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Elban Tyhy-ohjelmilla positiivista energiaa!
Kokkolan ainutlaatuisen linnustoalueen lähimpänä naapurina, arvostamme ja kunnioitamme luontoa ja haluamme jakaa sekä luonnon että ajatusmaailman vieraidemme kanssa.
TYHY-päivää viettävät yritysten henkilöstöt ovat usein vakioasiakkaitamme, jotka tulevat aina uudelleen Elban maisemiin hetkeksi
irrottautumaan arjen kiireestä, ryhmäytymään, aistimaan, seikkailemaan ja ratkomaan visaisia tehtäviä yhdessä oman työyhteisön
kesken.Viidakkorumpu on paras mainosväline, ihmiset lähtevät Elbasta hymyssä suin!
Uusin trendi on tilata ohjattua toimintaa esimerkiksi sukujuhliin ja
tapaamisiin, sekä lapsille että aikuisille. Jousiammuntaa, geokätköilyä, kävelyretki lintutornille ja melontaa, talvella pilkkiminen,
lapsille havainnointia metsässä ja leikkejä sisällä tai ulkona, vain
muutamia aktiviteetteja mainitakseen.
Ohjaajat ovat innostavia, koulutettuja ammattilaisia, jotka työkielenään käyttävät sujuvasti suomea, ruotsia ja englantia.

2.

Ohjelmia rennossa ilmapiirissä!
Seikkailua, tehtäviä, retkiä ja

Keskitymme ohjelmissamme seikkailuun ja luontoon. Hyväntuulisuuden
lisäksi pyrimme saamaan aikaan sekä kehon, että mielikuvituksen liikettä.
Kiinnitäme huomiota ohjelman henkiseen ja fyysiseen turvallisuuteen.
Ilmassa on seikkailuhenkeä ja yhdessä kohdattavia haasteita!
Ohjelmia voi toteuttaa Villa Elban lähiympäristöstä tai muualla. Ruokapalvelut, saunat ja kokoustilat löytyvät mukavasti Villa Elbasta. Eväitä, Villa
Elbasta ostettuja tai omia, voidaan nauttia vaikka takkatulen ääressä tai
nokipannukahvien kera.
Ota yhteyttä! Kysy tarjous, vaikka koko päivän kestävästä TYHY-paketista!

Nuorisokeskus Villa Elba on yksi Suomen kymmenestä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta. Keskusten tehtävänä on tukea nuorten osallisuutta, kasvua ja kehitystä. Toiminnastamme saatavat tulot ohjataan nuorisokeskusten toiminnan kehittämiseen.
Käyttämällä nuorisokeskuksen palveluita, tuette samalla lasten ja nuorten hyväksi tekemäämme työtä.

TERVETULOA VILLA ELBAAN!
3.

Tappajaoravan seikkailu
Suosittu klassikko!
Sopii myös isoille ryhmille
(10 - 200) ja ryhmäytymiseen.
Ryhmä joutuu haasteellisten
tehtävien eteen Elban seikkailuradalla. Tehtävät mittaavat
yhteistyökykyä,rohkeutta ja
tasapainoa.
Ohjelman kesto
1,5 - 2 h

4.

Melontaretket

Ryhmän taidot ja
sää huomioiden suunnittelemme hienon melontaretken
Vanhansatamanlahdelle. Käytössämme on kajakkikaksikkoja,
inkkarikanootteja sekä 2 kpl 5-8
hengen jättikanootteja.
Ohjelman kesto
tavallisesti 1,5-2 h.
7.
6.

Happi Hour
Pieni ohjattu
virkistysretki pihassa
saa veren kiertämään! Sopii
erinomaisesti kokouksen tai
koulutuksen yhteyteen! Voidaan toteuttaa kesällä ja
talvella.
Ohjelman kesto
30-45 min.

7.

Seikkailun aikana kuullaan kiehtova
Harrbådan neidon tarina!
Majakkaseikkailu

Seikkailemme
vanhalle majakalle.
Matkalla ryhmä saa
haastellisia tehtäviä
ratkaistavakseen. Perillä
kuullaan kummia juttuja
merestä, kummituksesta ja
kiikaroidaan lintutornilla.
2-3 h

Escaperoom

Ryhmällä on rajallisesti
aikaa ratkaista mökeissä
olevat arvoitukset, tehtävät ja
mysteerit. Ulos pääsee vasta kun
on ratkaissut tehtävät. Eri ryhmille hiukan eri tehtäviä. Jännitystä
ilmassa, pääseekö ryhmä
ajoissa ulos!
1,5 - 2 h
8.

Saaripäivä Trutklippanissa

Menemme
venekyydillä Trutklippanin saarelle,
jossa teemme yhdessä
lounaan ja lämmitämme saunan!
Ohjelman kesto
6 h.
Geokätköily on
Geokätköily
maailmanlaajuinen
Ohjelman kesto
harrastus, jota kaikki voi
noin 1 h.
harrastaa. Kätköjä voi etsiä
yksin tai ystävien kanssa. Kätköjä sijaitsee kaupungeissa,
retkeilyalueilla, tienvarsilla
ja maastossa. Jokainen
kätkö on
omanlaisensa
Kysy lisää ohjaajilta!
Mainio ohjelma kavereiden
kesken tai TYHY-päiville!

9.

Ohjelmia ja toimintaa vuoden ympäri!
L umikenkäily tai potkukelkkaSAFARI

Kuvittele jo
mielessäsi hämärä,
luminen metsäpolku
tai aurinkoinen
merenjää!
Ohjelman kesto
2-3 h.

Kiipeily ja jousiammunta

Ohjelmien
kesto
1,5 - 3 h
Kokeile taitojasi ammattilaisen ohjauksessa!

10.

T YHY-ohjelmia Kokkolan keskustassa

Tervakauppaseikkailu!
1800-luvun alussa Kokkolassa elettiin
jännittävää aikaa. Kokkolalaiset laivat
purjehtivat yhä kauemmas maailman
merillä. Tässä historiallisessa kaupunkiseikkailussa liikumme Kokkolan
keskustassa, vanhan kartan avulla.
Käymme tervakauppaa Kokkolan
tervatorilla ja eurooppalaisissa satamissa ja tutustumme toiminallisesti
1800-luvun elämään
Kokkolassa. Tämä kaupunkiseikkailu
on erilainen tapa kokea Kokkolaa ja
sen historiaa.

Erilaiset ja
astetta jännittävämmät TYHY-ohjelmat!
Kysy lähemmin
ohjaajiltamme!
050 366 1833!

Tervetuloa Kokkolaan v. 1808!

Kysy myös Pankkiryöstäjän
koulutusohjelma!
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11.

Monien mahdollisuuksien Elba!

Villa Elbassa pidetään vuosittain satoja kokouksia, seminaareja ja
Villa
Elbassa pidetään
ain satoja
kokouksia,
seminaareja
koulutuspäiviä,
juhlia,vuositt
messuja,
luentoja
ja erilaisia
tapaamisia.ja
Tapaamisiin
ja
kokouspäiviin
voidaan
sisällytt
ää
TYHY-osio,
joko sisällä tai
koulutuspäiviä, juhlia, messuja, luentoja ja erilaisia tapaamisia.
ulkonajaraikkaassa
säässä.
Ravintolasta
tarjoilut
joka lähtöön.
Tapaamisiin
kokouspäiviin
voidaan
sisällyttää
TYHY-osio,
joko sisällä tai
ulkona raikkaassa säässä. Ravintolasta tarjoilut joka lähtöön.

Kysy Brainstormiltapäiviä
Vanhassa Villassa tai
Rantamakasiinissa!
Elban Helmi on
alueen uusimpia
rakennuksia, joka sijaitsee
meren välittömässä
läheisyydessä. Saunailta
Helmessä on hyvin suosittu
ohjelma vuoden
ympäri.
Polttariporukoiden ja vähän vapaamuotoisimpien illanistujaisten mukavana
lisäohjelmana on vaikkapa telttasaunassa saunominen. Sauna sijaitsee Rantamakasiinin kupeessa, jossa muun muassa mahdollisuus uimiseen ja makkaranpaistamiseen läheisellä nuotiopaikalla.

12.

Inspiroidu metsästä!

Tiesithän, että kokouksen voi myös toteuttaa reppu
selässä, rauhallisesti vaelluspolulla, nuotiolla, pilkillä
tai Harrbådan majakan juurella!

Eväät mukaan
keittiöstä
Erilainen
kokouskokemus!

Trutklippanissa on irti
tavanomaisesta.
Suositellaan erityisesti
oravanpyörässä pyöriville!

13.

Café Elba

Tervetuloa - Välkommen
Villa Elba

Suolaista, makeaa,
lounaat, päivälliset,
juhlavat illalliset.
Eväitä ulkoiluun, monikansallista ruokaa...
ja kaikkea mitä
voit ruoalta toivoa!
Smoothiet ja erikoiskahvit, Reilun kaupan
luomukahvia!

Green Key

on kansainvälinen
kestävää matkailua edistävä ohjelma
ja ympäristömerkki. Sen on saanut jo
yli 2.300 majoitusalan yritystä 46 maassa.
Green Key -merkin saanut toimija on
sitoutunut muun muassa henkilöstön ja
asiakkaiden ympäristötietoisuuden
kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön
tehostamiseen ja majoitustoiminnan
ympäristörasituksen pienentämiseen.
Villa Elba on ensimmäinen Green Keymerkin saanut nuorisokeskus
Suomessa.

Villa Elba ajan hermolla!

Lue lisää Green Keystä Villa Elbassa
www.villaelba.ﬁ/green key

Iloa ja puhtia
arkeen, ulkoilun,
luontokokemusten
ja toiminnan
kautta!
Varaukset ja hintatiedustelut 06 8313 400, elba@kokkola.ﬁ tai ohjelmista
suoraan luontokoulun ohjaajilta, 050 366 1833, luontokoulu@kokkola.ﬁ

14.

Kysy ryhmällesi

myös räätälöityjä
ohjelmia!

Nuorisokeskus Villa Elba, Sannanrannantie 60, 67100 Kokkola
p. 06 8313 400, elba@kokkola.ﬁ

15.

Villa Elba

kaikkina vuodenaikoina

Villa Elba on kansainvälinen nuorisokeskus, joka sijaitsee meren ja
luonnon äärellä hymyilevässä Kokkolassa, Keskipohjanmaalla.
Järjestämme kansainvälisiä leirejä, leirikouluja koululaisille ja nuorisoryhmille. Villa Elba on alueen yrityksille tuttu mm. kokous-, seminaarija messupaikka, johon mahtuu suuriakin ihmismääriä.
Ravintolamme on kansainvälisestikin tunnettu ja Elbassa onnistuu
saunaillat, sukujuhlat, syntymäpäivät, polttarit ja häät. Kaikkiin
tilaisuuksiin voi tilata tilaisuuden luonteeseen sopivat tarjottavat.

Yhteystiedot
Nuorisokeskus Villa Elba
Sannanrannantie 60
67100 Kokkola
p. 06 8313 400 elba@kokkola.ﬁ www.villaelba.ﬁ

