
Tilauskoulutukset 2021

Tervetuloa Villilään!



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 4-
6 henkilölle omasa rauhassa. Tiedustelut Heliltä tai Timolta. 

https://hiidenniemi.net/hirsihuvilat/


Nauti olostasi.
Meillä tarjotaan maukasta kotiruokaa



Ruokailu-
vaihtoehdot
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!
. 

Toivottavat Heli ja Timo
Tiedustelut ja varaukset

Heli Siitari p. 040 592 7777 
heli@villila.net

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

mailto:heli@villila.net

