Leirikoulut 2018
ja päiväretket

meren rannalla

Elämyksellisiä luontoon,
ympäristöön ja seikkailuun
liittyviä ohjelmia
eri-ikäisille ympäri vuoden!

Tule meille
oppimaan ja
viihtymään!

Nuorisokeskus Villa Elba

Kokkola

Monta hyvää syytä tulla leirikouluun Villa Elbaan!

Nuorisokeskus Villa Elba on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön valvomasta ja tukemasta kymmenestä nuorisokeskuksesta Suomessa.
Sijaitsemme Pohjanlahden rannalla merimaisemissa, noin 5 kilometrin
päässä Kokkolan keskustasta. Naapurissamme on linnustonsuojelualue
pitkospuineen, niittyineen, lintutorneineen ja luontopolkuineen.
Järjestämme elämyksellisiä ja monipuolisia ohjelmia päiväretkiä ja leirikouluja varten. Meillä onnistuvat niin puolen päivän tai päivän mittaiset
luokkaretket, kuin koko viikon pituiset leirikoulutkin. Saman katon alta
saatte myös ruoka- ja majoituspalvelut. Voitte toteuttaa retkiä ja leirikouluja myös osittain omatoimisesti.
Nuorisokeskus Villa Elba on tunnettu ja laajasti
verkostoitunut nuorisotyön toimija. Olemme osa
Luonto- ja ympäristökasvatusta sekä kestävän
elämäntavan kasvatusta tukevien toimijoiden
LYKE- verkostoa. Villa Elba on myös mukana useissa eurooppalaisissa yhteistyöverkostoissa: Reves,
Platform Youth Mobility, ENYC (eurooppalainen
nuorisokeskusverkosto) sekä Rückenwind.
Tunnustuksena monipuolisesta ja laadukkaasta työstämme, saimme
vuonna 2013 ensimmäisenä nuorisokeskuksena Suomessa Euroopan
Neuvoston Eurooppalaisten nuorisokeskusten laatuleiman.
Vuonna 2017 Villa Elballe myönnettiin ensimmäisenä nuorisokeskuksena matkailualan Green Key- ympäristösertifikaatti tunnustuksena
vaikuttavasta ympäristötyöstä.

Nuorisokeskus Villa Elba
– onnistuneita leirejä jo vuodesta 1991!
Varaukset ja lisätiedot
Nuorisokeskus Villa Elba
Sannanrannantie 60
67100 Kokkola

Leirikoulut ja
ohjelmapalvelut
050-3661 833
luontokoulu@kokkola.fi

Majoitusvaraukset ja ruokailut
puh 06 – 831 3400
elba@kokkola.fi
www.villaelba.fi

Laadukkaat ja monipuoliset ohjelmapalvelut
Ohjelmissamme keskitymme meille läheisiin
aiheisiin: luontoon, mereen ja seikkailuun.
Ohjelmapalveluistamme vastaa ympäri
vuoden Villa Elbassa toimivan luontokoulun
3-henkinen ohjaajatiimi. Ammattitaitoinen
henkilökuntamme auttaa teitä ryhmällenne
parhaiten sopivien ohjelmien valinnassa,
tekee leirikoulutarjouksen ohjelmaehdotuksineen ja päivittää sitä toivomustenne mukaisesti. Samat henkilöt, joiden kanssa olette
yhteydessä leirikoulua suunniteltaessa, ovat
myös ohjaamassa leirikoulua.
Toimimme kaksikielisellä alueella kolmella
kielellä (suomi, ruotsi, englanti). Villa Elba on
vahvasti kansainvälisesti suuntautunut nuorisokeskus, meillä on jatkuvasti kansainvälisiä
nuorisoryhmiä tai EVS -vapaaehtoistyöntekijöitä. Pihapiirissämme on siis oppilaille helppo päästä juttelemaan hieman oudommillakin
kielillä!
Majoitus ja pihapiirimme
Pihapiirissämme on 2 tunnelmallista merimiesaittaa (1x 8 hh) ja 4 viihtyisää mökkiä
(2x 4 hh). Mökeissä ja merimiesaitoissa on
WC, suihku, minikeittiö sekä TV. Pienemmille
ryhmille voimme tarjota myös tunnelmallista
Vanhaa Villaa (enintään 12 hlö).
Merenrantaan, metsään ja rantaniittyyn rajoittuva alueemme tarjoaa hyvät mahdollisuudet omatoimisiin ohjelmiin ja illanviettoihin.
Leikkikentät, hiekkaranta, nuotiopaikka ja
grillikatos, pitkospuureitti ja liikuntaesteisillekin soveltuva lintulava tarjoavat merelliset
puitteet omaehtoiseen yhdessäoloon.

Ruokailu
Villa Elban keittiö valmistaa ammattitaidolla
maittavat ruoat kaiken ikäisille asiakkaille
häävieraista päiväkotiryhmiin. Ruokailuajat
voidaan sovittaa joustavasti päivänne aikatauluun sopivaksi. Hintaan kuuluu lämmin ruoka,
salaatti, ruokajuomat, leivät sekä kerran
päivässä jälkiruoka. Aikuisille kuuluu myös
kahvi. Voitte myös kysyä tarjousta edullisemmista ateriavaihtoehdoista. Ruokasalimme
ikkunoista avautuu maisema suoraan rantaniityn yli merelle.
Sijainti
Olemme meren rannalla idyllisessä huvilamiljöössä vain 5 kilometrin päässä Kokkolan
keskustasta. Suurin osa ohjelmistamme alkaa
Villa Elban pihalta ja matka kaupungissa pidettäviin ohjelmiinkin kestää vain 15 minuuttia. Leirikouluajan voi siis käyttää tehokkaammin tekemiseen ja oppimiseen ilman pitkiä
automatkoja ohjelmapisteiden välillä.
Ja voihan Villa Elbaan tulla leirikouluun myös
junalla! Voimme aloittaa leirikouluohjelman
suoraan ratapihalta tai järjestämme junalla
tuleville ryhmille kuljetuksen rautatieasemalta Villa Elbaan.

Tai valitkaa K3 Seikkailu!
Valtakunnallisten nuorisokeskusten K3 Seikkailu on intensiivinen seikkailuleiri, jossa haasteet
ovat aitoja ja kokemukset kokonaisvaltaisia. Seikkailukasvatuksen menetelmiä hyödyntävä
leiri antaa uskoa omiin kykyihin sekä ohjaa kohti innostunutta suhtautumista oppimiseen ja
elämään.
Kun vanhat säännöt eivät päde, eivätkä tutut tavat tuota odotettua tulosta, on tartuttava
hetkeen ja toimittava tilanteen mukaan - siitä alkaa K3 Seikkailu. Uudella seikkailuleirillä ryhmä
johdatetaan pois omalta mukavuusalueeltaan uuteen tilanteeseen tai vieraaseen ympäristöön.
K3 Seikkailu on aina omanlaisensa, sillä se syntyy ja muovautuu ryhmän valintojen mukana.
Leiriohjelmaan on luotu tilanteita ja olosuhteita, joissa osallistuja voi oppia itsestään, toisista
ja ryhmässä toimimisesta. Myös ryhmän päätösten ja valintojen seurauksena syntyy oppimisen
kannalta merkityksellisiä tilanteita.

Monta vaihtoehtoa leirikouluun
Valitkaa leirikoulunne ohjelmat ohjelmakartastamme (sivut 11-14)
Seinäkiipeily
Pilkkiretki

Melonta

Tappajaoravan
seikkailu
Majakkaseikkailu
Kaupunkiseikkailu

Retkeily,
ulkoilu ja
liikunta

Ryhmäytyminen ja
yhteistyö

Sarjakuvapaja

Luonto ja
ympäristö

Luonnon kokeminen eri aistein:
tutustumme luontoon uusista
näkökulmista kaikkia aisteja
käyttäen.

Luovuus ja
kädentaidot

Luonnon toiminnan
ymmärtäminen ja vastuu
ympäristöstä.

K3 Seikkailun kulmakivet
•
•
•
•
•
•
•

LEIRIKOULU
Luonnontiedettä
yhdessä
tutkien

Viisi päivää ja neljä yötä kestävän leirin elementit tukevat itseymmärryksen kehitystä, positiivista minäkuvaa ja kasvua omaksi itseksi. Seikkaileminen yhdessä kehittää sosiaalisia taitoja ja
yhteisöllisyyttä sekä opettaa miten arvokasta on yhteistyö.
Vastapainoksi elämyksille ja yllätyksellisyydelle K3 Seikkailuun on varattu aikaa kiireettömille
keskusteluille ohjaajien kanssa. Ammattitaitoiset ohjaajat johdattelevat kokemusten, ajatusten
ja tunteiden prosessointia kohti oppimisoivalluksia.

Retkeily jäällä

Geokätköily

K3 Seikkailussa ryhmä osallistuu päätöksentekoon ja kantaa vastuun itsestä ja toisistaan.
Seikkailussa päästään elämän perusasioiden äärelle ja osallistujat näkevät konkreettisesti miten
omat teot vaikuttavat tapahtumien kulkuun.

Näppärä-tuunauspaja

Aito vastuu: Ryhmä päättää itse ja ja kantaa vastuun valinnoistaan.
Muutosherkkyys: Päätökset ja teot vaikuttavat tapahtumien kulkuun.
Aidot elementit: Ei pelkkiä pelejä ja leikkejä, vaan aitoja haasteita todellisessa ympäristössä.
Haastavuus: Selviytyminen haasteista vaatii tsemppaamista.
Kokemuksesta oppiminen: Kokemusten prosessointia ohjataan kohti oivallusta.
Seikkailullisuus: Yllättäviä käänteitä, jotka edellyttävät tilanteenmukaista toimintaa.
Kokonaisvaltainen ja intensiivinen: Mukana keho, sydän ja mieli!

K3-seikkailu
285 €/hlö 15–19 henkilön ryhmät
260 €/hlö 20–30 henkilön ryhmät
Hinta sisältää ohjelman, majoituksen ja ylläpidon maanantaista perjantaihin. Yksi aikuinen
pääsee ryhmän mukana ilmaiseksi. Ryhmän mukana kulkevat samat ohjaajat koko viikon ja
ohjausta on pääsääntöisesti koko valveillaoloajalle aamusta iltaan. Täten ryhmän mukana
riittää yksikin aikuinen, joka voi keskittyä ensisijaisesti ryhmän toiminnan havainnointiin
uudesta näkökulmasta tai seikkailun kokemiseen ryhmän jäsenenä.

Hinnasto 2018
Täysihoitopaketti
sisältäen aamiaisen, lounaan, päivällisen ja iltapalan sekä majoittumisen
Alakouluikäiset 			
47,05 € / hlö /vuorokausi
Yläkouluikäiset ja nuoret aikuiset
51,45 € / hlö /vuorokausi
Leirikoulun mukana olevat aikuiset ruokailevat ja majoittuvat nuorisohinnoilla.
Yksi opettaja majoittuu leirikoulun mukana veloituksetta.
Vähintään kolmen vuorokauden pituiseen leirikouluun saatte yhdeksi illaksi laiturisaunan
käyttöönne veloituksetta.
Lisämaksusta esimerkiksi välipalat ja retkieväät, jäätelötarjoilu retkipäivän päätteeksi,
vuodevaatteet leirikoulun ajaksi…

Ohjaushinnat
Ohjaushinnat perustuvat tuntiveloitukseen/ohjaaja.
Perushinta on 51 €/h/ohjaaja. Kahdella ohjaajalla tuntihinta on siis 102 €.
Esimerkiksi: 2 tunnin Merentutkimus - 16 oppilasta = 2h x 1 ohjaaja x 51 € = 102€
3 tunnin Majakkaseikkailu - 24 oppilasta = 3h x 2 ohjaajaa x 51 € = 306€
Tietyissä ohjelmissa kuten esimerkiksi melonnassa, kiipeilyssä ja seikkailuohjelmissa
toiminnallinen ohjaus tehdään pienryhmissä. Pienryhmän maksimikoko/ohjaaja määräytyy
ohjelman, ryhmän iän ja ryhmän mahdollisten erityistarpeiden mukaan.
Huomaathan, että monien ohjelmien kohdalla leirikoulun aikatauluun varataan noin 15
minuuttia lisäaikaa ohjelman jälkeen. Tänä aikana ohjelman osallistujat järjestävät yhdessä
ohjaajien kanssa ohjelmassa käytetyt välineet takaisin paikoilleen.
Omatoimista tekemistä Elbasta löytyy paljon. Voitte toteuttaa leirikoulun tai päiväretken
myös osittain omatoimisesti. Kysy lisää, niin annamme vinkkejä!
Hinnat voimassa vuoden 2018. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Hintaesimerkki: Kolmen päivän leirikoulu
(24 oppilasta ja 3 aikuista) n. 3945 €
Sisältäen majoituksen (2 yötä), 19 tuntia ohjattua
ohjelmaa, täysihoitopaketin mukaiset ruokailut
sekä yhden välipalan ja matkaeväät. Sisältää lisäksi
kuljetukset rautatieaseman ja Villa Elban välillä.

Päivä 1
Päivä 2

Klo 8
Klo 9
Klo 11
Klo 12
Klo 14
Klo 15
Klo 17
Klo 18
Klo 20

Päivä 3

Klo 8 Aamiainen
Klo 9 Pakkaaminen ja mökkien siivous
Klo 10 Loppulystit
Klo 11 Lounas
Kotia kohti. Matkalle mukaan välipalatarpeet.

Klo 12 Saapuminen, alkuinfo
	Lounas
Majoittuminen
Klo 14 Majakkaseikkailu
Klo 17 Päivällinen
Omaa ohjelmaa ja pihapelejä
Klo 21 Iltapala

Päivä 4

Päivä 1

Klo 8 Aamiainen
Klo 9 Kanoottikoulu / Merentutkimus (2 ryhmää)
Klo 11 Lounas
Klo 12 Merentutkimus / Kanoottikoulu (2 ryhmää)
Klo 14 Välipala
Klo 15 Tappajaoravan seikkailu (2 ryhmää)
Klo 17 Päivällinen
Klo 19 Sauna ja iltapala rantanuotiolla

Päivä 3

Klo 12 Saapuminen Kokkolan rautatieasemalle
Yöpymisvarusteiden pakkaaminen kuljetettavaksi Villa Elbaan
Klo 12.30 Lounas Kokkolan keskustassa
Klo 13 Kaupunkiseikkailu keskustassa (pienryhmissä)
Klo 16.30 Saapuminen Villa Elbaan, alkuinfo ja majoittuminen
Klo 17 Päivällinen
Klo 19 Näppärä tuunauspaja
Klo 21 Iltapala

Päivä 2

Kolmen päivän leirikoulu (kevät/syksy)
Saapuminen Kokkolaan junalla.

Viiden päivän leirikoulu (kevät/syksy)

Päivä5

Esimerkkejä valmiista leirikouluohjelmista:

Aamiainen
Kanoottikoulu
Lounas
Merentutkimus
Välipala
Geokätkentä
Päivällinen
Kipsifossiilien teko hiekkarannalla
Iltapala

Hintaesimerkki:
Viiden päivän leirikoulu
(16 oppilasta ja 2 aikuista) n. 4820 €
Sisältäen majoituksen (4 yötä), 23
tuntia ohjattua ohjelmaa, täysihoitopaketin mukaiset ruokailut sekä
kolmena päivänä välipalan. Hinta
ei sisällä mahdollisia kuljetuksia
leirikoulun aikana.

Klo 8
Aamiainen
Klo 9
Tappajaoravan seikkailu
Klo 11 Lounas
Klo 12 Tutkijapaja
Klo 14 Välipala
Klo 14.30 Luova Huone
(Lisämaksusta vaihtoehtoisesti lähtö m/s Jennyllä tai m/s Sälgrundetilla Tankarin majakkasaarelle klo 12-17)
Klo 17 Päivällinen
Klo 18 Sauna ja iltapala rantanuotiolla
Klo 8
Klo 9
Klo 13
Klo 17
Klo 20
Klo 8
Klo 9
Klo 11

Aamiainen
Kaupunkiseikkailu Kokkolan keskustassa
Lounas kaupungilla
Seinäkiipeilyä ja jousiammuntaa Kokkolan urheilutalolla, välipala
Takaisin Elbassa, päivällinen
Iltapala rantanuotiolla
Aamiainen
Pakkaaminen ja mökkien siivous
Lounas ja loppulystit
Kotia kohti

Leirikoulujen ja luokkaretkien
ohjelmakartta

LUONTO JA YMPÄRISTÖ
Kesto

Ohjelmakartastamme voitte valita leirikouluunne parhaiten sopivat ohjelmat.
Kun kerrotte ohjelmatoiveistanne jo leirikoulutarjousta pyytäessänne, teemme teille toiveisiinne
perustuvan ehdotuksen leirikouluohjelmasta.

Ohjelman sisältö ja lisätietoa

Merentutkimus

1,5-2,5 h

Tutkimme meren pieneliöiden elämää rantavedessä ja laboratoriossamme. Tutustumme ainutlaatuisen Itämeremme erityispiirteisiin ja lajistoon. Mikroskoopilla otettuja valokuvia voi
tallentaa omalle muistitikulle. Lopuksi voimme sisustaa
löydetyille eliöille akvaarion.

Hämähäkkisafari

1,5 – 2 h

Mistä hämähäkin seitti tulee? Tekevätkö kaikki hämikset seittejä?
Ruovikkomme viidakossa ja lähimetsässä etsimme ja tutkimme
eläviä hämähäkkejä. Tutustumme myös hämähäkkien ekologiaan
pelien ja leikkien avulla. Soveltuu myös hämähäkkikammoisille.

Ötökkätutkimus
maastossa ja
laboratoriossa

1,5-2 h

= ohjelma pidetään muualla kuin Villa Elbassa ja vaatii kuljetuksen. Voimme järjestää teille
edullisen kuljetuksen pikkubussilla.

Keräämme ötököitä eri menetelmin, tutkimme niitä elävinä
suurennuslasilla ja mikroskoopilla sekä päästämme ne takaisin
kotiinsa. Mikroskoopilla otettuja valokuvia voi tallentaa omalle
muistitikulle. Voimme myös sisustaa ötököille terraarion tai
akvaarion.

Linturetki

1-1,5 h

= Ohjelmasta peritään normaalin ohjaushinnan lisäksi lisämaksu (materiaalit, välineiden
kuljetukset, pääsymaksut tai tilavuokrat). Kysy lisätietoja!

Teemme ohjatun retken pitkospuita pitkin linnustonsuojelualueelle lintutornille. Otamme mukaan kiikarit, lintukirjan ja
kaukoputken.

Tutkijapaja

2h

Voiko CD-levyn saada leijumaan ilmassa? Varas väärensi allekirjoituksen – mutta kuka se oli? Punakaali pH-mittarina… Harjoittelemme pienryhmissä tieteellistä työskentelytapaa ongelmanmuodostuksesta tutkimuksen loppupäätelmiin. Aiheet liittyvät
luonnontieteisiin.

Aistiretki

1-2 h

Aisti luonto uudella tavalla, hilpeästi, myös hiljentyen. Aistiretki
lähimaastoon avartaa tapaasi tarkkailla ympäristöäsi. Soveltuu
kaiken ikäisille.

Kalantutkimus

1,5-2 h

Miksi kala näyttää kalalta? Miksi kalat ovat erinäköisiä? Tutkimme kalan fysiologiaa ja ekologiaa laboratoriossa. Mahdollisuus tallentaa mikroskoopilla otettuja valokuvia omalle
muistitikulle.

Tulevaisuuspaja

2h

Miltä näyttää kestävän tulevaisuuden Suomi v. 2100? Työpajassa heitämme yhdessä ideoita ja kehittelemme niitä eteenpäin.
Soveltuu yläkoululaisille ja sitä vanhemmille.

Ekologiaa leikkien ja pelaten

1-2 h

Biologian tunti käy kuin leikiten! Opimme ulkona käsitteitä
hauskojen ja havainnollistavien pelien ja leikkien avulla. Aiheina
esimerkiksi ravintoketjut, ekologiset lokerot, lintujen elämä tai
populaatioiden vaihtelut. Valitsemme aiheet yhdessä opettajan
kanssa. Sopii hyvin unihiekan karistamiseen leirikouluaamuna!

Ohjelman tarkka sisältö vaihtelee ryhmän iän ja erityistarpeiden mukaan.
Järjestämme toiveidenne mukaan myös muita ohjelmia, erikoistoiveista kannattaa aina kysyä
tarjousta pyydettäessä!
Huomatkaa, että osa ohjelmista vaatii kuljetuksen, sopivat luonnonolosuhteet tai niistä aiheutuu
lisämaksuja normaalin ohjaushinnan lisäksi.
Ohjelmien hinnat eivät sisällä kuljetusta ohjelmiin. Jos leirikoulullanne ei ole linja-autoa
käytössään, voitte tilata kuljetuksen meidän kauttamme. Autokyyti Villa Elbasta Kokkolan keskustaan kestää noin 15 minuuttia / suunta.

= Siirtyminen voi tapahtua myös polkupyörällä.

RETKEILY, ULKOILU & LIIKUNTA

Kanoottikoulu

Kajakkimelonta

Melontaretki

Kesto

Ohjelman sisältö ja lisätietoa

1,5-2 h

Tutustumme melonnan perusteisiin ensin rannalla ja sitten
vesillä. Melomme suojaisella merenlahdella. Säävaraus.

Valokuvasuunnistus

1h

Tutustumme melonnan perusteisiin ensin rannalla ja sitten
vesillä. Melomme kajakkikaksikoilla suojaisella merenlahdella. Säävaraus. Enintään 15 hlö kerrallaan.

Vauhdikas tapa tutustua Villa Elban alueeseen. Meiltä
kamerat lainaan ja sitten etsimään erikoisimpiakin nurkkia Elban rakennuksista ja pihapiiristä.

Suunnistus

2h

Retken kohde valitaan yhdessä, reitti melojista ja säästä riippuen. Valitsemme sopivan kohteen Vanhansatamanlahden
läheltä ja tutustumme myös alueen jännittävään historiaan.
Säävaraus.

Opettelemme kartan ja kompassin käyttöä ja etsimme
kiintorasteja Elban lähimaastossa. Reitin voi valita taitojensa mukaan.

Yöretki Tankarin
majakkasaarelle

1 vrk

Opastettu retki kahdessa ryhmässä Vanhansatamanlahden
vesillä ja ympärillä. Toinen ryhmä meloo lahden yli ja toinen
ryhmä pyöräilee lahden ympäri. Yhteisen mehutauon jälkeen vaihdamme kulkuneuvoja. Melonta joko avokanooteilla tai kajakkikaksikoilla. Pyöräily maastopyörillä. Säävaraus.

Menemme venekyydillä Tankariin, teemme ruokaa retkikeittimellä tai nuotiolla, majoitumme teltoissa tai tuvassa. Mahdollisuus esimerkiksi lintujen kiikarointiin, luontotaiteiluun, onkimiseen… Toukokuusta lokakuuhun.

Saaripäivä
Trutklippanilla

n. 7 h

Menemme venekyydillä Trutklippanin saarelle. Laitamme
yhdessä lounaan ja lämmitämme saunan. Trutklippanin
salaisuus – ohjelma. Toukokuusta lokakuuhun.

2h

2-4 h

Melonta- ja
pyöräilyretki
Tour de Vanhansatamanlahti

3 h

Maastopyöräily

2h

Maastopyöräilyretki Santahaka-Harrbådan alueella, pieniä
ja isompia polkuja pitkin. Matkan varrella erilaisia ongelmaratkaisu- ja yhteistyötehtäviä. Enintään 18 hlö kerrallaan.

Geokätköily

1h

Tutustumme lajiin ja etsimme harjoituskätköjä Villa Elban
pihapiiristä ja lähistöltä GPS-laitteiden avulla.

Seinäkiipeily

1-2 h

Seinäkiipeilyä urheilutalolla Kokkolan keskustassa, 9 metriä
korkealla sisäseinällä. Kiipeilijät varmistetaan yläköydellä.
Enintään 9 henkilöä / tunti.

Korikiipeily

1-2 h

Korikiipeilyä yläköysivarmistuksella Villa Elbassa. Kuinka
korkean tornin päälle uskallat nousta?
Enintään 9 henkilöä /tunti.

Jousiammunta

1-2h

Jousiammuntaa vastakaarijousella Villa Elbassa.
Voidaan myös yhdistellä korikiipeilyn kanssa.

Jousiammunta

1-2 h

Jousiammuntaa vastakaarijousella Kokkolan urheilutalolla.
Voidaan myös yhdistellä seinäkiipeilyn kanssa.

Maastokokki

3h

Valmistamme yhdessä aterian maastossa retkikeittimellä
tai tulilla.

Pilkkiretki

2h

Tutustumme jääturvallisuuteen ja -välineisiin ja teemme
pilkkiretken Vanhansatamanlahdelle. Voi mukavasti yhdistellä kalantutkimuksen kanssa. (Jäävaraus)

RYHMÄYTYMINEN & YHTEISTYÖ
Ryhmäytyminen

1-2 h

Teemme erilaisia sopivan haastavia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutehtäviä. Valitsemme tehtävät ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Vaikeusaste vaihtelee
helpoista ja hauskoista aina haastaviin ja hauskoihin
tehtäviin asti.

Orvari Oravan seikkailu

1,5-2 h

Pihapiirissämme näyttäytyy silloin tällöin laiska ja
hieman ujo orava Orvari. Teemme erilaisia hauskoja ongelma- ja yhteistyötehtäviä Elban pihapiirissä.
Lopuksi tapaamme Orvarin…

Tappajaoravan seikkailu

1,5-2,5 h

Villa Elbaa on jo pitkään kiusannut isokokoinen orava, joka kutsuu itseään Tappajaoravaksi. Ryhmä saa
yhteisen haasteen ja yrittää ratkoa erilaisia, sopivan
vaikeita ongelmaratkaisu- ja yhteistyötehtäviä Elban pihapiirissä. Viimeisenä odottaa haastavin tehtävä: Tappajaoravalle kerätyt kultakävyt täytyy luovuttaa määräaikaan mennessä… 6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille.

Majakkaseikkailu

2,5-3 h

Teemme retken polkua pitkin Rummelön linnustonsuojelualueen läpi Harriniemen vanhalle majakalle(reitti
n. 4 km). Matkan varrella teemme erilaisia ryhmälle
sopivia yhteistyötehtäviä. Majakka on lukossa, mutta
sen lähelle on kuulemma piilotettu aarre… Mukaan voidaan ottaa omat eväät tai tilata herkulliset eväät Villa
Elban keittiöltä.

Kesto

Ohjelman sisältö ja lisätietoa

Escaperoom:
Pakohuoneseikkailu

1,5 h

Ryhmällä on rajallisesti aikaa ratkaista mökeissä olevat
arvoitukset, tehtävät ja mysteerit. Ikäraja 12 v.

Kaupunkiseikkailu:
Tervakaupunki

2-3 h

1800-luvun alussa Kokkolassa elettiin jännittävää aikaa. Kokkolalaiset laivat purjehtivat yhä kauemmas
maailman merillä. Kaupungin kaduilla kuului suomea,
ruotsia, venäjää ja englantia sekä saattoi nähdä porvareita, maaseudun tervatuottajia tai venäläisiä upseereita. Tässä historiallisessa kaupunkiseikkailussa käymme
tervakauppaa Kokkolan tervatorilla ja eurooppalaisissa
satamissa tai lähetämme viestin optisen lennättimen
avulla ja tutustumme toiminnallisesti 1800-luvun elämään Kokkolassa.

Kaupunkiseikkailu:
Tervakaupunki

5-6 h

Koe Tervakaupunki kokopäiväseikkailuna! Päivä sisältää ruokailun kaupungissa ja kuljetuksen moottoriveneellä Villa Elbaan. Kysy tarjous!

Kaupunkiseikkailu:
ihmeellinen ralli

1-3 h

Kisailemme Kokkolan keskustassa pienissä ryhmissä
rastilta rastille. Tutustumme samalla Kokkolan kaupunkiin ja alueen historiaan. Ryhmän aikuiset kulkevat
pienryhmän mukana.

KÄYTÄ VIERASTA KIELTÄ ULKONA
Ruotsia

1,5-2 h

Ohjattu kielisuihku ulkona säästä riippumatta. Opimme
ja käytämme ruotsinkieltä hauskojen pelien, leikkien ja
haastattelujen kautta.

Englantia

1,5-2 h

Ohjattu kielisuihku ulkona säästä riippumatta. Opimme
ja käytämme englantia hauskojen pelien, leikkien ja
haastattelujen kautta.

OMATOIMISESTI
Näitä voit tehdä omatoimisesti osana luokkaretken tai leirikoulun ohjelmaa. Joidenkin omatoimiohjelmien järjestelystä perimme pienen maksun

LUOVUUS & KÄDENTAIDOT
Näppärä- tuunauspaja

1-2 h

Askartelemme ja tuunaamme luovasti kierrätysmateriaaleista: koruja, jääkaappimagneetteja, käyttöesineitä.

Retki lintutornille

1-2 h

Linturetki 600m päähän Rummelön lintutornille. Mukaan saatte meiltä kiikareita ja lintukirjan.

Vihreämpi
bisnesfoorumi

2h

Enemmän vähemmällä? Hyöty irti jätemateriaaleista?
Tutustumme erilaisiin kestävää tulevaisuutta edistäviin
liiketoimintaideoihin ja ideoimme tulevaisuuden tuotteita myös itse! Yläkoululaisille ja nuorille aikuisille.

Tutustuminen
puulajeihin

1-2 h

Pihapiirissä on esittelykyltit kymmenelle puulajille.
Pihakartan avulla voitte kiertää niistä osan tai kaikki
ja tutustua tehtäväpaperin innostamana ihan oikeisiin
puihin. Saa halata.

Kivikoru (ei hionta)

0,5 h

Muinaisten eliöiden innoittamana suunnittelemme ja
valamme kipsistä erilaisten eliöiden fossiileja. Hiekkarannalla tai sisällä.

Geokätköily

1-2 h

Geokätköjen etsintää Villa Elban pihapiirissä ja lähistöllä.
Useita eri tasoisia kätköjä.

Luova Huone

1-2 h

Teemme yhdessä, yksin, parityönä tai pienryhmissä
erilaisia hauskoja tehtäviä, joissa harjoitellaan luovaa
toimintaa eri muodoissa. Luovassa Huoneessa ei tarvitse
olla sananiekka, taiteilija tai keksijä, mutta tarvitsemme
hieman kykyä irrottautua tavanomaisista ajattelutavoistamme. Soveltuu yläkoululaisille ja nuorille aikuisille.

Ruokailu rantanuotiolla

Järjestäkää lättykestit tai makkaranpaistoa Vanhan Villan
rantanuotiolla.

Pihapelit

Pihapelivälineet ja leikkikentät ovat asiakkaidemme
käytettävissä. Kiipeilyverkko, rantalentis, hiekkaranta,
trampoliinit…

Disco

Järjestäkää disco leirikoulun päätteeksi! Musiikit meiltä
tai omasta takaa.
Etsikää kartan ja kompassin tai älypuhelimen avulla kiintorasteja Elban lähimaastossa. Reitin voi valita taitojensa
mukaan.

Ympäristötaide

1-2 h

Teemme oman luontotaidenäyttelyn rannalle tai metsään! Dokumentoimme taideteokset valokuvaamalla.
Myös yhteisen animaation teko on mahdollista.

Suunnistus

Sarjakuvapaja

2h

Tutustumme sarjakuvan tyyppeihin ja menetelmiin. Sarjakuvan aihe voidaan valita leirikoulun teeman mukaan
tai käytämme valmiita aiheita tai ruutuja.

Elba-curling (jäällä)

1h

Curling-ottelu kahden joukkueen välillä meren jäällä.
Sää- ja jäävaraus.

