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1. Toimitusjohtajan katsaus    -   VD:ns översikt   -   CEO:s overview   

Arvokas arvopohja – Värdefull värdegrund – Precius value basis 
 
Nuorisokeskuksen toiminnan tavoitteet muotoutuvat 
nuorisolain asetettujen tavoitteiden pohjalta. 
Tehtävänämme on tukea lasten ja nuorten kasvua ja 
kehitystä. Toiminta perustuu nuorisokeskusten yhteiseen 
näkemykseen nuorisotyöstä ympäristössämme.  Peruste 
on humanistisessa ihmiskäsityksessä, joka korostaa 
yksilön ainutkertaisuutta ja luovuutta ja että yksilöllä on 
kykyä sekä halua kehittyä ja kasvaa. Jokainen ihminen on 
samanarvoinen ja erilaisuus nähdään voimavarana. 
 

 
 
Tämä arvokas arvopohja näkyy meillä läpi toiminnan. Koko henkilökunta osallistuu 
perustehtävänsä yhteydessä myös kasvatustyöhön työotteella ”koko talo kasvattaa”. 
Käytännössä se voi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa, että kun työntekijä huomaa jonkun 
lapsen tai nuoren olevan yksin, allapäin tms. hän ottaa aikaa omien työkiireiden keskellä ja 
lähtee ottamaan kontaktia.  Uusien työntekijöiden perehdytysmateriaaliin on syntymässä 
näistä asioista mm videomateriaalia.  
 

 
 

Arvokas työ, joka perustuu arvokkaisiin arvoihin, vaatii laadukasta tekemistä ja hyvää 

raportointia. Siihen me siis pyrimme.  

Catarina Silvander 

 

2. Yleistä   -   Allmänt   -   Universal 

Villa Elba on 1991 perustettu Nuorisokeskus Sannanrannan perinteikkäälle huvila-alueelle 

Kokkolassa.  

Ungdomscentrens verksamhetsomgivning är en helhet som består av tre delar; den 
fysiska omgivningen, den sociala omgivningen och de värderingar vår verksamhet står 
på. Och då vi fysiskt finns i ett idylliskt sommarhusområde invid havet så syns naturen 
och havet i vårt undervisningsmaterial och i vår undervisningsomgivning. Närheten till 
naturen och hälsosamma levnadsvanor är centrala element i vår verksamhet. Dessutom 
är omgivningen även rik på upplevelser, den är säker och utvecklande. 
 

Our task is to provide value based activities for children’s and young people’s wellbeing so the 

quality is very important. The Ministry of Education and Culture is monitoring the quality of our 

work as well as the Council of Europe regarding to the Quality Label for European Youth 

Centres. Villa Elba have also always done self-assessment and last year we decided to take this 

one step further. The Quality Labelled Youth Centres have together developed a new quality 

management model. Villa Elba have taken the task of piloting the model during 2020 and the 

planning was done during 2019.  



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 tarjoaa myös kokous-, leiri- ja juhlapalveluja.   

 

3. Kävijät   -   Besökare   -   Visitors 

 

 

 

 

Besökare statistikförs så att 4 timmar per besökare per dag är ett. Senaste år togs i bruk 

ett  nytt utvärderings- och uppföljningssystem, som delvis statistikför på andra grunder 

än tidigare. I praktiken har besöksantalet varit ungefär likadant . Övernattningarna 

statistikförs som dygn. 

 



4. Talous   -   Ekonomi   -   Finances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hallinto   -   Administration   -   Administration 

Varsinaisen yhtiökokouksen piti kaupunginjohtaja.  Yhtiön hallituksen jäseninä ovat 
toimineet:  

Nina Kujala   puheenjohtaja 
Ronnie Djupsund   varapuheenjohtaja  
Ulpu Keränen    jäsen 
Tapio Pajunpää   jäsen 
Piia Isosaari    jäsen 
Terho Taarna    jäsen 
 

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Catarina Silvander. Tiimien vetäjinä ovat toimineet 
pedagogisessa tiimissä kehittämispäällikkö Heli Lehto ja palvelutiimissä palvelupäällikkönä 
Reija Wacklin. 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 20.2. 
   

6. Kauden toiminta  -  Säsongens verksamhet  -  Activities of the 

season  

Kansainvälinen nuorisotyö toteutetaan suurimmaksi osaksi yhteistyöverkostojen kanssa, 
hyödyntäen EU rahoitusta. Olemme aktiivisia n. kymmenessä kansainvälisessä ja 
kansallisessa verkostossa. Projekteja oli vuonna 2019 yhteensä 31. Koko verkoston 

Årets resultat visar ett överskott på 34.026,50 euro och är därmed ett av de bättre 

resultaten.  

Resultatet överstiger rejält den årliga målsättningen om   10.000. 

Från schemat invid kan man se resultat-utvecklingen under 2000-talet 
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hankkeisiin osallistui 855 
osallistujaa joista poikia 367 ja 
tyttöjä 488, ohjaajia 207. Luvut 
ovat pysyneet saman suurin 
piirtein suuruisena 2016–2019. 
Suurin suosio hankkeista oli 
odotetusti tänä vuonna 
Erasmus+ nuorisovaihto 
ohjelmilla ja toisena nuorten 
kanssa toimijoiden liikkuvuus 
ohjelmat.  
 

Luontokoulutoiminta 
toteutetaan 

kummiluokkatoiminnan, 
kiertävän 

luontokoulutoiminnan, 
leirikoulujen, leirien, kerhojen yms. kautta.  Edellisten vuosien tapaan laskimme myös 
ohjaustuntien määrän, niitä kertyi yhteensä 1317 (2018 1123). Kummiluokkatoiminnasta, 
kiertävästä kummiluokkatoiminnasta ja leirikoulutoiminnasta saatujen palautteiden 
perusteella asiakkaat ovat pysyneet tyytyväisinä. 
 
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. Toinen on Laadukkaasta 
toiminnasta myyviksi tuotteiksi! jossa nuorisokeskuksen laajaa osaamista tuotteistetaan. 
 
AVI:n rahoittamat hankkeet: Kotikansainvälistymisen hanke tähtää kansainvälisten 

kokemusten hankkimiseen ja vieraisiin kulttuureihin tutustumiseen Pohjanmaalla, Keski-

Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. 

Tavoitteeseen kuuluu edistää alueemme 

nuorten kansainvälistymistä ja liikkuvuutta. 

Hankkeen päätavoitteet ovat luoda 

alueelle kotikansainvälistymisen verkosto, 

monikulttuuristen kerhojen kehittäminen ja 

ohjaajien kouluttaminen sekä EVS-ESC 

vapaaehtoisten koordinointi maakuntiin. 

Hanke edistää ja luo edellytyksiä nuorten, 

kuntien, järjestöjen ja nuorisoprojektien 

yhteistyölle ja osaamiselle. Toiminta 

pohjautuu kansainvälisten, kansallisten ja 

alueellisten verkostojen yhteistyöhön ja 

synergiaan. 

Klassisen nuorisotyön kehittämishanke 
Keski-Pohjanmaan maakunnan ja 
Pietarsaaren alueella kehittää alueen 
nuorisotyötä ja sen palveluja yhdessä 
kunnallisen nuorisotyön kanssa. 
Alueellinen koordinointi vahvistaa alueen 



nuorisotyön roolia ja pitää huolta siitä, että alueella toimii säännöllisesti kokoontuva, 
suunnitelmallisesti toimiva ja kuntarajat ylittävä yhteistyöverkosto, joka pystyy tehokkaasti 
vastaamaan alueen nuorten tarpeisiin. 
Mobiili nuorisotiedotus -hanke on nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke 
Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on luoda kuntiin nuorisotiedotuksen verkosto, 
kehittää vertaistiedottamisen palvelumuotoa, yhdistää nuorten tieto- ja neuvontapalveluja 
olemassa oleviin verkostoihin sekä kuntien nuorisotyöntekijöiden koulutus tieto- ja 
neuvontapalvelujen saralla. 
 
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. Elf Around 2.11.-17.12.2019 

 

 

 

18 volunteers from 9 different countries and 5 Finnish youngsters of the NUOTTA program were 

working for the Elf Around project. During this project, volunteers built and organized guided Elf Paths 

for local kindergarten groups and one big Elf Path –event for everyone. In these photos, some of the 

volunteers share what they gained from participating in the ESC (European Solidarity Corps) project. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b. Luontopäivien palautteet   -   Feeback på naturdagarna-  Feedback on the naturedays 

Luontokoulussa vierailee paljon erilaisia lapsi- ja nuorisoryhmiä, esim. kummiluokkia, 

leirikouluja, kouluretkeilijöitä ym. ym. Alla kooste lasten lopuksi antamista palautteista 

kysymykseen ”Mitä on ollut hyvää”. 

 

 

Some feedback from the participants: 
 
“It was the best time of my life and I‘m das that I cant stay 
longer there. I would like to comeback.” 
 
“One of the best experiences of my life” 
 
“I know that I like to make a job which I can make it by my 
self.” 
 
“I have learned to hang in there for longer when things 
seem difficult.” 
 
“I think it's going to be useful for my future job as teacher” 
 
“I think I would like to do more volunteeringprojects. I will 
work together with kids.” 
 
“I will be more tolerant in the future” 



c.  NUOTTA valmennus   -   Träning   -   Coaching 

Nuotta-valmennusten osalta oli aktiivinen vuosi ja käyttöpäiviä sekä yöpymisvuorokausia 

kertyi yhteensä 1292. Nuotta-valmennuksissa hyödynnettiin vuonna 2019 aikaisempaa 

enemmän Trutklippanin saarta toimintaympäristönä. Saarelle tehtiin sekä päiväretkiä osana 

valmennusta, että useamman vuorokauden mittaisia valmennuksia.  

Trutklippanin kalliomaisemat ja pieni metsä, mökki ja tentsileissä yöpyminen sekä 

ympäröivä meri mahdollistivat hyvin luonnon äärelle rauhoittumisen. Yhdessä kokkaaminen, 

tiskaaminen, polttopuiden tekeminen, tentsileiden pystytys ja ylipäänsä saareen 

tutustuminen ovat toimineet hyvin ryhmäytymisen ja toisiinsa tutustumisen välineinä.  

Saaressa ollaan 

luonnon armoilla, 

välillä on odotettu 

mökissä korttipelien 

äärellä sateen 

lakkaamista ja välillä 

istuttu kalliolla ja ihailtu 

meren aaltoja ja 

pohdittu niitä oman 

elämän tärkeitä juttuja. 

Tentsileissäkin on 

yövytty niin sateen 

ropinassa kuin 

sadepressu auki ja 

pilvetöntä taivasta 

katsellen. Osa 

osallistujista on 

päässyt saarireissulla 

ensimmäistä kertaa veneeseen ja ilmassa nukkuminen on ollut myös omanlaisensa elämys.  

Nuotta-nuoren palautteesta: ”Koko Nuotta-valmennus oli ikimuistoinen. Saaressa 
tentsileissä yöpyminen ja aamusauna uinnin kanssa ihanaa. Iltakitaramusiikki saaressa 
mukavaa. ” 

 
Ylipäänsä Nuotta-
valmennuksissa on tullut 
paljon esiin arkiympäristöstä 
poikkeavan kokemuksen 
merkitys, sekä nuorille että 
heidän ohjaajilleen 
 
 Nuotta nuori: ”Parasta oli 
hyväksyvä ja kannustava 
ilmapiiri. Juuri tässä 
vaiheessa tarvitsin päästä irti 
arjesta, ei kyllä tullut mietittyä 
arkisia asioita ollenkaan. ” 



 
Nuotta-ohjaaja: ”Erilainen ympäristö, 

tilanne ja uudet ihmiset ympärillä 

vaikuttivat positiivisesti nuoriin ja toi 

uusia puolia heistä esiin. Se toi siis 

syvempää tuntemusta niistä nuorista, 

joita olin ohjannut aikaisemmin. ” 

Nuotta-ohjaaja ”Paras tapa syventää 
suhdetta ryhmäläisten ja ohjaajien 
välillä. Hienoa että nuoret pääsevät 
kokemaan tämmöistä. koska se ei ole 
taloudellisesti mahdollista 
monellekaan.” 
 
Nuotta-ohjaaja ”Erittäin tärkeä, 
nuotissa nuoret pääsevät eri 
ympäristössä haastamaan itseään ja onnistumaan ja ohjaajana tutustuu joka kerta 
ryhmäläisiin paremmin, myös eri puolet ihmisistä tulee esille.” 

 
d. Muu toiminta   -   Annan verksamhet   -   Other activities 

 

 

 

Otteita palautteista: 
 
Nuotta nuori: ”Parasta oli hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri. 
Juuri tässä vaiheessa tarvitsin päästä irti arjesta, ei kyllä tullut 
mietittyä arkisia asioita ollenkaan. ” 

 
Nuotta-ohjaajat:  
- ”Erilainen ympäristö, tilanne ja uudet ihmiset ympärillä 
vaikuttivat positiivisesti nuoriin ja toi uusia puolia heistä esiin. 
Se toi siis syvempää tuntemusta niistä nuorista, joita olin 
ohjannut aikaisemmin. ” 
- ”Paras tapa syventää suhdetta ryhmäläisten ja ohjaajien 
välillä. Hienoa että nuoret pääsevät kokemaan tämmöistä. 
koska se ei ole taloudellisesti mahdollista monellekaan.” 
- ”Erittäin tärkeä, nuotissa nuoret pääsevät eri ympäristössä 
haastamaan itseään ja onnistumaan ja ohjaajana tutustuu 

joka kerta ryhmäläisiin paremmin, myös eri puolet 
ihmisistä tulee esille.” 

 
 

Av Villa Elbas kunder är ca 30 % andra 
än barn, ungdomar och branschens 
sakkunniga. 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 5 bröllopsfester i festsalen. 
 
Senaste sommar hade vi öppna 
bastuturer i bryggbastun en kväll i veckan 
Det var en lyckad satsning och 
bastubadare räckte till varje gång! 
 
Vi fortsatte med uthyrningen av bl.a. SUP 
brädorna. Detta har även sin plats 
sommartid.  I samband med bastu har vi 
även erbjudit möjlighet till balja, vilket 
också blivit populärt. 

 



7. Laatusertifiointi   -   Kvalitetssertifiering   -   Quality certification  

 
a. Quality label for European Youth Centres 

 

b. Kansainvälinen 

ympäristösertifikaatti Green Key 

Green Key on kansainvälinen majoitusalan 

ympäristömerkki, joka on käytössä jo yli 3000 

kohteessa maailmalla ja Suomessakin jo 90 

kohteessa. 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. Vuonna 2019 

keskityimme erityisesti luomu- ja lähiruokamerkkien lisäämiseen sekä jätteiden 

lajitteluprosessin kehittämiseen. Suunnittelimme myös uuden energiaa ja ympäristöä 

säästävän lämmönohjausjärjestelmän käyttöönottoa, mikä toteutuikin alkuvuodesta 

2020.  

8. Tulevaisuuden näkymät   -   Framtidsutsikter   -   Future prospects 

 
 
 
 
 
 

 

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 fourth in Europe. Now also another youth centre from 

Finland has also gotten the label and in Europe, there are now 13-labelled centres.  

The label consists of at least two meetings/trainings per year, one for the instructor and one for 

the management. Villa Elba sent participants to both.  

 

I skrivandets stund är hela världen inne i ett tillstånd av kaos. Vi har en global koronaepidemi och 
undantagstillstånd gäller. Inga grupper endast take away lunchkunder, inget är alltså som vanligt. 
Alla de fina planer vi gjorde för detta är och vår utmärkta bokningssituation flög ut genom 
fönstret. Nu jobbar vi med ”damage control” och med att anpassa framtidsplanerna till den nya 
situationen.  
 
Trots situationen är jag väldigt optimistisk när det gäller framtiden. Villa Elbas fantastiska personal 
jobbar tillsammans på att hitta nya sätt att jobba både nu i kristider men även i framtiden. Och 
även om vi alla vet att vi måste genomföra sparåtgärder som också kommer att drabba 
personalen, så vajar flaggan högt vid Villa Elba.   
 
Vi bidar tid, följer instruktioner, planerar och är kreativa och vi gör det tillsammans. Framtiden är 
vår. 
 
 


