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YLEISTÄ
Virkistysaluesäätiön toiminnan tavoitteet
Säätiön toiminnan tarkoituksena on turvata säätiön toiminnassa mukana olevien
kuntien asukkaiden virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajankäyttöön soveltuvien alueiden
käyttömahdollisuudet Etelä-Karjalassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii
omistukseensa maa- ja vesialueita ja järjestää kuntien asukkaille virkistys- ja vapaaajankäyttöön soveltuvia palveluja.
Säätiön toiminnan alkuvaiheen aluehankintojen jälkeen säätiön toiminta on
keskittynyt virkistysalueiden ylläpitämiseen ja palveluiden kehittämiseen palveluista
tiedottamiseen. Säätiö osallistuu myös luonnon virkistyskäytön yleiseen
kehittämiseen sekä luontomatkailun edistämiseen Etelä-Karjalassa.
Yleisesti Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön vuodesta 2016
Virkistysalueet, retkisatamat ja retkikohteet olivat asukkaiden ja matkailijoiden
käytössä entiseen tapaan; säätiön hallinnoimia retkikohteita huollettiin ja
rakenteisiin tehtiin tarvittavia kunnostuksia yhteistyötahojen toimesta. Pienemmät
kunnostukset sisältyvät säätiön perusrahoituksella katettavaan alueiden ylläpitoon,
mutta vuonna 2016 Muukonsaaressa, Rastinniemessä, Ruuhonsaaressa ja
Mielakanrannalla hyödynnettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien
myöntämää investointihankerahoitusta.
Maakunnan retkeilymahdollisuuksien löydettävyyden parantamiseksi ja saamiseksi
laajempaan tietoisuuteen retkikohteet ja retkeilyreitit tallennettiin valtakunnalliseen
liikuntapaikkarekisteriin ja julkaistiin myös Metsähallituksen ylläpitämässä
Retkikartta.fi-palvelussa.
Kesäkuuhun
mennessä
loppuun
saatettuun
tallennusprojektiin saatiin Maaseutuohjelman kehittämishankerahoitus, joka kattoi
työkustannukset.
Kuluneena vuonna Virkistysaluesäätiö osallistui ja oli järjestämässä useita
tapahtumia, joilla tehtiin säätiön palveluja sekä muita Etelä-Karjalan retkikohteita
tunnetuiksi.
Saimaa Geoparkin suunnittelu- ja valmistelutyö jatkui, säätiö osallistui mm.
kohteiden selvitykseen sekä neuvotteluihin tulevan Geopark-yhdistyksen ja
virkistysalue-organisaatioiden yhteistoimintamallista.
Talouden kannalta erityistä oli Päihäniemessä toteutunut harvennushakkuu, josta
saatu puunmyyntitulo nousi arviota suuremmaksi.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr 2016

-2-

Virkistysaluesäätiön toiminta-alue
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön perustajakunnat
ovat
Lappeenranta,
Imatra,
Joutseno ja Taipalsaari (1990).
Myöhemmin säätiön toimintaan ovat tulleet
mukaan Savitaipale (1998), Suomenniemi
(2001), Rautjärvi (2002), Ruokolahti (2003),
Parikkala (2007) ja Luumäki (2008). Lemi
(2013). Säätiön toiminta kattaa koko
maakunnan alueen. Joutseno yhdistyi
Lappeenrantaan 2009 ja Suomenniemi liittyi
Mikkelin kaupunkiin 2013. Säätiön toiminta
kattaa koko Etelä-Karjalan maakunnan ja
toimintaa on rahoittamassa kaikki 9 kuntaa.

SÄÄTIÖN HALLINTO JA ORGANISAATIO
Hallitus
Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, johon säätiön toiminnassa mukana olevat kunnat
nimeävät edustajat vaalikausittain. Kulunut vuosi oli hallituksen neljäs toimintavuosi.
Hallituksen jäsenet:
Nimeäjäkunta
Imatra
Lappeenranta

Luumäki
Parikkala
Rautjärvi
Ruokolahti
Savitaipale
Taipalsaari
Lemi

Varsinaiset jäsenet:
Varajäsenet:
Jani Telkkä (pj)
Antti Riikonen
Elsa Silvennoinen (vpj.)
Jaana Rikkinen
Kyllikki Vainikka (joulukuusta alkaen)
Irmeli Roste
Marjatta Turunen
Tuula Uro
Helena Liiri
Tuula Joronen
Kerttu Friman-Nummila
Terho Kemppinen
Heimo Repo
Vesa Kokkonen
Pentti Luukkonen
Leena Byckling
Riitta Mäkinen
Asko Saikko
Kimmo Kylämies
Juha Koivisto
Lasse Nisonen

Marraskuussa saatiin suru-uutisen varapuheenjohtaja Eila Silvennoisen poismenosta.
Lappeenrannan kaupunki nimesi hallitukseen uudeksi jäseneksi Kyllikki Vainikan.
Hallituksen kokoukset vuonna 2016
1.3. Tilinpäätöskokous Lemin Vanhassa Pappilassa
7.7. Kevätkokous kesäretken yhteydessä Ruokolahden Kauppakasinolla
15.11. Syyskokous Lappeenrannan Linnoituksessa Kehruuhuoneella
Työvaliokunta kokoontui kaksi kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen.
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Hallituksen jäsenet
Rastiniemen
virkistysalueella
7.6.2016.
Elsa Silvennoinen oli
vielä mukana.
Työvaliokunta
Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen kokousten valmistelua ja päätösten toimeenpanoa sekä säätiön juoksevia asioita hoitaa työvaliokunta, johon kuuluvat asemansa
puolesta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 1-2 muuta jäsentä.
Työvaliokunnassa ovat tällä hallituskaudella toimineet puheenjohtaja Jani Telkkä,
varapuheenjohtaja Elsa Silvennoinen ja hallituksen jäsenet Irmeli Roste ja Tuula Uro.
Työvaliokunta piti yhteensä kolme kokousta, joista yhden yksisähköpostikokouksena.
Lisäksi asiamies oli puheenjohtajien ja työvaliokunnan kanssa yhteydessä myös
palaverien välillä säätiön asioihin liittyvissä kysymyksissä.
Asiamies ja toimisto
Asiamiehen/toiminnanjohtajan tehtäviä on hoitanut MMM (metsänhoitaja) Hanna
Ollikainen syksystä 2003 asti, säätiön työntekijänä 1.5.2004 lähtien. Ollikainen on
toiminut myös projektipäällikkönä säätiön hallinnoimissa EU-projekteissa vastaten
projektien toteuttamisesta. Alkuvuonna 2016 toiminnanjohtajan työllisti ’EteläKarjala Retkikartalle’ -hankkeen reittien ja kohteiden tallennustyö ja uudesta
palvelusta tiedottaminen. Helmikuussa jätettiin rahoitushakemus investointihankkeelle Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen, jota hanketta varovasti käynnisteltiin
vaikka samalla vielä haettiin toimenpide- ja rakennuslupia.
Säätiön perustoiminnan tehtävissä Ollikainen toimii hallituksen ja työvaliokunnan
sihteerinä sekä hoitaa yhteydet sidosryhmiin, edustaa virkistysaluesäätiötä eri
tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä ja muiden tahojen hallinnoimissa hankkeissa,
jotka liittyvät virkistysaluesäätiön toimialaan. Asiamiehelle on vuokrattu 12 m3
toimistohuone Imatran Tietotalosta osoitteessa F.O. Virtasen katu 6, 55100 Imatra.
Säätiön virallinen osoite on ollut vielä toistaiseksi Etelä-Karjalan liiton toimistolla,
Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta. Etelä-Karjalan liitossa toimistosihteeri Mari
Ruoho on huolehtinut säätiön postista ja toimittanut sen edelleen asiamiehelle.
Säätiön hallitus teki vuoden ensimmäisessä kokouksessa päätöksen kokousasiakirjojen lähettämisestä sähköpostilla, joten kokouspostin lähettämisestä
luovuttiin.
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Taloushallinto
Laskujen maksamisen hoiti asiamies Hanna Ollikainen ja kirjanpidosta vastasi
Tilitoimisto Aalef Oy, joka syksyllä yhdistyi Suomen Talousverkko Oy:öön. Tilitoimisto
hoitaa myös palkkojen ja palkkioiden maksut työnantajamaksuineen sekä tekee
tilinpäätöksen ja veroilmoituksen.
Tilintarkastajat
Varsinaiset tilintarkastajat:
Pasi Waris, KHT
Päivi Värjä, KHT

Varatilintarkastajat:
Pasi Pietarinen, KHT
Marja-Liisa Lohtander, HTM

Tilintarkastajat edustavat tilintarkastusyhteisöä PriceWaterhouseCoopers Oy.

SÄÄTIÖN VIRKISTYSALUEET
Säätiön omistamat virkistysalueet
Virkistysaluesäätiö on hankkinut alueita seudulliseen yleiseen virkistyskäyttöön.
Nykyisin säätiöllä on omistuksessaan Saimaalla yhteensä 6 saarikohdetta ja 3 maitse
tavoitettavaa virkistysaluetta. Saimaan vesistön ulkopuolella merkittävin kohde on
Hiitolanjoen ympärillä sijaitseva virkistysalue Rautjärvellä (kaksi erillistä aluetta) sekä
lintutornit Pien-Rautjärvellä Parikkalassa (kaksi erillistä kohdetta).

Maa-alueissa ei tapahtunut
muutoksia vuonna 2016.
Kuva Huuhanrannan
virkistysalueelta (Ruokolahti).
Sopimuskohteet
Omien alueiden lisäksi säätiö on hankkinut virkistysalueita ja retkitukikohtia
sopimuksilla. Pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla on vuokrattu alueet Kuolimolta
Savitaipaleella; Lepänkannon ranta Lääkäriseura Duodecimilta ja rantautumispaikka
Suomensalon saaresta Metsähallitukselta. Tornator Oy:n kanssa uusittiin sopimus
Riitjärven ja Valkjärven (Heinlahden) laavukohteista edellisen sopimuksen
umpeuduttua. Nämä Ruokolahdella sijaitsevat metsästystukikohdat ovat
käytettävissä retkeilyyn metsästyskauden ulkopuolella.
Lisäksi säätiö ylläpitää laavuja Lappeenrannan kaupungin alueella Lappeenrannan
seurakuntayhtymältä vuokratuilla alueilla Ruohosaaressa ja Karhusaaressa. Kempin
laavu Vilkjärvellä ja Hämmänauteensuon laavu sijaitsevat Lappeenrannan kaupungin
maalla. Uusimmat sopimuskohteet ovat Lemin kunnan omistuksessa olevat
rantakohteet Mielakanranta ja Monnonlahti Pien-Saimaalla.
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Karhusaaren laavu sijaitsee
Kaupunginlahden edustalla. Laavun
alue on vuokrattu Lappeenrannan
seurakuntayhtymältä.
Muukonsaaren leirikeskus
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Muukonsaaren leirikeskuksen ylläpidosta
Lappeenrannan kaupungin kanssa on voimassa vuodesta 2015. Säätiön visiona on
kehittää Muukonsaaren leirikeskuksesta Saimaa Geoparkiin retkikeskus, joka
palvelee sekä paikallisia asukkaita että matkailijoita.
Leirikeskuksen rakennuksia vuokratuloilla oli tarkoitus kattaa alueen huolto- ja
ylläpitokustannukset, tämä tavoite ei ole vielä toteutunut ensimmäisinä vuosina,
vaikka kohdetta on pyritty markkinoimaan paikallisille matkailu- ja seuratoimijoille.
Muukonsaaren kehitystyö käynnistettiin kunnostamalla leirimökkien kalustus
matkailukäyttöön paremmin soveltuviksi sekä alueen ympäristöä ja rakennuksia
kunnostamalla. Nämä toimenpiteet sisältyivät haettuun investointihankkeeseen
’Retkisatamat Geopark-kuntoon’.

Muukonsaaren leirimökkien
sisustusta muutettiin
viihtyisämmäksi muutostöillä
sängyissä sekä uusimalla patjat ja
tyynyt.
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Sarviniemi
Etelä-Karjalan liiton johdolla käytiin Metsähallituksen ja Puolustusvoimien kanssa
käytiin neuvotteluja Sarviniemen alueen saamisesta säätiön hallintaan ja
virkistyspalvelujen kehittämiseksi. Neuvotteluissa edettiin, mutta vuokrasopimuksen
viimeistely siirtyi seuraavalle vuodelle.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maaomaisuus on 31.12.2016:
Omat alueet

Kunta

Ilkonsaari

Taipalsaari

Satamosaari

Joutseno

Hankintavuosi
1990

Pinta-ala

1991

4,2 ha

19,1 ha

Kauppahinta

Saatu valtionavustus (€)
290 124 €
87 037
97 549 €

42 869

(saunamökki)

Päihäniemi
Ruuhonsaaret
Rastinniemi
Hietasaari
Hiitolanjoki
alueen myynti
2013
Palosensaari
Huuhanranta
Pohjanranta
Tarassiinlahti
Pullikainen

1998
2000
1993
1995
1995
1999
2004

Taipalsaari
Taipalsaari
Taipalsaari
Taipalsaari
Rautjärvi

Suomenniemi
Ruokolahti
Parikkala
Parikkala
Lappeenranta

5,5 ha
0,7 ha
30,1 ha
76,8 ha
8,5 ha
1,3 ha
33,1 ha
- 0,8 ha

2005
0,9 ha
2007
5,6 ha
2007
0,7 ha
2007
2,9 ha
2010
6,0 ha
Yhteensä 195,4 ha

42 047 €
2 195 €
151 369 €

21 023
1 098
75 685
206 030

(yksi kauppa)

412 060 €
6 728 €
100 000 €
(1 500 €)

3 364
30 000

9 000 €
51 000€
5 000 €
5 600 €
70 000 €
1 242 672 €

2 700
15 300
1 500
1 680
21 000

509 285 €

Sopimusten perusteella ylläpidettävät alueet ja kohteet 31.12.2016:
Sopimuksin
hankitut kohteet
Lepänkanto

Kunta
Savitaipale

Sopimuskumppani, /
alueen omistaja
Suomalainen lääkäriseura
Duodecim

Valkjärvi ja Riitjärvi
Ruohosaari
Karhusaari
Suomensalo
Kempin laavu
Hämmäauteensuo
Salpalinjan kohteet
Hostikan
alueella
(entinen Ylämaa)
Monnonlahti ja
Mielakanranta
Muukonsaari

Ruokolahti
Lappeenranta
Lappeenranta
Savitaipale
Lappeenranta
Lappeenranta
Lappeenranta

Tornator Oyj
Lappeenrannan srk-yhtymä
Lappeenrannan srk-yhtymä
Metsähallitus
Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
Senaattikiinteistöt

Lemi

Lemin kunta

Lappeenranta

Lappeenrannan kaupunki
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Virkistysalueiden palvelut
Kaikki säätiön virkistysalueet on varustettu retkeilijöitä palvelevilla rakenteilla.
Satamosaaressa on kaksi saunaa, Hietasaaressa ja Ruuhonsaaressa on myös saunat.
Muissa kohteissa on grillikatoksia, laavuja ja nuotiosijoja. Käymälä on välttämätön
palvelu, joka onkin jokaisessa kohteessa ja isommilla alueilla useita. Tarassiinlahdella,
Pohjanrannalla ja Hiitolanjoella on lintutornit.

Grillikatos Pullikaisen saaren suojaisassa
sisälahdessa.

Satamosaaressa ns. vanha sauna, joka tuli
alueen kaupan mukana. kulumiselta.

Liikuntaesteisille liikkumista helpottavia rakenteita on Satamosaaressa,
Ilkonsaaressa ja Hiitolanjoen Kangaskoskella. Pien-Rautjärven lintutornien
alatasanteelle pääsee pyörätuolilla, näissä kohteissa on myös inva-mitoituksen
mukaiset tilavat käymälät. Vastaavat käymälät on myös Päihäniemen ja Lepänkannon
alueilla, joissa maasto on melko tasaista ja kovapohjaista kangasmaata.
Suurempia uusia rakennustöitä ei toteutettu vuonna 2016, koska haettuihin
investointeihin vaaditut lupahakuprosessit lupakuvien teettämisineen venyivät
loppuvuoteen. Suunnittelu- ja valmistelutyötä uusien rakennusten saamiseksi siis
tehtiin.
Satamon laituripalon (2013) jälkeisen korjauksen maksajasta jatkui keskustelu.
Hallitus edellytti korvauksen perimistä veneenomistajalta, mutta lopulta Imatran
kaupungin lakimieheltä saadun ohjeistuksen perusteella maksua ei viety perintään, ja
Pidä Saaristo Siistinä ry:ltä tilatun laiturin korjauksen kulut jäivät säätiölle.
Alueiden huolto
Alueiden huollosta on tehty eri yhteistyökumppaneiden kanssa pitkäaikaiset
sopimukset, joiden perusteella alueiden huolto toteutui aikaisempien vuosien
tapaan. Tärkein yhteistyökumppani on Pidä Saaristo Siistinä ry, jonka huoltoalus
Roope-Saimaa kiersi säätiön retkisatamat kahden viikon välein kesällä 2016.
M/s Roope-Saimaan miehistön tehtäviin sisältyy alueen yleissiistiminen, saunojen
käyttöönotto keväällä ja pesut kesän mittaan sekä pienten puutteiden korjaaminen.
Tarpeen mukaan hoidetaan kirveiden ja sahojen uusiminen, polttopuiden kuljetus ja
siirto katoksiin sekä saunamaksulippaiden tyhjentäminen.
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Muissa kohteissa alueiden huollosta vastasivat
Ruohosaari
Saimaan Latu ry
Hämmäauteensuon laavu
Lappeen Riento ry
Kempin laavu
Vilkjärven Erä ry
Ruokolahden laavu
SK Vuoksi ry
Palosensaari
Elinkeinoyhtymä Viitikka & Pöntinen
Hiitolanjoki
Kokkolanjoen Erämiehet ry / Petri Räsänen
Päihäniemi
Pelastusrengas / Juha Ronkainen
Karhusaari
Pelastusrengas / Juha Ronkainen
Huuhanranta
Riitta Muhli ja Antti Karhu
Tarassiinlahti
Jarmo Paakkinen
Lepänkanto
Savitaipaleen nuorison tuki ry
Muukonsaari
Pelastusrengas / Juha Ronkainen
Monnonlahti ja Mielakanranta
Mikko Ikävalko
Muut yhteistyökumppanit
Virkistysalueiden viihtyisyys on tärkeää alueen käyttäjille. Perushuolto ei kata
laajempia kunnostuksia, jotka ovat välttämättömiä kovassa käytössä olevien
rakenteiden ikääntyessä. Välttämättömät kiireelliset korjaukset on pyritty ja pyritään
teettämään joko kohteen huollosta vastaavan tai muun tahon avulla.
Edellisinä vuosina käyntiin lähtenyt yhteistyö eri tahojen kanssa jatkui ja uusiakin
tahoja tarjoutui talkoisiin. Pienet rakennustyöt, polttopuuhuolto ja ympäristön
siistiminen sopivat yhteistyökumppanien toimintaan, jolloin työ yleisten
virkistyskohteiden hyväksi tuo hyötyä ja hyvää mieltä molemmille osapuolille, myös
alueiden käyttäjille. Vuonna 2015 saatiin apua näiltä tahoilta:
•
•
•
•
•

Ammattiopisto Sampolta saatiin hankittua nuotiogrillejä tarvikkeiden
hinnalla.
Eksoten nuorten työtoimintaryhmä toteutti Päihäniemessä kesän aikana
siivous- ja polttopuupäiviä, joista sovittiin säätiön kanssa.
Joutsenon työpaja järjesti kesäkuussa Muukonsaaressa työleirin, joka oikaisi
saunan perustukset.
Monet vakituiset veneilijät katsovat paikkojen päälle ja tekevät myös omaaloitteisesti pientä siivousta ja kunnostusta.
Kangaskosken ympäristön asukkaat siivosivat laavun ympäristöä talkoilla.

Muukonsaaren saunan perustustolpat
ovat kuvassa ennen Joutsenon työpajan
kunnostusprojektia.
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Skiittasaaren rakentaminen Ilkonsaaressa
Saimaan Skiitat ry jatkaa ortodoksisten kappeleiden rakentamista Ilkonsaareen,
käynnissä on kahden kappelin rakennustyö harkoista. Yhdistys hankkii rahoituksen ja
vastaa toteutuksesta.

Ilkonsaaren neljäs tsasouna
harjakorkeudessa kesällä 2016.
Valmisteilla oli myös toinen
kiviharkkorakenteinen tsasouna, joiden
valmistuttua näitä on jo 5 kappelia.
Metsän-, luonnon- ja ympäristönhoito
Virkistysaluesäätiön metsäomaisuuden hoitoa varten on tehty metsäsuunnitelma
vuosille 2016-2025. Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen laatiman suunnitelman
ensisijainen tavoite säätiön metsien hoidossa on virkistyskäyttö, maisemanhoito ja
luonnon monimuotoisuuden ylläpito.
Päihäniemessä tehty harvennushakkuu toteutui huhti-toukokuussa, hakkuussa kertyi
suunniteltua enemmän myyntipuuta johtuen parin pienen lisäkuvion ottamisesta
mukaan sekä puuston tiheydestä. Hakkuun yhteydessä teetettiin polttopuurankaa
retkeilykäyttöön. Harvennushakkuun jälki oli hyvä eikä säätiölle tullut palautetta
maiseman muuttumisesta.

Nuoren metsän hoitotyöstä syntyneet
rankapuut ajettiin Ruuhonpurnusaaren pohjoisrannalle, mistä RoopeSaimaa kuljetti puita poltettavaksi
retkisatamien grilleissä ja
saunankiukaissa.
Luonnonsuojelu
Virkistysalueet eivät ole luonnonsuojelualueita, mutta niitä koskevat eräät
suojeluohjelmat (mm. harjujensuojeluohjelma) ja kaavoihin merkityt rajoitukset.
Metsien käsittelyssä huomioidaan luonnon monimuotoisuus, maisema ja arvokkaat
elinympäristöt, rantojen käsittelystä on erityiset ohjeet maisemaan ja vesiensuojeluun liittyen.
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Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle lähetettiin toukokuussa hakemus Hiitolanjoen
alueiden saamiseksi Metso-ohjelmasuojeluohjelmaan. ELY-keskukselta ei vielä tullut
vastausta eikä tietoa oliko alueen luontoarvot ehditty kartoittaa.
Tiet
Virkistysaluesäätiö on osakkaana tiekunnissa Rastinniemen, Huuhanrannan,
Päihäniemen, Lepänkannon ja Hämmäauteensuon virkistysalueille menevillä
yksityisteillä.
VIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖ
Virkistysalueiden käyttö on vapaata jokamiehenoikeuden tapaan sekä säätiön
jäsenkuntien asukkaille että matkailijoille. Tarkkoja tilastoja käyttäjien määristä ei ole
saatavilla ja luotettavat kävijäseurantatiedot olisivat tarpeelliset sekä toiminnan
suunnittelua varten että rahoittajille. Vertailukelpoisten yhtäläisen seurannan
järjestämisestä ja laitteiden hankinnasta on keskusteltu muiden virkistysalueyhdistysten kanssa, asia on ollut esillä myös Saimaa Geoparkin valmistelussa.
Perinteiset vieraskirjat eivät ole riittävä ja luotettava kävijäseurantaväline, sillä ne
eivät säily kaikissa kohteissa, ja merkintöjä tehdään yleensäkin satunnaisesti.
Vertailukelpoinen tilasto on PSSry:n huoltoalus Roope-Saimaan miehistön keräämät
tiedot retkisatamien jätteistä, myös wc-paperin ja kuorikkeen kulutuksesta voi tehdä
päätelmiä kävijämäärien kehityksestä. Säätiön tilastoi PSSry:n toimittamat tiedot.

Satamosaaren laiturissa veneitä
syyskuussa.
Suosituimmat kohteet ovat Karhusaari, Satamosaari, Ruuhonsaaret ja Hiitolanjoki,
joissa kävijöitä on vuosittain useita tuhansia. Karhusaari Lappeenrannan
Kaupunginlahden edustalla on suosittu talviretkikohde. Satamosaaren käyttäjät ovat
pääsääntöisesti veneilijöitä ja risteilyryhmiä kesäaikaan, mutta yksittäisiä kävijöitä on
liikkeellä myös talviseen aikaan hiihtäen tai moottorikelkalla. Hiitolanjoella kävijöitä
on myöhäiseen syksyyn mm. lohen kuduntarkkailussa, myös talviaikaan
maisemapolulla on kiertäjiä, vaikka polulla ei ole talvikunnossapitoa.
Muu käyttäjäpalaute
Säätiön nettisivuilla on palautelomake ja lisäksi säätiöllä on sähköpostiosoite
virkistysaluesaatio@ekarjala.fi. Palautteissa, joita tulee muutamia kuukaudessa,
kävijät antavat usein kiitosta, mutta myös kritiikkiä järjestelyjä tai toisia käyttäjiä
kohtaan.
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr 2016
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TAPAHTUMAT

Go Expo-messut Helsingissä 4.-6.3.2016
Virkistysaluesäätiö oli mukana muiden maakunnallisten virkistysalueyhdistysten
yhteisellä osastolla messujen retkeilyosastolla.
Muukonsaari-päivä 28.5.2016
Yhdessä Etelä-Karjalan luonto-oppaat ry:n kanssa järjestettiin kaikille avoin
tapahtuma Muukonsaaressa, tavoitteena kohteen tutuksi tekeminen ja polkureitin
testaaminen. Kulku saareen joko soutuveneylityksenä, jolloin kävelymatkaa
leirikeskukseen tuli noin 3 km tai suora venekuljetus Likosenlahden satamasta.
Osallistujia oli noin 30.
Green Care Lab -ohjelman tilaisuus 8.6.2016 Tujulan kodalla Joutsenossa
Tapahtuman järjestelyt yhdessä Etelä-Karjalan luonto-oppaat ry:n kanssa.
Tapahtumassa esiteltiin Etelä-Karjalan retkikohteita ja käytäntöä kohteiden
hyödyntämisessä hyvinvointi- ja muussa yritystoiminnassa.
Saimaan Saarikierros -pyöräilytapahtuma 19.6.2016 Imatra-Ruokolahti
Virkistysaluesäätiö osallistui tapahtuman Saimaa Geoparkin reittimahdollisuuksia
testaavan tapahtuman ideointiin ja tiedottamiseen.
VIERAILUT
Virkistysalueorganisaatioiden neuvottelupäivät 25.-26.5.2016
Järjestimme vuosittaiseksi muodostuneen kokoontumisen eri maakuntien
virkistysalueyhdistysten väelle yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa.
Ohjelmassa oli tutustuminen Satamosaareen ja yöpyminen Muukonsaaressa.
Osallistujia Uudeltamaalta, Satakunnasta, Pohjois-Karjalasta, Kymenlaaksosta ja
Etelä-Savosta (Saimaan virkistysalueyhdistys).
Päijänteen virkistysalueyhdistys 8.9.2016
Päijänteen virkistysalueyhdistyksen hallitus teki kokous- ja tutustumismatkan EteläKarjalaan, käynti Satamosaaressa – kovan tuulen takia Ilkonsaaressa piti jättää jäi
käymättä.

Virkistysalueyhdistysten edustajia
tutustumassa Satamosaareen
toukokuussa.
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KEHITTÄMINEN, TULEVAISUUDEN SUUNNTTELU JA HANKETOIMINTA
EU-HANKKEET JA MUUT PROJEKTIT, JOIHIN SÄÄTIÖ ON OSALLISTUNUT
Virkistysaluesäätiö on toteuttanut luonnon virkistyskäytön kehittämistä sekä infraa
Etelä-Karjalan maakunnassa vuodesta 2000 lähtien EU-rahoitteisilla hankkeilla.
Vuonna 2016 säätiöllä oli kaksi hanketta, joista toinen saatiin valmiiksi kesällä ja
toista käynnisteltiin vaikka rahoituspäätös saatiin ELY-keskukselta vasta joulukuussa.
Etelä-Karjalan Retkikartalle -hanke 1.11.2015 – 31.7.2016
Etelä-Karjalan maakunnan retkeilykarttojen tarpeeseen vastattiin myös kunnallisille
luontoliikuntareiteille ja retkikohteille avautuneen Metsähallituksen ylläpitämän
karttapalvelun avulla. Hanke työllisti toiminnanjohtajan täysipäiväisesti marraskuusta
2015 kesäkuuhun 2016.
Retkisatamat geopark-kuntoon – yleishyödyllinen investointihanke 1.4.2016 - 2017
Virkistysaluesäätiön rakentamat palvelut retkisatamissa ja muilla virkistysalueilla on
2000-luvulla toteutettu pääsääntöisesti EU-hankerahoituksella. Säätiö jätti
hakemuksen investointihankerahoitukselle, jolla kunnostetaan retkisatamia
Saimaalla ja valmistaudutaan Geoparkin tuloon. Hanke hyväksyttiin rahoitettavaksi
maaliskuussa, ja kesän aikana voitiin aloittaa hankkeen toteutus toimenpiteillä joihin.
Vaadittujen lupakuvien hankinnassa ja muissakin asiakirjoissa meni niin pitkään, että
Kaakkois-Suomen ELY-keskus teki lopullisen rahoituspäätöksen vasta joulukuussa.

Ruuhonsaaren 110 metriä
pitkä silta sai uuden kannen
syyskuussa. Toteutuksesta
vastasi Pidä Saaristo Siistinä
ry:n huoltomiehet.
Saimaa Geoparkin suunnittelu
Toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen on osallistunut virkistysaluesäätiön edustajana
Imatran Seudun Kehitysyhtiön toteuttamaan Saimaa Geopark-hankkeeseen.
Hankkeessa tavoitteena on valmistella hakemus Geopark-alueiden verkostoon.
Geoparkin toteutuessa virkistysaluesäätiön retkisatamat Saimaalla muodostavat
merkittävän kokonaisuuden alueen geologisista käyntikohteista.
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Hanna Ollikainen osallistui hankkeen johtoryhmän työskentelyyn ja yhteistyöneuvotteluihin Geoparkin kanssa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön edustajana.
Hanna Ollikainen osallistui myös hankkeen toteutukseen tuntityönä Imatran Seudun
Kehitysyhtiölle.
Muut hankkeet
Toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen on osallistunut muiden tahojen
hankevalmisteluun ja ohjausryhmätyöskentelyyn.
Saimaa-Laatokka CBC -hanke – Metsähallituksen valmistelema luontomatkailun
kehittämisen hanke.
Hiitolanjoki – Green River Corridor – Suomen ympäristökeskuksen valmistelema
hanke ympäristön monimuotoisuuden ja vihreiden luontokäytävien toteuttamiseksi.
Dive-hanke – Imatran Seudun Kehitysyhtiön hallinnoima digitaalisten verkkojen
hyödyntäminen matkailussa. Hanna Ollikainen on osallistunut
ohjausryhmätyöskentelyyn.

TIEDOTTAMINEN
Nettisivut
Virkistysaluesäätiöllä on nettisivut osoitteessa www.ekvas.fi. Säätiö vastaa myös
EKarjala-maakuntaportaalin retkikohteita esittelevästä retkikohderekisteristä
www.ekarjala.fi/retkikohteet, jonne on nyt suora linkki säätiön etusivulta.
Virkistysaluesäätiöllä on myös facebook-sivu, jota seuraa yli 500 henkilöä (vuoden
lopun tilanne).
Esitteet
Aikaisempina vuosina hankkeissa
matkailutoimistoissa ja tilaisuuksissa.

tuotettuja

esitteitä

on

ollut

jaossa

Media
Paikallinen media teki useita juttuja Virkistysaluesäätiön kohteista ja hankkeista.

LÄHIPIIRI
Säätiön maksamat palkat ja palkkiot sekä korvaukset vuonna 2016:
Hallitus
Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot yhteensä 2264,17 €.
Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 1657,50 € ja
matkakorvauksia yhteensä 856,23 €.
Toiminnanjohtaja
Henkilöstökuluja asiamiestehtävään (varsinainen toiminta) 14 867,56 € ja EUprojekteissa 34 516,54 € sekä matkakorvauksia 1 425,48 € ja 383,21 €
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JÄSENYYDET
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:
• MHY Etelä-Karjala ry
• Pidä Saaristo Siistinä ry
• Hiitolanjoki-yhdistys ry

TALOUS
Yleistä
Säätiön toiminnan pysyvä rahoitus saadaan kunnilta, tällä katetaan säätiön hallinto,
kiinteät kulut ja alueiden huolto ja ylläpito. Etelä-Karjalan liitto avustaa säätiötä
maksamalla asiamiehen palkkauskulut 5 päivältä kuukaudessa. Lisäksi luonnon
virkistyskäytön kehittämiseen on saatu hankeavustuksia sekä kehittämis- että
investointihankkeille. Vuonna 2016 päättyi puolen vuoden kehittämishanke ja
käynnistyi kaksivuotinen investointihanke.
Hanketukien maksu
Päättyneen Etelä-Karjala Retkikartalle –hankkeen tuen maksu saatiin kerralla koko
hankkeesta elokuussa. Hankkeelle oli myönnetty 100 % rahoitus Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelmasta.
Investointihankkeen hanketuen maksua ei saatu vielä vuonna 2016, koska lopullinen
rahoituspäätös tehtiin vasta joulukuussa. Hanketuet on kuitenkin kirjattu edellisen
vuoden tulokseen normaalin käytännön mukaisesti.
Henkilöstö
Asiamies/toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen vastasi säätiön perustoiminnasta 5
päivää kuukaudessa työresurssilla. ’Etelä-Karjala Retkikartalle’ -hanke työllisti
maaliskuuhun saakka kokoaikaiseksi, ja keväällä alettiin valmistella ’Retkisatamat
Geopark-kuntoon’-investointihanketta. Perustoiminta ja hanketoiminta on pidetty
erillään asiamies-projektipäällikön työtunneissa sekä kirjanpidossa myös kaikkien
muiden kustannusten osalta.
Säätiön oma varainhankinta
Retkisatamissa on käytössä sauna- ja laiturimaksu, joka kerätään saunoilla oleviin
lippaisiin, myös pankkitilille voi maksaa. Vuoden 2016 saunamaksut nousivat hieman
edellisvuodesta, mutta maksujen keräämistä tulisi yhä tehostaa.
Tilikauden tulos on 14 839,29 € ja taseen loppusumma 1 393 884,01 €.
Positiiviseen tulokseen vaikutti mm. Päihäniemen virkistysalueella tehdystä
harvennushakkuusta saatu metsätulo. Tarkemmat tiedot taloudesta käyvät ilmi
tilinpäätöksestä erittelyineen.
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