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1. Toimitusjohtajan katsaus    -   VD:ns översikt    

-   CEO:s overview 

Nuorisokeskus Villa Elban strateginen tavoite 2020 on olla eurooppalainen 

edelläkävijä. Tavoite ei suinkaan ole pieni ja vaatimaton mutta ei 

myöskään mahdoton saavuttaa. Itse asiassa olemme jo joissakin asioissa 

lähellä sitä, jopa ehkä saavuttaneet sen. 

Mitä tarkoittaa olla edelläkävijä, miksi sitä voi haluta ja miten siihen pääsee?  

Edelläkävijä on sellainen organisaatio, joka panostaa kehittämiseen, osaamiseen ja laatuun, haluaa 

olla siellä missä tapahtuu ja olla mukana määrittelemässä tulevaisuuden visioita. Villa Elba pyrkii 

aktiivisesti olemaan juuri sellainen. Olemme aktiivisia monissa, sekä alueellisissa, kansallisissa että 

kansainvälisissä verkostoissa. Nuorten liikkuvuusaktiviteettien toteuttamisen lisäksi hakeudutaan 

myös vaikuttamisen tilanteisiin. Olemme esimerkiksi Euroopan Neuvoston pyynnöstä olleet 

auttamassa ja tukemassa toimijoita maissa, joissa halutaan rakentaa ja kehittää nuorisotyötä ja 

nuorisokeskustoimintaa.  

Olemme useita vuosia sitten päättäneet, että haluamme olla eturintamassa kehittämässä ja 

toteuttamassa nuorisotyötä. Jo toiminnan alkaessa 1990 -luvun alussa valittiin sekä 

ympäristökasvatus että kansainvälinen nuorisotyö keskeisiksi toimintamuodoiksi. Haluamme 

edelleen olla siellä missä tapahtuu ja asioita pohditaan, jotta maailma olisi nuorille entistä parempi. 

Olemme esimerkiksi aktiivisia LYKE verkostossa (Suomen luonto- ja ympäristökoulut), jonka visio on 

pyrkiä ekologisesti kestävään tulevaisuuteen tukemalla lasten ja nuorten luontosuhteen 

vahvistamista ja kestävän elämäntavan oppimista. 

Varsinkin alussa tuntuu, että edelläkävijäksi on pitkä matka. Pitää olla osaamista ja sinnikkyyttä 

jatkaa, vaikka välillä tuntuu, että olisi niin paljon helpompaa ”vaan” tehdä työtä nuorisokeskukseen 

tulevien ryhmien kanssa. Se ei aina ole taloudellisestikaan kovin nostattavaa, koska kehittäminen 

vaatii aikaa, tiivistiä yhteistyötä ja osaavia henkilöitä, toisin sanoen henkilöresursseja. Kaikki edellä 

mainitut maksavat, eivätkä heti tuo kassaan kilinaa. 

Mutta parhaimmillaan edelläkävijyys on katseen nostamista kvartaalista horisonttiin, tulevaisuuden 

hahmottamista ja muutoksen ennakointia. Onnistumisen hetket ovat sekä organisaatiolle että 

tekijöille kullanarvoisia, motivoinnin ja jaksamisen ravinto. 

Olen todella kiitollinen siitä, että Villa Elbassa on innokkaita, motivoituneita ja osaavia tekijöitä, 

jotka vievät meidät kaikki yhä lähemmäksi eurooppalaista edelläkävijyyttä! Aurinko paistaa! 

 

Catarina Silvander 

 

 

     



2. Yleistä   -   Allmänt   -   Universal 

Villa Elba on 1991 perustettu Nuorisokeskus Sannanrannan perinteikkäälle huvila-alueelle 

Kokkolassa.  

 

Kokkolan huvila-asutus sai alkunsa Sannanrannalla 1860-luvulla. Kaupungin porvarit ja varakkaat 
virkamiehet halusivat pois kaupungin kiireistä ja arkipäivästä rentoutumaan. Merenranta oli 
houkuttelevaa aluetta ja näin Sannanranta alkoi kehittyä huvila-alueeksi.  
 
Sannanrannan pohjoispuolella sijaitsi matala saari, Elba. 1890-luvulla siirrettiin Elbaan vanha 
maalaistalo, josta rakennettiin huvila. Tämä rakennus on nykyinen Vanha Villa.  Vuonna 1950-luvulla 
huvila siirtyi Kokkolan kaupungille ja toimi sen jälkeen kauan lasten kesäsiirtolana. Vuonna 1991 
perustettiin Nuorisokeskus Villa Elba, ja 1990-luvulla rakennettiin lisää mm. uusi päärakennus ja 
majoitusmökkejä.  
 
Nykyään Villa Elba on suosittu nuorisokeskus, jolla on kansainvälistä toimintaa, 
ympäristökasvatustoimintaa ja myös tarjoaa kokous-, leiri- ja juhlapalveluja.   

 

 

 

 

 

 



3. Kävijät   -   Besökare   -   Visitors 

Besökare statistikförs så att 4 timmar per besökare per dag är ett. Övernattningarna statistikförs 

som dygn. 

Senaste år var det en ökning både när det gäller ungdomsbesökare (av Villa Elba ledd verksamhet) 
och andra besökare. De grupper som hade egen verksamhet minskade lite. Fluktuatuion är vanlig 
inom branscen. Antalet andra besökare har ökat de senaste tre åren. 
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4. Talous   -   Ekonomi   -   Finances 

 

Årets resultat visar ett 

överskott på 

50.242,50 euro och är 

därmed det bästa 

resultatet någonsin.  

Resultatet överstiger 

rejält den årliga 

målsättningen om   

10.000. 

Från schemat invid 

kan man se 

resultatutvecklingen 

under 2000-talet 
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5. Hallinto   -   Administration   -   Administration 

 

Varsinaisen yhtiökokouksen pitivät kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunginjohtaja.  
Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:  

Nina Kujala   puheenjohtaja 
Per-Olof Nyström   varapuheenjohtaja  
Johan Hassel    jäsen 
Marjo Hukari   jäsen 
Piia Isosaari    jäsen 
Terho Taarna    jäsen 
 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Catarina Silvander. Tiimien vetäjinä ovat toimineet 
asiantuntijatiimissä kehittämispäällikkö Heli Lehto ja asiakaspalvelutiimissä asiakaspalvelupäällikkö 
Barbro Forsell 12.5.18 asti ja palvelupäällikkönä Reija Wacklin 8.5.18 alkaen. Vakinaisia työntekijöitä 
oli 15, määräaikaisia/projekteissa / ja - tai osa-aikaisia 11 ja kiireapulaisina noin 5 sekä sen lisäksi 
lukuisia harjoittelijoita, siviilipalvelusmiehiä ym. Henkilötyövuosia on ollut 19.2. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Kauden toiminta  -  Säsongens verksamhet  -  Activities of the season  

Kansainvälinen nuorisotyö toteutetaan suurimmaksi osaksi yhteistyöverkostojen kanssa, 
hyödyntäen EU rahoitusta. Olemme aktiivisia kuudessa kansainvälisessä ja viidessä kansallisessa 
verkostossa. Viime vuoden aikana toteutettiin 18 (v. 2017 16) hanketta, joista 12 (v. 2017 11) 

kansainvälistä ja oltiin 24 (v. 2017 22) hankkeessa 

partnerina.  

 

Luontokoulutoiminta toteutetaan 
kummiluokkatoiminnan, kiertävän 
luontokoulutoiminnan, leirikoulujen, leirien, kerhojen 
yms. kautta. Ohjaustunteja viime vuonna kertyi 1.123.  
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteutetaan kaksi hanketta: NUOTTA –valmennus -
hanke on pääasiassa työpajoille ja etsivälle nuorisotyölle palveluja tarjoava kokonaisuus, jonka 
tavoite on nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Kävijämäärä oli 397. Toinen on kehittämishanke 
osaamisesta myyviksi tuotteiksi, jossa nuorisokeskuksen laajaa osaamista tuotteistetaan. 
 

AVI:n rahoittamat hankkeet ovat: 
Mobiili nuorisotiedotus Keski-
Pohjanmaalla, joka tavoittelee 
alueen kuntiin toimivaa ja innokasta 
nuorisotiedotuksen verkostoa, jolla 
on oma paikkansa osana nuorten 
jokapäiväistä elämää sekä kuntien 
nuorisotyötä. 
Kotikansainvälistymisen hankkeen 
tarkoituksena on luoda Pohjanmaan 
kolmeen maakunnan kuntiin 
kotikansainvälistymisen verkosto, 
jonka kautta tuetaan nuorten 
jokapäiväistä elämää sekä kuntien, 
järjestöjen ja organisaatioiden 
nuorisotyötä. Strategisen EVS hankkeen ”Maailma maaseudulle” tavoitteena on tuoda 
monikulttuurisuus maaseudulle osaksi lasten ja nuorten elämää kansainvälisten 
vapaaehtoistyöntekijöiden avulla.  

Kaikki saapuvat ryhmät vaativat toiminnan luonteen vuoksi kohtuullisen määrän  peruspalveluja: 
Majoitusta, ateriapalveluja, kokoontumistiloja yms. Palvelutiimi hoitaa tämän kokonaisuuden. 
Majoituspaikkoja on sesonki vaihteluiden takia 60–80, muuntuvia ja erikokoisia kokoontumistiloja 
on kymmenkunta ja ruokasaliin mahtuu kerralla n. 60 hlöä 



. 
 
 
 
 
Seuraavaksi esittelyssä muutama esimerkki toiminnasta: 
 

 

a. ” Youth can do it!” projekti   -   projekt   -   project 

Youth can do this! voluntary project was done in Kokkola 2.7–10.8.2018. 11 youngsters from all over 

Europe participated; Luxembourg, Spain, Italy, Turkey and Hungary. Through the project they 

helped out at Kokkola Cup football tournament and Juku –childrens camp. Through on practical 

tasks they gained valuable experience how it is to work in a multicultural environment. 

The project got a lot of good feedback both from the workplaces and the participants.  The 

participants brought an international atmosphere, new ideas and thoughts to the workplaces. The 

young people felt they got a lot of experiences about working life, about working with different kind 

of tasks and about the Finnish culture. The light nights, baking cinnamon buns and going to the 

sauna were things they found to be unforgettable experiences.  

In the end I can say that I made a great decision for going Finland for my first EVS, I met an incredible 

country with regards to its nature, security and honest local people in this 6 weeks. I have gained is the 

countless experiences with my all new friends.  I want to say thank you sincerely to my hosting 

organizations Villa Elba and its  all members and of course my sending organization S&G Association 

and its all members and my dear friends… I love all of you and i only hope that the story doesn’t end 

here. We will meet again! 

Gamze Aydin, participant from Turkey 



 

 

 
b. Kiertävä luontokoulutoiminta   -   Ambulerande naturskoleverksamhet   -  Ambulatory 

natureschool activity 

 

Målsättningarna med naturskoleverksamhet är att stöda 
skolornas och daghemmens miljöfostran, inspirera och ge 
idéer till lärare, väcka intresse för naturen hos eleverna, 
möjliggöra positiva upplevelser utomhus och fostra till ansvar 
för miljön och andra människor.  

 

Naturskolan vid 

Villa Elba har varit verksam sedan 1992. Sen 2006 har 

naturskolan haft ambulerande verksamhet i området 

Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby 

med hjälp av understöd från Svenska Kulturfonden. I den 

ambulerande verksamheten har fokuset varit 

fadderklasser i åk 3-4 och faddergrupper från daghem (5-åringar) och/eller förskola. Fadderklass/-

grupp betyder att klassen eller gruppen har fyra naturskoledagar under ett läsår. Dagarna hålls i 



första hand i skolans eller daghemmets egen närmiljö men klassen/gruppen har också kunnat hålla 

en dag vid Villa Elba, där naturskolan har ett klassrum och ett laboratorium 

 

 

c.  NUOTTA valmennus   -   Träning   -   Coaching 

Nuotta-valmennus on etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan nuorille 

suunnattu ryhmämuotoinen valmennusjakso nuorisokeskuksessa. 

Nuotta-valmennusta tukee Opetus-ja Kulttuuriministeriö ja sitä 

toteutetaan yhdeksässä nuorisokeskuksessa. Nuoret saapuvat 

valmennukseen työpajajakson tai etsivän nuorisotyöntekijän kanssa 

käytävän prosessin aikana. Valmennuksen mahdollistama irtiotto 

uudessa ympäristössä luo kontrastia omaan arkeen ja tuo näköalaa 

tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Nuotta-valmennusjakson aikana nuoret pääsevät kokeilemaan uusia 

asioita ja löytävät ehkä jopa uuden harrastuksen itselleen. Villa Elban ohjelmat toteutuvat yleensä 

lähiluonnossa, Vanhansatamanlahden rannoilla ja –laineilla, sekä joskus Kokkolan keskustassa. 

Suosittuja ohjelmia ovat olleet esimerkiksi melonta, jousiammunta, kaupunkiseikkailu, yöpyminen  

Klasslärarnas utvärdering av verksamheten 

(1 = mycket dåliga, 2 = ganska dåliga, 3 = måttliga, 4 

= ganska bra, 5 = mycket bra)  

Programmen på naturskoledagarna var 

kvalitetsmässigt 5,0  

Programmen passade min klass 4,9  

Eleverna deltog i aktiviteterna/programmen 4,8  

Balansen mellan fakta och upplevelser var 4,9  

Tilläggsmaterial (bonusuppgifter) var 4,1  

Undervisningsmetoderna var 5,0  

Utrustningen var 5,0  

Kvaliteten av undervisningen och ledningen var 5,0 

Några av barnens svar på 
frågan vad de lärt sig i 
naturskolan 
Att göra naturdofter, om småkryp, hur 
en fisk ser ut inne sig och att det finns 
ett kryp som heter tvestjärt  
Att pimpla, att rensa fisk och att vara 
rädd om naturen  
Om insekter, fiskar och djur  
Många nya lekar, namn på djur och hur 
en fisk ser inuti  
Att skräpa ner mindre i naturen, 
näriningskeijeleken, att titta i 
mikroskop  
Leken med rovdjur och växtätare, sök 
reda på var kryp finns, att lära sig känna 
igen djurspår  
Att man inte ska störa naturen, att man 

inte ska bryta av kvistar 

Jag har lärt mig inte skrika i naturen och 
man ska vara tyst  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

saaressa, pilkkiretki, maastopyöräily, sarjakuvapaja, kiipeily ja pakohuoneseikkailu. Vuonna 

2018 Villa Elbassa toteutettiin 397 Nuotta- valmennusvuorokautta.  

 

d. Muu toiminta   -   Annan verksamhet   -   Other activities 

Av Villa Elbas kunder är 
ca 30 % andra än barn, 
ungdomar och 

branschens 
sakkunninga. De är 
företag, organisationer 
och privatpersoner som 
ordnar möten, fester, 
tillställningar och tyhy-
dagar mm.  
  
Villa Elba är en populär 
plats att t.ex.  ordna 
bröllop på. Senaste år 
ordnades det 6 
bröllopsfester i 
festsalen. 
 

Senaste sommar hade vi öppna bastuturer varje torsdag kväll i bryggbastun. Det var en lyckad 
satsning och bastubadare räckte till varje gång! 
 

Uthyrningen av SUP brädorna var en annan hit senaste år. Kanske delvis på 
grund av det utmärkta vädret så var de uthyrda dagligen. 

Till hösten började vi även erbjuda möjligeheten till balja i samband med 
bastukvällar. Även detta har fått ett jättebra mottagande. 

 

NUOTTA valmennuksessa mukana olleiden ohjaajien palautteet 

- Yhteistyötaholle NUOTTA valmennus merkitsee nuorten prosessikokemuksen mahdollisuutta, 

joka muutoin on vaikea järjestää ja se on valmis ja hyvä paketti. 

- NUOTTA valmennuksen kokemus nuorelle on yhteisöllisyys, poissa arjesta, ryhmäytyminen, 

luonto, kohtaaminen ja hyvä ruoka 

- NUOTTA valmennuksen rooli palveluprosessissa on luottamuksen rakentaminen ja kaiken 

työskentelyn tukemista. 

- Parasta NUOTTA valmennuksessa on aikaa nuorten ja kollegoiden kanssa 

 

 



7. Laatusertifiointi   -   Kvalitetssertifiering   -   Quality certification  

 

a. Quality label for European Youth Centres 

In 2013 The Council of Europe granted Youth Centre Villa Elba the quality label for youth centres. 

We were the first in Finland and the forth in Europe. Last year another youth centre from Finland 

also got the label and in Europe there are at the moment 13 labelled 

centres. 

The quality label demands fulfilment of criteria. The expert group from 

Council of Europe pointed out specially these aspects at Villa Elba 

- the mission is clear; offer services and know-how in the field of 

youth work 

- most of the visitors are children, youngsters and experts 

- clearly defined and own youth work profile 

- international youth work is an essential way of working 

- there is a distinct link to authorities in the youth work field 
- professional service staff and substantial amount of pedagogical know-how 
- excellent accommodation 
- a good and secure working environment respecting differences 
- strongly engaged in development of youth work 
- taking notice of young people’s participation 
- taking part in the development of youth policy 
- the centre is by its activities supporting Council of Europe’s values and actions 
- customer oriented approach in offered services  

 
b. Kansainvälinen ympäristösertifikaatti Green Key 

Green Key on kansainvälinen majoitusalan ympäristömerkki, joka on 

käytössä jo yli 50:ssä maassa. Maailmanlaajuisesti järjestelmää koordinoi 

kansainvälinen ympäristökasvatusjärjestö FEE (Federation of 

Environmental Education).  Suomessa merkin myöntää ja sen käyttöä 

valvoo Suomen ympäristökasvatuksen seura ry:n omistama Suomen 

Ympäristökasvatus Oy.  Green Key- sertifiointi alkoi Suomessa vuonna 

2014. Villa Elballe se myönnettiin 2017. 

Prosessiin kuuluu ympäristöpolitiikan 

määritteleminen sekä ympäristötavoitteiden 

laatiminen. Viime vuonna keskityttiin 

jätteiden vähentämiseen ja jätteistä 

huolehtiminen alueella mm. kasviöljyn 

keräys- ja kierrätysjärjestelmän 

käyttöönoton kautta sekä yli jääneen ruoan 

myyminen ResQ-palvelun kautta.  

 

https://www.sanakirja.org/search.php?id=1609598&l2=17


8. Tulevaisuuden näkymät   -   Framtidsutsikter   -   Future prospects 

Our vision is to be a pioneer in Europe. We listen to both young people and experts doing our best 
to answer to the needs that arise. 
 
Measuring the quality and impressiveness are important both to the customers and target groups 
and also to ourselves as a tool for development work. 
 
As the activity is increasing our need for more space is becoming a very important question and also 
an obstacle for further growth. We will apply for investment funding according to our investment 
plan. 
 
The most important resource working with young people is the staff. We are striving to keep up the 
wellbeing at work with different kind of actions and also by involving the staff in decision making. 
 
Let’s get inspired and have fun at Villa Elba! 

 


