuorisokeskus Villa Elba ei vastaa ryhmien uimavalvonnasta. Laiturilta hyppääminen on ehdottomasti 
kielletty. Sulan maan aikaan Elban Helmen rakennuksen takana on ulkosuihkuja, joita voi käyttää ilman 
ennakkovarausta. 
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Kanttiini 

Infosta voi ostaa pieniä matkamuistoja ja luonnontutkimisvälineitä. Keittiöltä voi ostaa makeisia, limsaa ja 
jäätelöä. Näillä myyntipisteillä ei ole varsinaisia aukioloaikoja, pyytäkää henkilökuntaa tarvittaessa paikalle. 

Herkkujen myyntiajoista onkin hyvä sopia leirin / leirikoulun ohjaajien kanssa, jotta voimme järjestää 
aikatauluunne sopivat myyntiajat. 

 

Vapaa-aika ja omatoimiset ohjelmat 

Voitte lainata ulkopelivälineitä päärakennuksen luontokoulun puoleisessa päädyssä olevista 
pelivälinelaatikoista sekä luontokoulun eteisestä. Lainattavana on myös lautapelejä. Toivomme, että 
palautatte välineet käytön jälkeen paikoilleen ja ilmoitatte henkilökunnalle mahdollisista rikkoutuneista tai 
huoltoa vaativista välineistä. 

Pihapiirissämme voi järjestää ohjelmaa myös omatoimisesti. Kysy luontokoulun henkilökunnalta, jos 
tarvitset ohjelmaasi välineitä (kuten palloja, naruja, merkkikeiloja tai kirjoitusalustoja).  

Tulenteko on ulkona sallittua nuotiopaikoillamme. Nuotiopaikat on varattava illanviettoa varten etukäteen, 
samalla voit ilmoittaa tarvitsetteko lainaksi makkaratikkuja tai räiskälepannuja. 

Tupakointi on alueella sallittua ainoastaan tupakointikatoksessa. 

Villa Elban alueen rajat näette oppaan takakannessa olevasta pihakartasta. Purjehdusseuran piha-alueelle ja 
laiturille meno on kielletty (valkoinen alue kartalla parkkialueen vieressä). 
 

Punkit 
Kevään, kesän ja syksyn aikana Villa Elban lähistöllä asustelee kovapintaisia puutiaisia, eli punkkeja. Punkeilla 
on ikävä maine tautien levittäjänä, mutta syytä paniikkiin ei kuitenkaan ole. Punkeilta on kohtuullisen 
helppo suojautua oikeanlaisella pukeutumisella, illalla tehtävällä punkkitarkastuksella ja välttämällä 
liikkumista punkkien lempimaastoissa heinikoissa. 

Punkkiaikaan annamme ryhmällenne toimintaohjeita punkkien varalle ja ohjatuissa ohjelmissa valitsemme 
reittimme punkit huomioiden.  
 

Syrjinnästä vapaa alue 
Nuorisokeskus Villa Elban alue on syrjinnästä vapaata aluetta.  
Haluamme toivottaa tervetulleeksi kaikki ihmiset sukupuoleen, ikään,  
etniseen taustaan, uskontoon tai elämänkatsomukseen, mielipiteisiin, 
 terveydentilaan, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen  
katsomatta. Kiusaaminen on kielletty.  
 

Haluammekin haastaa ryhmien mukana tulevat aikuiset  
kiinnittämään huomiota sekä puuttumaan mahdollisiin syrjimis- ja 
kiusaamistilanteisiin, paitsi ohjattujen ohjelmien myös niiden  
ulkopuolisten tapahtumien aikana. 
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Ohjelmat  
Jotta ohjelmat saadaan leirin aikana vedettyä oppijoiden kannalta mahdollisimman sujuvasti, toivoisimme 
seuraavaa: 

 toimittakaa pyydetyt ennakkotiedot ryhmästä ja terveystietolomakkeet meille hyvissä ajoin ennen 
tuloanne, jotta ohjaajamme ehtivät perehtyä niihin. Terveystietoja käsitellään luottamuksellisesti ja 
ne hävitetään asianmukaisesti leirin jälkeen. Toimitattehan meille myös aikuisten allergiatiedot!   

 varautukaa ohjelmiin oikealla varustuksella. Varustevinkkejä on tässä oppaassa ja paikan päällä niitä 
saa ohjaajiltamme. 

 opettaja huolehtii yhdessä muiden ryhmän mukana olevan aikuisten kanssa, että annettuja 
turvallisuusohjeita noudatetaan ohjelmien aikana ja niiden ulkopuolella. 

 saapukaa sovittuun aloituspaikkaan ajoissa. Jos ohjelman aloittaminen viivästyy, emme välttämättä 
voi siirtää ohjelman päättymisaikaa myöhäisemmäksi. 

 

Ohjelmiamme ohjaavat ammattitaitoiset ohjaajat. Noudatamme ohjelmapalveluissamme Kuluttajaviraston 
antamia määräyksiä ohjelmapalveluiden tuottamisesta. Korkean riskin aktiviteetteja (kiipeily ja melonta) 
ohjaavat näitä lajeja varten kouluttautuneet ohjaajat. 

Ryhmän ohjaajalla on ensiapukoulutus. Maastossa on aina mukana ensiapuvälineitä. 

Varaamme oikeuden poiketa sovitusta ohjelmasta tai aikataulusta, mikäli tilanne niin vaatii. Tällaisia 
pakottavia syitä voivat olla esimerkiksi sääolosuhteet, ryhmän taidot tai käytös sekä ohjelman turvallisuutta 
muuten vaarantavat tekijät. 

Ohjaamme ohjelmia kolmella kielellä  suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Olkaa hyvä ja ilmoittakaa 
etukäteen ryhmässä olevista kielellisistä tarpeista. 

 

Aikuisten rooli ohjelmien aikana 
Ryhmän mukana olevien aikuisten rooleja kannattaa miettiä etukäteen. Onko aikuinen ohjelmassa 
osallistuja, sivustakatsoja, dokumentoija, ongelmanratkaisija, kuuntelija, asiantuntija vai onko hänellä jokin 
muu rooli. 
Pyrimme ohjelmissamme kohti oppijoiden omaa osallistumista ja osallisuutta sekä tekemällä oppimista. Tätä 
tavoitetta aikuinen voi tilanteen mukaan edistää aktiivisesti tukemalla oppijoita tai harkitusti vetäytymällä 
turvallisella tavalla taka-alalle. 
 

Kamerat ja kännykät 

Digitaalisten tallennusvälineiden käytöstä on hyvä sopia pelisäännöt ryhmän kanssa etukäteen. Kertokaa 
sovituista säännöistä myös ryhmänne ohjaavalle työntekijälle. Hyväksi koettu perussääntö on ollut se, että 
osallistujat eivät käytä kännyköitä tai kameroita ohjelmien aikana. Hyvä käytäntö on ollut antaa vastuu leirin 
dokumentoinnista ohjelmien aikana jollenkin ryhmän mukana olevalle aikuiselle tai vuorotellen eri 
oppilaille. 

Nuorisokeskus Villa Elba ei vastaa kännyköille, kameroille tai muille elektronisille laitteille aiheutuvista 
vahingoista tai niiden käytöstä aiheutuvista vahingoista.  
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Ajo-ohje   
Pohjoisesta valtatie 8:  

Noin 1,4 km Perhonjoen sillan jälkeen käänny valtatie 8:lta oikealle (Pohjoisväylä). 3,1 kilometrin kuluttua 
käänny liikennevaloista oikealle (Vanhansatamanlahdentie). Liikenneympyrästä käänny vasemmalle 
(3.liittymä) Meritielle. Meritien kurvin jälkeen jatka suoraan eteenpäin Sannanrannantielle. 1,1 km päästä 
tie haarautuu, aja oikealle. 400m päästä olet perillä. 

Etelästä valtatie 8: 

Kokkolaan tullessa aja isosta liikenneympyrästä pois 2. liittymästä (Rautatienkatu). Ohitat kahdet 
liikennevalot ja mutkan jälkeen käänny liikennevaloista vasemmalle (Kustaa Aadolfinkatu). Aja kadun 
päähän asti, matkalla ohitat kolmet liikennevalot ja mm. urheilukentän ja paloaseman. Kustaa 
Aadolfinkadun päässä on neljännet liikennevalot, aja niistä suoraan Vanhansatamanlahdentielle. 
Liikenneympyrästä käänny vasemmalle (3.liittymä) Meritielle. Meritien kurvin jälkeen jatka suoraan 
eteenpäin Sannanrannantielle. 1,1 km päästä tie haarautuu, aja oikealle. 400m päästä olet perillä. 
 

Tarkistuslista opettajalle / ryhmän ohjaajalle 
Ennen tuloanne 

 Olette varanneet ohjelmat ja majoitukset sekä vahvistaneet henkilömäärän 

 Olette lähettäneet terveystietolomakkeet täytettyinä leirikoulun ohjaajille 

Kun saavutte 

 Tapaamme alkuinfossa ja majoitamme teidät 

 Pyydämme teitä toimittamaan huolellisesti täytetyn majoittumisjärjestyslomakkeen Infoon 

 Sovimme kuinka monta avainta tarvitsette majoitustilaa kohti 

 Tarkistatte mökit mahdollisten vikojen tai puutteiden varalta ja ilmoitatte niistä meille 

 Tarkistamme leirikoulun aikataulun ja sovimme kokoontumisista ohjelmia varten 

Mökeissä ollessanne pyydämme teitä 

 noudattamaan mökistä löytyviä järjestyssääntöjä sekä lajittelemaan jätteet ohjeen mukaan 

 käyttämään lämmintä vettä kohtuudella. Jos mökissä on liian kuuma, ilmoittakaa siitä meille. 
Ilmalämpöpumppujen säätämisestä vastaa talonmies. Ylimääräistä lämpöä ei kannata jatkuvasti 
tuulettaa harakoille. 

Kun lähdette 

 Pyydämme teitä siivoamaan majoitustilanne ohjeiden mukaan 

 Tarkistatte mökit mahdollisten vikojen tai puutteiden varalta ja ilmoitatte niistä meille 

 Palautatte avaimet Infoon 

 Tarkistamme leirin tarjouksen toteutumisen, teiltä laskutettavan hinnan ja laskutusosoitteen 
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Varustelista  
Pakkaa ainakin nämä mukaasi leirille: 

 reilusti iloista ja avointa mieltä  

 liinavaatteet (lakana, pussilakana, tyynyliina) (Liinavaatteet meiltä maksua vastaan) 

 pyyhe ja peseytymisvälineet, mahdollisesti myös uima-asu 

 henkilökohtaiset hygieniavälineet ja lääkkeet 

 tarpeellinen määrä vaihtovaatteita (sukkia, alusasuja, paitoja ym.) 

 juomapullo 

 sään mukaiset ulkoiluvaatteet 

 tuulenpitävä ulkoiluvaatteet (takki ja housut) 

 sadevaatteet (jos yllä mainittu ulkoiluvaate ei pidä vettä) 

 pitkähihainen paita ja pitkähihaiset housut (myös kesällä)  

 hyvät ulkoiluun sopivat kengät 

 (vedenpitävät kengät: vaelluskengät tai kumisaappaat) 

Villa Elba sijaitsee aivan meren rannassa. Tuulisella rannalla on usein viileämpää, kuin mitä sääennusteet 
antaisivat odottaa. Tuulenpitävä hupullinen takki on erittäin suositeltava varuste! 

Saatat myös tarvita 

 päähine ja käsineet, aurinkolasit, aurinkovoide 

 kamera 

 hieman rahaa ostoksia varten 

 muistiinpanovälineet 

Lisäksi talvella:   

 pipo ja lämpimät käsineet 

 lämpimät jalkineet ja villasukkia 

 lämmin ulkoiluasu (toppatakki ja housut) 

Ohjelmissa tarvitset 

Kumisaappaat (merentutkimus) 

Päähine ja aurinkolasit, juomapullo (melontaohjelmissa ja kirkkovenesoudussa) 

 

Meiltä voi lainata kumisaappaita ja sadevaatteita. Meillä on myös varavaatteita, joita voi lainata.  

Muistathan pakata kaikki varusteesi mukaan, kun lähdet Villa Elbasta!  
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