
Merellisyys
 
Sijaitsemme meren rannalla idyllisessä huvilamiljöössä 5 kilometrin päässä Kokkolan keskustasta.
Naapurinamme on linnustonsuojelualue pitkospuineen ja luontopolkuineen. Ohjelmatarjontamme on
monilta osin painottunut merellisiin elämyksiin ja ympäristökasvatukseen. Meillä voi nauttia
huvilatunnelmasta, suolantuoksusta, meri- ja metsäseikkailuista! Valmennus on mahdollista järjestää joko
kokonaan tai osittain myös saaressa (touko-syyskuu). Käytettävissämme on Tankkarin majakkasaari ja
Södra Trutklippanin saari. Trutklippanille voi majoittua pienemmän ryhmän kanssa ja Tankkariin n. 12
hengen ryhmän kanssa.
 
Kansainvälisyys
 
Nuorisokeskuksemme palvelee kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti). Nuorten parissa tehtävä
kansainvälinen työ on yksi nuorisokeskuksemme tärkeistä painopistealueista. Sisällytämme Nuotta-
valmennuksiin ryhmän halutessa kansainvälisyys-infon: kerromme ajankohtaisista kansainvälisistä
mahdollisuuksista ja voimme myös tutustua meillä työskenteleviin kansainvälisiin
vapaaehtoistyöntekijöihin.
 
Toteutamme myös kansainvälisiä Nuotta Globe-valmennusjaksoja. Näillä valmennusjaksoilla Nuotta-
ryhmä tulee Villa Elbaan toteuttamaan yhteistä vapaaehtoistyönprojektia kansainvälisten
vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa osana Nuotta-valmennustaan. 

Nuotta-valmennuksen erityispiirteet Villa Elbassa

 
 
Jokaisen Nuotta-valmennuksen viimeisenä iltana tarjoamme
loppuillallisen, jonka teeman ryhmä voi valita etukäteen kolmesta eri
vaihtoehdosta.
1. Rapujuhla. Rannikkoseudulle tyypilliseen tapaan vietetään rapujuhlia.
Opetellaan ravun syöntiä ja lauletaan perinteisiä juomalauluja
alkoholittomien juomien kera.
2. Tex-mex-ilta. Meksikolaista tunnelmaa ja hyvää mausteista ruokaa.
3. 4-ruokalajin illallinen. Keittiön vaihtuva menu.. Herkullisen ruoan kera
opetellaan myös pöytätapoja

 Oman elämän toimitusjohtaja-työpaja: Pohditaan yhdessä ja yksin miten strategiasuunnittelua voi
hyödyntää oman tulevaisuuden suunnittelussa.
 Voimavarat ja vahvuudet-työpaja: Mitkä ovat niitä asioita, jotka meitä vahvistavat? Koetaan käytännössä
positiivisen palautteen voima.
 Luontoympäristö hyvinvoinnin tukena: Missä vietän aikaani, missä voin hyvin? Miten luontoympäristö
voi tukea hyvinvointiamme?

Osaksi valmennuksia voi valita erityisesti Nuotta-valmennuksiin suunnattuja teematyöpajoja:
1.

2.

3.

 

Erityisteemat

Loppuillallinen



Ohjelmavaihtoehdot

retkeily, ulkoilu ja liikunta



ryhmäytyminen ja yhteistyö



luovuus ja kädentaidot

luonto ja ympäristö



Nuotta-työpajat



Majoitus

Merimiesaitat ja mökit

Vanha Villa

Villa Marina

Tentsilet

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 huvilaa Vanhaa Villaa (enintään 12
hlö). Vanhassa Villassa on WC, keittiö, ruokailutila ja
oleskelutila. Suihku löytyy viereisestä
saunarakennuksesta. 

Villa Marina on huvila, joka sijaitsee sannanrannantien
alkupäässä, noin 900 m Villa Elbaan.  Yläkerrassa voi
majoittua 10 henkilöä kuudessa makuuhuoneessa.
Alakerrassa on ruokasali, lukunurkkaus ja perinteinen
huvilakeittiö, jossa on puuhella. Huvilassa on sähköt ja
kesävesi. Huvilaa lämmitetään alakerran takalla ja keittiön
hellalla. Pihapiirissä on siisti kuivakäymälä, eli huussi.

 
Nuotan käytettävissä on myös tentsileitä. Tentsilet ovat
puihin pingotettavia telttoja, joissa voi yöpyä
makuupussissa. Tentsileissä yöpyminen voi olla monelle
nuorelle jo elämys itsessään.



Päivä 2 Tiistai
 
8.00      Aamiainen
9.00      
 
 
11.00    Lounas
12.00    
 
14.00    Välipala
14.30    Kivikorun teko ja kansainvälisyys-info.
17.00    Päivällinen 
18-21    Sauna-ilta
20.00    Iltapala
 
 

Esimerkki ohjelma, Nuotta-valmennus 5 pv, 4 yötä

Päivä 1 maanantai
                            
10.00    Tulo Elbaan, alkuinfo
11.00    Lounas
12.00                  
 
 
 
14.00    Välipala
14.30                 
 
 
 
 
 
 
 
17.00    Päivällinen
18.00    Vapaa-aikaa, piha- ja lautapelejä
20.00    Iltapala iltanuotiolla
 

 
Päivä 3 Keskiviikko
 
8.00      Aamiainen
9.00                    
 
 
 
11.00    lounas
12.00              
 
 
14.00    Välipala
14.30                
 
18.00    Päivällinen
20.00    Iltapala iltanuotiolla
 
 

Päivä 4              Torstai
 
8.00      Aamiainen
9.00                      
 
 
12.30    Vahvuustyöpaja
14.00    Välipala
14.30   
 
 
16.00    Loppuillalliselle valmistautuminen
17.00    Loppuillallinen
18.30-21    Sauna-ilta
20.00    Iltapala 
 
 

Päivä 5              Perjantai
 
8.00      Aamiainen
9.00      Pakkaaminen ja mökkien siivous 
10.00    Loppulystit, palaute 
11.00    Lounas
 
Kotia kohti!

Valmennus voidaan
toteuttaa myös

saaressa, jolloin
ohjelma koostuu
enemmän esim.

ryhmän oma-
toimisesta

ruokahuollosta
huolehtimisesta, ja

saariympäristön
elämyksistä.

Varaukset ja yhteydenotot:
Nuotta-koordinaattori, puh. +358 44 559 9687

sarianne.lokasaari@kokkola.fi

Nuorisokeskus Villa Elba,
Sannanrannantie 60

67200 Kokkola

                        
Ryhmäytymistä. Teemme erilaisia sopivan      
haastavia yhteistyö- ja ongelmanratkaisutehtäviä.
Valitsemme tehtävät ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden
mukaan. 
 
Escape room ja Luova huone tehtäviä. Ryhmällä on
rajallisesti aikaa ratkaista mökeissä olevat arvoitukset,
tehtävät ja mysteerit. Luovassa Huoneessa ei tarvitse
olla sananiekka, taiteilija tai keksijä, mutta tarvitsemme
hieman kykyä irrottautua tavanomaisista ajattelu-
tavoistamme. Teemme yhdessä, yksin, parityönä tai
pienryhmissä erilaisia hauskoja tehtäviä, joissa
harjoitellaan luovaa toimintaa.

Luontoympäristö hyvinvoinnin tukena. Retki                           
lähimetsään. Pohditaan miten luontoympäristö vaikuttaa
hyvinvointiisi. Millaisissa ympäristöissä voit hyvin.
 
 Sup-lautailua/melontaa /Pilkkiretki /vuodenajasta
ja jäätilanteesta riippuen

Kaupunkiseikkailu. Kisailemme Kokkolan keskustassa
pienissä ryhmissä rastilta rastille. Tutustumme samalla
Kokkolan kaupunkiin ja alueen historiaan. Ryhmän
omat ohjaajat kulkevat pienryhmän mukana.
 
Seinäkiipeily ja jousiammunta (kahdessa ryhmässä).
Jousiammuntaa vastakaarijousella ja seinäkiipeilyä
Urheilutalolla.
 
Oman elämän toimitusjohtaja-työpaja. Jokainen
suunnittelee oman vision ja strategian.
 
 

Maastokokki.  Valmistamme yhdessä
aterian maastossa retkikeittimellä tai
avotulella.

Maastopyöräily. Maastopyöräilyretki.
Santahaka-Harrbådan alueella, pieniä ja
isompia polkuja pitkin.


