Tervetuloa Villilään!
Tilauskoulutukset 2021

Ikimuistoinen viikonloppu
juuri Teille!
Villilä Luonto Oy toimii Kangasniemen Kutemajärven kylässä omassa
rauhassaan Siitarin tilan mailla. Olemme keväällä 2020 aloittanut
koulutus- ja asiantuntijapalveluihin erikoistunut yritys. Haluamme tarjota
asiakkaillemme uudenlaisen mahdollisuuden kouluttautua ja virkistäytyä.
Meitä ympäröivä monimuotoinen luonto sekä kaunis maalaismiljöö
hoidettuine perinneympäristöineen luovat siihen ainutlaatuiset puitteet.
Villilässä koet uudistuvasi myös tunne- ja viretasolla.
Tilausviikonloppumme esim. Kasvattajille tai omalle ryhmällesi ovat täysin
räätälöitävissä juuri tarpeisiinne! Kouluttajina toimivat kokeneet Heli
Siitari ja Timo Luomanen, sekä halutessasi myös omat kouluttajasi.
Monipuolisia maastoja riittää –myös vesiharjoittelupaikoja on useita.

Miksi valita Villilä?

•

Pidämme teistä kaikin tavoin
hyvää huolta
yhteistyökumppaniemme kanssa.
Voit valita useasta eri majoitus- ja
ruokailuvaihtoehdoista juuri teille
sopivat

•

Koulutus on yksilöllistä, ja se
räätälöidään juuri teille sopivaksi
ammattitaitoisten kouluttajiemme
vetämänä

•

Villilään on helppo tulla joka
puolelta Suomea: hyvät tiet niin
Helsingistä (250 km), Mikkelistä
(65 km), Jyväskylästä (80 km) kuin
Kuopiostakin (125 km), eli olemme
keskellä kauneinta Järvi-Suomea.

Koulutuspäivä
Koulutuspäivän hinta on 500
eur/kouluttaja (sis. 24% alv) (2 x
3 h / kouluttaja). Järjestäjälle ei
muita kuluja kouluttajista.
Hintaan sisältyvät myös
koulutustarvikkeet
Puolikas koulutuspäivä (3 h) 300
eur (sis. alv).
Voit myös itse valita
koulutuspäivällesi aiheen,
esimerkiksi nuoren koiran
peruskoulutus, mock trial tyyppinen koulutus dameilla,
vesityöpäivä jne. Kysy rohkeasti
lisää!

Vaihtelevat maastot
Voit myös esittää toiveita
maastoista. Meillä on
monipuolisesti maastoja
käytössäsi niin
peltotyöskentelyyn, rinteitä ja
korkeuseroja, metsää, vettä ja
kaikkea siltä väliltä!

Haluatko esimakua
koulutuksesta verkossa?

Voimme käydä koulutusasioita
läpi jo verkkoluennolla ennen
varsinaista koulutuspäivää tai
viikonloppua. Hinta 2 h
verkkotapaamiselle on 200 eur.
Erinomainen tapa säästää aikaa
koulutuspäivänä! Kysy lisää
Heliltä!

Majoitus Villilässä 2021
Toimintakeskus Kouluranta tarjoaa B & B –majoitusta
kodikkaassa ja lämminhenkisessä vanhassa kyläkoulussa
Kutemajärven rannalla. Majoitusta tarjolla 2 x 4 hh ja 4 x 2
hh eli 16 hengelle, ja lisäksi myös saunatupa max 3
hengelle pihasaunan yhteydessä. Kouluranta sijaitsee n. 5
km Villilästä.
Koulurannan ystävällinen isäntäpari Piko ja Heimo
lämmittävät sinulle iltasaunan haluamanasi ajankohtana, ja
aamusi aloitat runsaalla aamiaisella. Nämä kuuluvat
majoituksen hintaan (33 euroa omilla liinavaatteilla, talon
liinavaatteilla 10 eur lisämaksu). Koiran saat tuoda
huoneeseen 10 euron lisämaksusta (maksu per majoittuja
ja majoituskerta).
Voit varata porukallesi myös lounaan (keittolounas 9 eur,
muu kuin keittolounas 11 eur, lounas sisältää jälkiruuan)
tai illallisen (11 eur, sisältää jälkiruuan). Voimme sanoa
kokemuksesta, että Pikon pöydästä löytyy herkkuja
kaikkeen makuun!
Myös illanvietot koulun vanhassa juhlasalissa järjestyvät
isommallekin porukalle! Pihapiirissä myös tilava kota ja
kätevä kilometrin lenkkipolku koiranulkoilutukseen.
Pihapiirissä myös tilaa asuntovaunuille ja. -autoille.
Majoituksen voit varata suoraan Koulurannasta, p. 050 361
1860.
Hiidenniemen Hirsihuvilat tarjoaa majoitusta kolmessa
tilavassa täysvarustellussa hirsihuvilassa porukallenne.
Käytössäsi ovat huvilat Kivitasku, Kivipuro ja Hiidenkivi,
jotka sijaitsevat myös n. 5 km Villilästä.
Huviloissa on kaksi erillistä makuuhuonetta (alakerrassa
parisänky, yläkerran makkarissa parisänky erillisillä
vuoteilla, 2 irtosänkyä, sekä tilavalla parvella kaksi laveria,
jotka saa tarvittaessa levitettyä). Täten yhdessä huvilassa
on tilat 8-10 henkilölle. Ja lisäksi oikein tiukassa tilanteessa
myös olohuoneen sohva taipuu vuodesohvaksi J.
Mökeistä lisätietoa osoitteessa
https://hiidenniemi.net/hirsihuvilat/. Varaukset ja hinnat
yhteistyökoodilla Farmin verkkokaupan kautta 120-236
eur/mökki/vrk (sesongin mukaan, alempi hinta voimassa
4.6.2021 saakka ja 11.9. 2021 ->. Lisätietoja myös Heliltä!

Villilän omia majoitustiloja valmistuu jo kesällä 2021.
Käytössäsi on silloin Kiviahon tunnelmallinen hirsimökki 46 henkilölle omasa rauhassa. Tiedustelut Heliltä tai Timolta.

Nauti olostasi.
Meillä tarjotaan maukasta kotiruokaa

Ruokailuvaihtoehdot
Meillä tarjotaan hyvän tunnelman
lisäksi myös maukasta kotiruokaa!

Ruokailut Koulurannassa:
•

Majoitukseen sisältyy aina todella
kattava aamiainen.

•

Lounas jälkiruokineen
valmistettuna kauden tuotteista
9 eur (keittolounas), 11 eur (muu
kuin keittolounas).

•

Illallinen 11 eur (sis. Jälkiruoka)

•

VINKKI: Ruokailut myös
isommille ryhmille esim. illaksi –
osa porukasta voi majoittautua
toisaalla, esim. Hiidenniemen
hirsimökeissä ja tulla nauttimaan
illasta Koulurantaan

•

5 km Villilästä

Ruokailut Villilässä:
•

Keittolounas + kahvi ja pulla 9
eur tarjoiltuna Villilässä

•

Kauden lounas jälkiruokineen 13
eur (esim. riistalla täytetyt
nokkosletut, uudet perunat ja
mansikkarahka) tarjoiltuna
Villilän Vanhassa Liiterissä

•

Kahvi/tee/mehu ja kotitekoinen
täytetty sämpylä 4 eur

•

Nuotiomahdollisuus omalle
porukallesi, myös kaasugrilli
käytössänne

•

Mahdollisuus käyttää Vanhaa
Liiteriä omiin ruokailuihin (mikro
ja kaasuliesi käytössä)

Tervetuloa meille!
Tehdään teille näköisenne
viikonloppu.
Toivottavat Heli ja Timo
Tiedustelut ja varaukset
Heli Siitari p. 040 592 7777
heli@villila.net
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

