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Nuorisokeskus Villa Elba on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön

valvomasta ja tukemasta yhdeksästä nuorisokeskuksesta

Suomessa. Sijaitsemme Pohjanlahden rannalla merimaisemissa,

noin viiden kilometrin päässä Kokkolan keskustasta.

Naapurissamme on linnustonsuojelualue pitkospuineen,

niittyineen, lintutorneineen ja luontopolkuineen. 

Ohjelmissamme keskitymme meille läheisiin aiheisiin: luontoon,

mereen ja seikkailuun. Ammattitaitoinen henkilökuntamme

auttaa teitä ryhmällenne parhaiten sopivien ohjelmien

valinnassa. Toimimme kaksikielisellä alueella kolmella kielellä

(suomi, ruotsi ja englanti). 

merellisissä maisemissa!
Nuotta-valmennus

Nuorisokeskus Villa Elba



Ilmaista OKM:n tuella etsivän

nuorisotyön ja työpajojen 13-28-

vuotiaiden nuorten ryhmille. Muille

ryhmille omakustanteisena.

Elämyspedagogisia ja toiminnallisia

menetelmiä ryhmille

Tavoitteena nuorten arjenhallinnan,

sosiaalisten taitojen ja terveiden

elämäntapojen tukeminen

Sekä päivävalmennuksia, että

useamman yön valmennuksia

Ryhmäkoko 3-12 nuorta. Yli 12 hengen

ryhmissä mukana 2 Nuotta-

valmentajaa.

Nuotta-valmennus 

Majoitus (liinavaatteet ja pyyhkeet

sisältyvät)

Aamupala

Lounas

Välipala

Päivällinen

Iltapala

Yksi saunakerta 

Ohjaus (klo 9-18 välillä) 

Leirimuotoinen sosiaalisen

vahvistamisen työkalu työpajoille ja

etsivälle nuorisotyölle

Sisältää:

Varaukset, vapaat ajankohdat ja lisätietoja

Nuotta-koordinaattorilta:

+358 44 532 5161

sarianne.lokasaari@villaelba.fi



Villa Elba sijaitsee meren rannalla idyllisessä

huvilamiljöössä. Kaikki ohjelmat toteutetaan

Villa Elban pihapiirissä lähimaastossa,  tai

viiden kilometrin päässä Kokkolan

keskustassa. 

Villa Elbaan voi tulla Nuotta-valmennukseen

myös junalla. Voimme aloittaa valmennuksen

jo keskustassa järjestettävällä ohjelmalla.

Keväällä, kesällä ja syksyllä on myös

mahdollista tehdä saariretkiä!

Sijainti

Nuorisokeskus Villa Elba

– onnistuneita Nuotta-

valmennuksia jo yli 10

vuoden ajan!

Villa Elban keittiö valmistaa ammattitaidolla

maittavat ruoat ja ruokailuajat voidaan

sovittaa joustavasti päivänne aikatauluun

sopivaksi. Ruokasalimme ikkunoista avautuu

maisema suoraan rantaniityn yli merelle.

Välillä voidaan kokata myös itse ja harjoitella

trangian käyttöä ja ulkotulella ruoanlaittoa.

Ruokailu



Pihapiirissämme on kaksi tunnelmallista merimiesaittaa (1 x 8 hh) ja neljä viihtyisää mökkiä

(2 x 4 hh). Mökeissä ja merimiesaitoissa on WC, suihku, minikeittiö sekä TV. Pienemmille

ryhmille voimme tarjota tunnelmallista Vanhaa Villaa (enintään 12 hlö). Keväästä syksyyn

on käytössämme myös Villa Marina (10 hlö) Sannanrannan huvila-alueella, n. 800 metriä

Elbasta sekä tentsile puumajoitteita. 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.

Majoitus ja pihapiirimme

Nuorisokeskus Villa Elbaan saapuvat ryhmät ovat ensisijaisesti oman kuntansa tai

lähettävän organisaationsa vakuutuksen piirissä. Villa Elban ryhmätapaturmavakuutus on

toissijainen vakuutus. Nuorisokeskus Villa Elballa on myös toiminnan vastuuvakuutus.

Vastuuvakuutus korvaa vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan lain

mukaan korvausvastuussa.

Vakuutukset
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1.

Varaa aika

valmennukseen

Nuotta-

koordinaattorilta.

Ilmoita  varatessa

arvioitu 

ryhmäkoko.

2.

Keskustele ryhmäsi

nuorten kanssa

ryhmän ja nuorten

tavoitteista

valmennukselle

3.

Tutustukaa

ohjelmavaihtoehtoihin

ja lähettäkää

ohjelmatoiveet

viimeistään 2 viikkoa

ennen valmennusta

4.

Lähettäkää ryhmän

taustatiedot 

 (erityisruokavaliot,

huomioitavat

terveystiedot yms.)

viimeistään viikkoa ennen

valmennusta

5.

Tutustukaa

tarvikelistaan, ja

pakatkaa reppuun

kaikki tarvittava. 

Nähdään Villa Elban

portilla alkuinfon

merkeissä

valmennuksen

alkaessa!



Nuotta-valmennuksen ohjelma räätälöidään aina tulevan ryhmän tavoitteita ja tarpeita

vastaavaksi. Villa Elbasta löytyy ohjelmia liittyen luontoon ja ympäristöön,

ongelmanratkaisuun, luovuuteen, ryhmäytymiseen, liikuntaan ja vesistöön. Tavoitteena on

toiminnallisten ja elämyspedagogisten menetelmien kautta vahvistaa nuorten itsetuntoa,

arjenhallintaa ja sosiaalisia taitoja. Ohjelmien lomassa reflektoidaan, käydään läpi

onnistumisia ja koettuja asioita, annetaan palautetta ja kannustetaan.

Merellisyys

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. 

Kansainvälisyys ja Nuotta Globe

Nuorisokeskuksemme palvelee kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti). Sisällytämme

Nuotta- valmennuksiin ryhmän halutessa kansainvälisyys-infon: kerromme ajankohtaisista

kansainvälisistä mahdollisuuksista ja voimme tutustua meillä työskenteleviin kansainvälisiin

vapaaehtoistyöntekijöihin. Toteutamme myös kansainvälisiä Nuotta Globe-

valmennusjaksoja, joissa Nuotta-ryhmä tulee Villa Elbaan toteuttamaan yhteistä

vapaaehtoistyönprojektia kansainvälisten vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa osana Nuotta-

valmennustaan.

Nuotta-valmennuksen sisältö

Loppuillallinen

Yli kahden yön kestävissä Nuotta-valmennuksissa viimeisenä

iltana tarjoamme loppuillallisen, jonka teeman ryhmä voi

valita etukäteen kolmesta eri vaihtoehdosta.

1. Rapujuhla. Rannikkoseudulle tyypilliseen tapaan

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.



Päivä 1
10.00 Saapuminen ja alkuinfo

11.00 Lounas

12.00 Valokuvasuunnistus

Majoittuminen

14.00 Kahvi ja välipala

15.00 Majakkaseikkailu

Päivän arviointi

17.00 Päivällinen

Vapaa-aikaa, piha ja lautapelejä

20.00 Iltapala nuotiolla

Esimerkki ohjelma

Päivä 2
8.00 Aamupala

9.00 Maastopyöräretki

11.00 Lounas

12.00 Kiertotalouspeli

14.00 Kahvi ja välipala

15.00 Jousiammunta/korikiipeily

Päivän arviointi

17.00 Päivällinen

Sauna-ilta, Vapaa-aikaa, piha- ja lautapelejä

20.00 Iltapala 

Päivä 3
8.00 Aamupala

9.00 Saariretken valmistelut

10.00 Lähtö saareen

Saareen tutustumista, ruoanlaittoa 

(lounas ja välipala), aistitehtäviä

saariympäristössä.

17.00 Paluu Elbaan

Päivän arviointi.

18.00 Loppuillallinen

20.00 Iltapala

Päivä 4
8.00 Aamupala

9.00 Mökkien siivous ja palautus

10.00 Vahvuustyöpaja

11.00 Lounas

12.00 Palaute, loppulystit

13.00 Kotia kohti!



Maksuttomat leirikouluohjelmat

GEOKÄTKÖILY

= Ryhmäytyminen

ESCAPE ROOM

GO GLOBAL 
ABOUT CLIMATE CHANGE

KALANTUTKIMUS

= Liikunta

Tutustumme Geokätköilyyn ja etsimme

harjoituskätköjä Villa Elban pihapiiristä ja lähistöltä

GPS-laitteiden avulla. 

Kesto 1-1,5 tuntia

Ihmisoikeustavoite:

Jokaisella on oikeus kulttuuriin!

= Vesistö

= Ongelmanratkaisu

Miksi kala näyttää kalalta? Miksi kalat ovat

erinäköisiä? Tutkimme kalan fysiologiaa ja

ekologiaa laboratoriossa. Mahdollisuus tallentaa

mikroskoopilla otettuja valokuvia omalle

muistitikulle. 

Kesto 1,5 - 2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Vedenalainen elämä

Nuotta-valmennus ohjelmat

Ilmastoaiheinen tietovisa, joka käsittelee

ilmastonmuutosta ja ilmastokysymyksiä. Tietovisa-

osion jälkeen osallistutaan ilmastoaiheiseen

työpajaan. Kesto 2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Ilmastotekoja

Ryhmällä on rajallisesti aikaa ratkaista

pakohuoneista löytyvät arvoitukset, tehtävät

ja mysteerit! 

Kesto 1,5 tuntia

Ihmisoikeustavoite:

Jokaisella on oikeus kulttuuriin!

Aisti luonto uudella tavalla, hilpeästi, myös

hiljentyen. Aistiretki lähimaastoon avartaa tapaasi

tarkkailla ympäristöäsi. 

Kesto 1-2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

= Luonto ja ympäristö

 

AISTIRETKI

= Luovuus

ELBA TOUR

Elba Tourissa on sama periaate kuin golfissa ja

frisbeegolfissa, mutta se on hauskempi ja sen

läpäisyyn vaaditaan luovuutta!  Jokaisen pelaajan on

osuttava jokaiseen radan maaliin pienimmällä

mahdollisella määrällä "lyöntejä".  Pelivälineinä mm.

Lacrosse, rugby ja turbokeihäs. Kesto 2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia



 

Tutustumme jääturvallisuuteen sekä -välineisiin ja

teemme pilkkiretken Vanhansatamanlahdelle. Voi

mukavasti yhdistellä kalantutkimuksen kanssa.

(Jäävaraus)

Kesto 2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Vedenalainen elämä

PILKKIRETKI

MAJAKKASEIKKAILU

MELONTA
Tutustumme melonnan perusteisiin ensin rannalla

ja sitten vesillä. Valitsemme sopivan

melontakohteen Vanhansatamanlahden läheltä ja

tutustumme myös alueen jännittävään historiaan.

Meloa voi joko avokanooteilla tai

kajakkikaksikoilla. Säävaraus. 

Kesto 2-4 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

Tutustumme sarjakuvan tyyppeihin ja menetelmiin.

Sarjakuvan aihe voidaan valita leirikoulun teeman

mukaan tai voimme tarjota valmiin aiheen.

Kesto 2 tuntia

Ihmisoikeustavoite:

Jokaisella on oikeus kulttuuriin!

Tutkimme meren pieneliöiden elämää

rantavedessä ja laboratoriossamme.

Tutustumme ainutlaatuisen Itämeremme

erityispiirteisiin ja lajistoon. Mikroskoopilla

otettuja valokuvia voi tallentaa omalle

muistitikulle.

Kesto 1,5-2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Vedenalainen elämä

MERENTUTKIMUS

SARJAKUVAPAJA

LINTURETKI

Teemme ohjatun retken pitkospuita pitkin

linnustonsuojelualueelle lintutornille. Otamme

mukaan kiikarit, lintukirjan ja

kaukoputken. Kuinka monta lintua tunnistat?

Kesto 1-1,5 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Maanpäällinen elämä

LUOVA HUONE

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.

Kesto 1-2 tuntia

Ihmisoikeustavoite: 

Kaikilla on oikeus kulttuuriin

Teemme retken polkua pitkin Rummelön

linnustonsuojelualueen läpi Harriniemen vanhalle

majakalle (reitti n. 4 km). Matkan varrella teemme

erilaisia yhteistyötehtäviä. Majakan lähelle on

tarinan mukaan piilotettu aarre… Mukaan voidaan

ottaa omat eväät tai tilata herkulliset eväät Villa

Elban keittiöltä.

Kesto 2,5-3 tuntia

Ihmisoikeustavoite:

Kaikki ovat yhdenvertaisia

Pelissä kehitetään kiertotalousliikeidoita ja opitaan

ymmärtämään kiertotaloutta yritystoiminnan ja

kuluttamisen näkökulmasta sekä saadaan

tiimityötaitoja ja valmiuksia omien liikeideoiden

kehittämiseen ja yrittäjyyteen.

Kesto 1-2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Vastuullista kuluttamista

KIERTOTALOUSPELI



Maksuttomat leirikouluohjelmat

KAUPUNKISEIKKAILU 

TERVAKAUPUNKI

= Ongelmanratkaisu

JOUSIAMMUNTA 

VILLA ELBASSA
JOUSIAMMUNTA 

URHEILUTALOLLA

MAASTOKOKKI

= Ryhmäytyminen

KORIKIIPEILY

1800-luvulle sijoittuvassa historiallisessa

kaupunkiseikkailussa käymme mm. tervakauppaa

Kokkolan tervatorilla ja Eurooppalaisissa satamissa,

lähetämme tekstiviestin optisen lennättimen avulla ja

tutustumme toiminnallisesti 1800-luvun elämään

Kokkolassa. Kesto 2-6 tuntia

Ihmisoikeustavoite:

Jokaisella on oikeus kulttuuriin!

Jousiammuntaa vastakaarijousella Kokkolan

urheilutalolla. Voidaan myös yhdistellä seinäkiipeilyn

kanssa.

Kesto 1-2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

Kisailemme Kokkolan keskustassa pienissä ryhmissä

rastilta rastille. Tutustumme samalla Kokkolan

kaupunkiin ja alueen historiaan. Ryhmän aikuiset

kulkevat pienryhmän mukana.

Kesto 1,5-2 tuntia

Ihmisoikeustavoite:

Jokaisella on oikeus kulttuuriin!

Valmistamme yhdessä aterian maastossa

retkikeittimellä tai avotulilla.

Kesto 3 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

Jousiammuntaa vastakaarijousella Villa Elbassa.

Voidaan myös yhdistellä korikiipeilyn kanssa.

Kesto 1-2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

= Vesistö

 

KAUPUNKISEIKKAILU

= Luonto ja ympäristö

= Liikunta

= Luovuus

Korikiipeilyä yläköysivarmistuksella Villa Elbassa.

Kuinka korkean tornin päälle uskallat nousta? Voidaan

yhdistellä jousiammunnan kanssa.

Enintään 9 henkilöä / tunti. Kesto 1,5-2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

Nuotta-valmennus ohjelmat



 

MAASTOPYÖRÄILY MELONTA- JA PYÖRÄILYRETKI
TOUR DE 

VANHASATAMANLAHTI

SAARIPÄIVÄ 

TRUTKLIPPANILLA
Seinäkiipeilyä urheilutalolla Kokkolan keskustassa

9 metriä korkealla sisäseinällä. Kiipeilijät

varmistetaan yläköydellä. Voidaan yhdistää

jousiammunnan kanssa.

Enintään 12 hlöä/h/ohjaaja

Kesto 1-2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

Menemme venekyydillä Trutklippanin saarelle.

Laitamme yhdessä lounaan ja lämmitämme saunan.

Trutklippanin salaisuus –ohjelma. Toukokuusta

lokakuuhun. 

Kesto noin 7 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

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

Kesto 3 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

SEINÄKIIPEILY

Maastopyöräilyretki Villa Elban laadukkailla

maastopyörillä Sannanranta-Harrbådan alueella,

pieniä ja isompia polkuja pitkin. Maastopyöräily

on mahtava tapa nauttia ulkoilusta ja luonnon

monimuotoisuudesta.

Enintään 15 hlöä kerrallaan.

Kesto 2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

SAIPPUAPAJA
Saippuapajassa jokainen valmistaa itselleen tai

lahjaksi toiselle palasaippuan saippuamassasta. 

(Ei sovi tuoksuyliherkille).

Kesto noin 1,5 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia



Maksuttomat leirikouluohjelmat

TULEVAISUUSPAJA

TAPPAJAORAVAN 

SEIKKAILU

SUP-LAUTAILU

Frisbeegolf

Latukartta

Lautapelit

Lintutorni-retki (kiikarit saa lainaan

luontokoulusta)

Mobo-suunnistus

Nuotiopaikka

Pihapelit (esimerkiksi lentopallo,

jalkapallo, tikkataulu ja mölkky)

Puulajitaulut

Retkeilykartta

OMATOIMISET OHJELMAT:

Villa Elbasta löytyy myös omatoimista tekemistä. 

Miltä näyttää kestävän tulevaisuuden Suomi vuonna

2100? Työpajassa heitämme yhdessä ideoita ja

kehittelemme niitä eteenpäin. 

Kesto 2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja

infrastruktuureja

VAHVUUSTYÖPAJA

OMAN ELÄMÄSI TOIMITUSJOHTAJA
Pohditaan yhdessä ja yksin miten

strategiasuunnittelua voi hyödyntää oman

tulevaisuuden suunnittelussa. 

Kesto 1,5 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvintointia

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… Kesto 1,5-2 tuntia

Ihmisoikeustavoite:

Kaikki ovat yhdenvertaisia

SUP-lautailu eli Stand Up Paddling on hauska ja

helposti omaksuttava surffauksen kantamuoto.

SUP-laudalla melotaan seisaaltaan suurella

surffilaudalla ja nähdään vesistö aivan

uudenlaisesta näkökulmasta. 

Kesto 1-1,5 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

 

LUONTOYMPÄRISTÖ

HYVINVOINNIN TUKENA
Missä vietän aikaa, missä voin hyvin. Miten

luontoympäristö voi tukea hyvinvointiani?

Kesto 2 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvintointia

Mitkä ovat niitä, jotka vahvistavat meitä? Missä olen

hyvä? Koetaan käytännössä positiivisen palautteen

voima.

Kesto 1-1,5 tuntia

Kestävän kehityksen tavoite:

Terveyttä ja hyvinvointia

Millaisia tuettuaja kansainvälisiä mahdollisuuksia

Erasmus+ ohjelma ja Euroopan solidaarisuusjoukot

tarjoaa nuorille. Voidaan myös tutusta

kansainvälisiin vapaaehtoistyöntekijöihimme

Kesto 1-1,5 tuntia

KANSAINVÄLISTEN

MAHDOLLISUUKSIEN INFO



Villa Elban päärakennus - Huvudbyggnaden - The Main Building
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