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ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ SR 

 

 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 
  
 
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 vapaa-

ajankäyttöön soveltuvia palveluja.  

 

Säätiön toiminnan alkuvaiheen aluehankintojen jälkeen säätiön toiminta on 

keskittynyt virkistysalueiden ylläpitämiseen ja palveluiden kehittämiseen palveluista 

tiedottamiseen. Säätiö osallistuu myös kaikenlaiseen luonnon virkistyskäytön 

yleiseen kehittämiseen sekä luontomatkailun edistämiseen Etelä-Karjalassa. 

 

25-vuotisjuhlavuoden tapahtumia 
Tammikuussa 2015 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön perustamisesta tuli kuluneeksi 

25 vuotta. Neljännesvuosisadan mittaista toimintaa juhlittiin maltillisesti toiminnan 

merkeissä ja juhlavammin elokuussa säätiön tyylisesti Saimaalle tehdyllä retkeilyllä 

(kansikuva). 

 

Virkistysalueet, retkisatamat ja retkikohteet olivat asukkaiden ja matkailijoiden 

käytössä entiseen tapaan; säätiön hallinnoimia retkikohteita huollettiin ja 

rakenteisiin tehtiin tarvittavia kunnostuksia yhteistyötahojen kanssa ja avulla. 

Kunnostukset tehtiin alueiden huoltoon ja ylläpitoon kohdistetulla perus-

rahoituksella, sillä hankerahaa ei ollut tänä vuonna käytettävissä.  

 

Kuntien kanssa laadittiin nykyisen tilanteen mukainen yhteistoimintasopimus, jonka 

mukaan säätiö tuottaa virkistyskäyttöpalveluja kunnille. Taustalla on 

arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumiseen liittyvä verottajan ohjeistus liiketoiminnan 

muodossa tapahtuvasta toiminnasta. Verottajan kanssa keskusteltiin myös onko 

säätiön toiminta tulkittavissa yleishyödylliseksi ja siten verovapaaksi, lopputuloksena 

verottaja hyväksyi yleishyödyllisen toiminnan tunnusmerkkien toteutumisen säätiön 

toiminnassa. Kuntien perusrahoituksen lisäksi saatiin marras-joulukuussa 

kehittämishankerahoitus, joka kohdistui maakunnan retkikohteiden ja reittien 

tallentamiseen ja julkaisuun valtakunnallisissa karttapalveluissa.  

 

Syksyllä tuli Etelä-Karjalan liitolta tieto, että säätiön arkistoaineisto on siirrettävä pois 

Gallerian tiloista. Säätiön arkistolle saatiin uusi sijoituspaikka Lappeenrannan 

kaupunginarkistosta. Säätiön aineisto seulottiin ja järjestettiin säätiön asioita 

aiemmin Etelä-Karjalan liitossa hoitaneen Rauni Lainejärven avustuksella ja siirrettiin 

Linnoituksessa sijaitsevaan kaupunginarkistoon. 
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Virkistysaluesäätiön toiminta-alue 2015 
 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön perustaja-

kunnat 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, joten säätiön 

toimintaa on rahoittamassa 9 kuntaa. 

 

 
 
SÄÄTIÖN HALLINTO JA ORGANISAATIO 
 

Hallitus 
Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, johon säätiön toiminnassa mukana olevat kunnat 

nimeävät edustajat vaalikausittain. Kulunut vuosi oli hallituksen kolmas 

toimintavuosi. Hallituksen jäsenet:  

 

Nimeäjäkunta Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 
 Imatra  Jani Telkkä (pj) Antti Riikonen 

 Lappeenranta Elsa Silvennoinen (vpj.) Jaana Rikkinen 

   Irmeli Roste  Marjatta Turunen 

 Luumäki  Tuula Uro   Helena Liiri 

 Parikkala  Tuula Joronen Kerttu Friman-Nummila 

 Rautjärvi  Terho Kemppinen Heimo Repo 

 Ruokolahti  Vesa Kokkonen Pentti Luukkonen 

 Savitaipale  Leena Byckling Riitta Mäkinen 

 Taipalsaari  Asko Saikko  Kimmo Kylämies 

 Lemi  Juha Koivisto  Lasse Nisonen  

  

 

Hallituksen kokoukset vuonna 2015 
5.3. Tilinpäätöskokous Imatran kaupungintalolla 

28.5.  Kevätkokous Joutsenon Sataman Torni-kahvilassa, käynti Muukonsaaressa 

15.11. Retkikokous säätiön 25-vuotisretkeilyn yhteydessä m/s Suvi-Ellenillä 

27.8.  Syyskokous Lappeenrannan Linnoituksessa Kehruuhuoneella  
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Työvaliokunta 
Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen kokousten valmistelua ja päätösten toimeen-

panoa sekä säätiön juoksevia asioita hoitaa työvaliokunta, johon kuuluvat asemansa 

puolesta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 1-2 muuta jäsentä. 

Työvaliokunnan muodostavat tällä hallituskaudella puheenjohtaja Jani Telkkä, 

varapuheenjohtaja Elsa Silvennoinen ja hallituksen jäsenet Irmeli Roste ja Tuula Uro. 

Työvaliokunta piti yhteensä 4 kokousta, lisäksi mm. puheenjohtajat olivat mukana 

hankkeiden ohjausryhmissä. 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 2004 asti, työntekijänä 1.5.2014 lähtien. Ollikainen on toiminut 

myös projektipäällikkönä säätiön hallinnoimissa EU-projekteissa. Vuoden alkaessa ei 

ollut hankerahoitusta johtuen EU:n hankekauden vaihdokseen liittyvästä rahoitus-

katkoksesta, mutta vuodenvaihteessa päättyneiden hankkeiden loppuraportointi 

teetti työtä alkuvuonna. Rahoitus mahdollisti toiminnanjohtajalle vain 

perustoiminnan työaikaan 5 päivää kuukaudessa ajalla 1.1.-31.10., 1.1. käynnistettiin 

uusi hanke, jolloin työaika jakautui virkistysaluesäätiön perustoimintaan (25 %) ja EU-

hankkeelle (75 %).  

  

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 m
3
 

toimistohuone Imatran Tietotalosta osoitteessa F.O. Virtasen katu 6, 55100 Imatra. 

 

Säätiön virallinen osoite on Etelä-Karjalan liiton toimistolla, Kauppakatu 40 D, 53100 
Lappeenranta. Etelä-Karjalan liitossa toimistosihteeri Mari Ruoho on huolehtinut 

säätiön postista ja toimittanut sen edelleen asiamiehelle. Lisäksi liitosta on saatu 

apua kokousaineiston monistamisessa ja postittamisessa säätiön hallituksen jäsenille 

ja kuntiin.  

 

 

Hallituksen jäsenet 

siirtymässä laivaan 

Muukonsaaren 
laiturilta 28.5.2015. 
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Taloushallinto 
Laskujen maksamisen hoiti asiamies Hanna Ollikainen ja kirjanpidosta vastasi 

Tilitoimisto Aalef Oy. Tilitoimisto hoitaa myös palkkojen ja palkkioiden maksut 

työnantajamaksuineen sekä tekee tilinpäätöksen ja veroilmoituksen. Vuoden aikana 

käytiin neuvotteluja Saimaan Talous ja Tieto Oy:n kanssa yhteistyöstä, mutta etenkin 

muutoksen aiheuttamien kustannusten takia katsottiin, että kirjanpitäjän 

vaihtaminen tässä tilanteessa ei ole perusteltua. 

 

Tilintarkastajat 
Varsinaiset tilintarkastajat:

 Pasi Waris, KHT  

Päivi Värjä, KHT  

 Varatilintarkastajat: 
Pasi Pietarinen, KHT 

 Marja-Liisa Lohtander, HTM 

  
Tilintarkastajat edustavat tilintarkastusyhteisöä PriceWaterhouseCoopers Oy. 

 

SÄÄTIÖLAIN MUUTOS JA SÄÄNTÖJEN TARKISTUS 
 
Vuonna 2014 vahvistettuihin sääntöihin huomattiin muutoksissa jääneen joitain 

virheitä, jotka oli tarkoituksenmukaista oikaista (tilintarkastajan valinta 

hallituskausittain ja tilintarkastuksen aikataulu), ja samalla poistettiin säännöistä 

määräys hallituksen kokouskutsujen lähettämisestä postitse. Uudet säännöt tulivat 

vahvistettuina Patentti- ja rekisterihallituksesta lokakuun lopussa.  

 

Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Toiminnanjohtaja osallistui 5.11. 

tilintarkastusyhteisö PWC:n järjestämään koulutukseen uuden säätiönlain 

soveltamisesta. Ulospäin näkyvä muutos laista on säätiön nimeen lisättävät kirjaimet 

sr (rekisteröity säätiö). Laki antaa ohjeita myös hallintoelimistä, mutta uusi laki ei 

aiheuta tarvetta tehdä sääntöihin muutoksia niiden suhteen.  

 

TAPAHTUMAT 25-VUOTISRISTEILY 
 

Virkistysaluesäätiön 25-vuotisen toimintaa juhlistettiin järjestämällä retkeily, jonka 

kohteita olivat Ruuhonsaaren retkisatama ja Ilkonsaari. Retkeilylle osallistui hallitus ja 

varajäsenet sekä kutsuvieraina entiset hallituksen puheenjohtajat, tärkeimpien 

yhteistyökumppanien ja kuntien edustajia. Osallistujille tilattiin bussikuljetus 

Lappeenrannan satamasta Sarviniemeen, sieltä m/s Suvi-Ellen –aluksella matkattiin 

ensin Ruuhonsaaren retkisatamaan, mistä palattiin Ilkonsaaren kautta 

Lappeenrantaan. Matkalla kuultiin tervehdyksiä ja puheita, joissa muisteltiin säätiön 

alkuaikoja ja pohdittiin säätiön tulevaisuuttakin. 
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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. Toiminta on laajentunut myös Saimaan vesistön 

ulkopuolelle, missä merkittävin alue on Hiitolanjoki Rautjärvellä (kaksi erillistä 

aluetta) sekä lintutornit Pien-Rautjärvellä Parikkalassa (kaksi erillistä kohdetta).  

 

           
 

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 on sopimus 

Ruokolahdella kolmen metsästystukikohdan käytöstä retkeilyyn metsästyskauden 

ulkopuolella – tämän sopimuksen jatkosta on neuvoteltava 2016.  

 

Lisäksi säätiö ylläpitää laavuja Lappeenrannan kaupungin alueella Lappeenrannan 

seurakuntayhtymältä vuokratuilla alueilla Ruohosaaressa ja Karhusaaressa – näille 

Maa-alueissa ei tapahtunut 

muutoksia vuonna 2015. 
 

Kuva Ilkonsaaren pohjoisesta 

retkisatamasta. 

 

Maakuntajohtaja Matti Viialainen 

puhumassa 25-vuotisretkeilyllä m/s 
Suvi-Ellenin salongissa. 

Säätiön toiminnassa pitkään vaikuttanut 

Hannu Äikäs kertoo Ruuhonsaaren saunalla 

Ruuhonsaarten ostoneuvottelujen vaiheista 
ja saunaan liittyvää hauskaa tarinaa.  
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saatiin 5 vuoden jatkoaika vuokrasopimukseen. Kempin laavu Vilkjärvellä ja 

Hämmänauteensuon laavu sijaitsevat Lappeenrannan kaupungin maalla. Uusimmat 

sopimuskohteet ovat Lemin kunnan omistuksessa olevat rantakohteet Mielakanranta 

ja Monnonlahti Pien-Saimaalla. 

 

            
 

Muukonsaaren leirikeskus 
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus Muukonsaaren leirikeskuksen ylläpidosta tehtiin 

Lappeenrannan kaupungin kanssa keväällä 2015 kahden vuoden koeajan jälkeen. 

Leirikeskuksen alueen sijainti on erinomainen ja olemassa olevat rakennukset 

käyttökelpoiset retkeilymatkailun kehittämiseen. Tavoitteena on alueen säilyt-

täminen myös paikallisessa ja käytössä ja kustannusten kattaminen vuokratuloilla. 

 

Muukonsaaren kehittämisen suunnittelua aloitettiin, kohdetta markkinoitiin 

matkailutoimijoille ja neuvoteltiin yhteistyötahojen kanssa. Tilojen vuokraajia oli 

edellisvuotta vähemmän, osittain sateisen alkukesän takia. Kiinnostuksen 

kohteeseen  odotetaan lisääntyvän kulkuyhteyden ja Saimaa Geoparkin myötä. 

 

Muukonsaaren huoltokustannuksia nostaa alueen nurmikenttä, joka toisaalta 

mahdollistaa monenlaista toimintaa. Myös majoitustiloista aiheutuu monenlaisia 

kuluja kuten sammuttimien vuosittaisesta tarkastuksesta. Pieniä välttämättömiä 

korjauksia ja kohennuksia Muukonsaaressa tehtiin, mm vuotavan katon korjaus ja 

jalkapalloverkkojen uusiminen. Lappeenrannan kaupungin metsäpäällikkö tutustui 

kohteeseen ja antoi ohjeet pihaa ympäröivän puuston käsittelystä.  

 

          
 

Jalkapalloverkot uusittiin 

Muukonsaaren leirikeskuksessa, 

näin alue sopii edelleen 

jalkapallojunnujen tai isompienkin 

palloilijoiden kohteeksi. Taustalla 

yksi majoitusmökeistä. 
 

Hämmäauteensuon laavu sijaitsee 

Lappeenrannassa Vanhan 

Viipurintien varrella pitkospuupolun 

päässä. 
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 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maaomaisuus on 31.12.2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sopimusten perusteella ylläpidettävät alueet ja kohteet 31.12.2015:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Lappeenrannan seurakuntayhtymä teki päätöksen uudelle 5-vuotiskaudelle. 

 

 

Omat alueet Kunta Hankinta-

vuosi 

Pinta-ala  Kauppahinta Saatu valtion-

avustus (€) 

Ilkonsaari Taipalsaari 1990   19,1 ha 290 124 € 

 

87 037 

Satamosaari  

 

         

 

Joutseno 

 

1991     4,2 ha 97 549 €  
(saunamökki) 

42 869 

1998     5,5 ha 42 047 € 21 023 

2000     0,7 ha   2 195 € 1 098 

Päihäniemi Taipalsaari 1993   30,1 ha 151 369 € 75 685 

Ruuhonsaaret Taipalsaari 1995   76,8 ha (yksi kauppa) 

412 060 € 
206 030 

Rastinniemi Taipalsaari 1995     8,5 ha 

Hietasaari  Taipalsaari 1999     1,3 ha   6 728 € 3 364 

Hiitolanjoki 

alueen myynti 

2013 

Rautjärvi 2004   33,1 ha 

- 0,8 ha 

100 000 € 

(1 500 €) 

30 000 

Palosensaari Suomenniemi 2005     0,9 ha     9 000 € 2 700 

Huuhanranta Ruokolahti 2007 5,6 ha 51 000€ 15 300 

Pohjanranta Parikkala 2007 0,7 ha 5 000 € 1 500 

Tarassiinlahti Parikkala 2007 2,9 ha 5 600 € 1 680  

Pullikainen Lappeenranta 2010 6,0 ha 70 000 € 21 000  

Yhteensä  195,4 ha 1 242 672 € 509 285 € 

Sopimuksin 

hankitut kohteet 

Kunta Sopimuskumppani, / 

alueen omistaja 

Vuokrasopimus 

voimassa  

Lepänkanto Savitaipale Suomalainen lääkäriseura  

Duodecim 

2000-2025 

Mustaniemi, 

Valkjärvi ja 

Riitjärvi  

 

Ruokolahti 

 

Tornator Oy 

 

2006-2016 

31.5.2016 asti 

Ruohosaari (*) Lappeenranta Lappeenrannan srk-yhtymä 31.12.2020 asti 

Karhusaari (*) Lappeenranta Lappeenrannan srk-yhtymä 31.12.2020 asti 

Suomensalo Savitaipale Metsähallitus 2006-2026 

Kempin laavu Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki toistaiseksi 

Hämmäauteensuo Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki toistaiseksi 

Salpalinjan kohteet 

Hostikan alueella 

(entinen Ylämaa) 

Lappeenranta Senaattikiinteistöt toistaiseksi 

Monnonlahti ja 

Mielakanranta 

Lemi Lemin kunta 2013-2020 

Muukonsaari Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki  2015-toistaiseksi 
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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, isommilla alueilla useita. Tarassiinlahdella, 

Pohjanrannalla ja Hiitolanjoella on lintutornit.   

 

             
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

Uusien rakennusten tai rakenteiden toteutukseen ei ollut hankerahoitusta vuonna 

2015, mutta välttämättömät korjaukset tehtiin perusrahoituksella: uusi kiuas 

Ruuhonsaareen, grillinpohjia uusittu Hietasaaressa, Satamosaaressa, Ilkonsaaressa ja 

Rastinniemessä, Satamosaaren laiturinkansie ja saunan terassin uusittu.  

 

           
 

Ilkonsaaren eteläpäässä laiturilta pääsee 

nuotiokatokselle ja edelleen saaren läpi 

tehdylle polulle helposti puista käytävää 

pitkin. 
 

Satamosaaressa on eniten kävijöitä, sinne 

on melko lyhyt matka Imatralta ja Joutse-

nosta. Liikuntaesteisiä ajatellen rakennetut 

kulkukäytävät käymälään ja roskakatokselle 

säästävät myös maastoa kulumiselta. 
 

Grillien pohjat palavat puhki 

muutamassa vuodessa, ja koska 

näitä on paljon säätiön kohteissa, 

joudutaan niitä uusimaan joka 

vuosi useita. Kuvassa juuri 

vaihdettu grillinpohja. 
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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 kiertää Saimaan alueen kohteet viikoittain vilkkaimmalla 

veneilykaudella. 

 

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. 

 

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 

Karhusaari    Lappeenrannan pursiseura ry / nuorisojaosto 

Huuhanranta    Riitta Muhli ja Antti Karhu 

Tarassiinlahti   Jarmo Paakkinen 

Lepänkanto    Savitaipaleen nuorison tuki ry  

Päihäniemi ja 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 Sampo kunnosti virkistysalueiden nuotiopaikkoja. 

Lappeenrannassa rakennuspuolen kurssilaiset veistivät istuinkehiä ja 

retkipöytiä Päihäniemeen, Imatralla vastaava Sampon rakennusosasto vei 

uusia nuotiokehiä Huuhanrannalle. Kustannuksia säätiölle aiheutui 

tarvikkeista ja kuljetuksista. 

• Imatralaiset veneilijät, jotka viime vuonna remontoivat Satamosaaren 

saunan, uusivat nyt venelaiturin kannen ja vanhan saunan terassin, säätiö 

tilasi ja maksoi puutavaran. 
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• Eksoten nuorten työtoimintaryhmä toteutti Päihäniemessä kesän aikana 

siivous- ja polttopuupäiviä, joista sovittiin säätiön kanssa. 

• Lions Club Lappeenranta täytti Karhusaaren polttopuuvaraston talvikautta 

varten, ja heidän hankkimiaan puita jäi vielä kuljetettavaksi muihinkin 

Lappeenrannan laavukohteisiin. 

• Monet vakituiset veneilijät katsovat paikkojen päälle ja tekevät myös oma-

aloitteisesti pientä siivousta ja kunnostusta. 

 

                 
 
 
 
 
 
 
Skiittasaaren rakentaminen 
Saimaan Skiitat ry jatkaa ortodoksisten kappeleiden rakentamista Ilkonsaareen. 

Uuden rantayleiskaavan saatua lainvoiman Taipalsaaren kunta myönsi rakennusluvat 

seuraaville kahdelle tsasounalle eli ortodoksiselle kappelille. Yhdistys hankkii 

rahoituksen ja vastaa toteutuksesta.  

 

           
 

Ilkonsaaren neljäs tsasouna alkoi nousta 

syksyllä. Kolmen puusta rakennetun 

jälkeen seuraavista tsasounista tulee 

kivirakenteisia. 
 

Huuhanrannalle saatiin uusia nuotiokehiä 

Ammattiopisto Sampon toimesta. Ranta-

alueella on ollut aiemmin retkeilijöiden 

kyhäämiä nuotiopaikkoja. 
 

Satamosaaren uusi laiturinkansi 

on lehtikuusilautaa. Kätevät 

rakentajat tekivät myös istuimet 

laiturille. 
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Metsän-, luonnon- ja ympäristönhoito  
Virkistysaluesäätiön omia metsiä koskeva vuonna 2005 metsäsuunnitelma 

tarkistettiin vuosille 2016-2025. Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen laatiman 

suunnitelman ensisijainen tavoite säätiön metsien hoidossa on virkistyskäyttö, 

maisemanhoito ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito. Jo aiemmassa 

suunnitelmassa ehdotettu taimikon- ja nuorenmetsänhoitotyötä teetettiin 

Ruuhonpurnusaarella n. 5 ha alalla. Taipalsaarelainen metsäpalvelu-urakoitsijan 

kanssa sovittiin samalla rankojen karsiminen ja kasaaminen polttopuukäyttöön. 

Päihäniemessä tehtiin harvennushakkuusopimus, hakkuu siirtyi vuodelle 2016. 

Vuonna 2015 ei saatu puunmyyntituloja. 

 

                 
 

 
 
 
 
 
 
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 vesienuojeluun 

liittyen. 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta tuli keväällä tiedustelu Ympäristöministeriön 

toimeksiannosta selvittää maanomistajien halukkuutta soidensuojeluun. Säätiön 

omistama Lahnasen luhta Rautjärven kunnassa on luokiteltu valtakunnallisesti 

arvokkaaksi suoalueeksi. ELY:lle lähetettiin vastauksena myönteinen kiinnostus, 

mutta suojeluaasia ei ole vielä edennyt. Kyseessä oleva kosteikkoalue rajattiin 

metsäsuunnitelmassa talousmetsän ulkopuolelle, mitä se käytännössä olikin. 

 
Tiet 
Virkistysaluesäätiö on osakkaana tiekunnissa Rastinniemen, Huuhanrannan, 

Päihäniemen, Lepänkannon ja Hämmäauteensuon virkistysalueille menevillä 

yksityisteillä.  

 

Metsäsuunnittelija Teemu Viljakainen 

Saimaan metsänhoitoyhdistyksestä 

kiersi säätiön alueet ja teki mittaukset 
metsikkökuvioittain. 

Markku Talka apureineen toteutti ns. 

nuorenmetsänhoitotoimenpiteen eli puiden 

harvennuksen Ruuhonpurnu-saaressa. 

Rangat karsittiin ja kasattiin kasoihin 
polttopuukäyttöä varten.  
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VIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖ 
 

Virkistysalueiden käyttö on vapaata jokamiehenoikeuksin sekä säätiön jäsenkuntien 

asukkaille että matkailijoille. Alueilla ei ole kattavaa seurantaa, joten tarkkoja 

tilastoja käyttäjien määristä ei ole saatavilla. Luotettavat kävijäseurantatiedot olisivat 

tarpeelliset sekä toiminnan suunnittelua varten että rahoittajille. Vertailukelpoisten 

yhtäläisen seurannan järjestämisestä ja laitteiden hankinnasta on keskusteltu muiden 

virkistysalueyhdistysten kanssa. Syksyllä laadittiin hankerahoitus valtakunnalliseen 

hankkeeseen, jossa hakijana oli Uudenmaan virkistysalueyhdistys, mutta toistaiseksi 

hanketta ei ole saatu käyntiin. 

 

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 (vuosikertomuksen liitteenä). 

 

Suosituimmat kohteet ovat Satamosaari, Ruuhonsaaret ja Hiitolanjoki, näissä 

kävijöitä on vuosittain useita tuhansia. Satamosaaren käyttäjät ovat pääsääntöisesti 

veneilijöitä, mutta joitakin kävijöitä oli myös talviseen aikaan liikkeellä hiihtäen tai 

moottorikelkalla. Hiitolanjoella kävijöitä on myöhäiseen syksyyn, joskus talvellakin.  

 

Muu käyttäjäpalaute 
Säätiön nettisivuilla on palautelomake ja lisäksi säätiöllä on sähköpostiosoite 

virkistysaluesaatio@ekarjala.fi. Palautteessa kävijät antavat usein kiitosta, mutta 

myös kritiikkiä järjestelyjä tai toisia käyttäjiä kohtaan.  

 

Ongelmatilanteita vuonna 2015 
Aina joitain ikävyyksiä ja selvitettäviä asioitakin tulee kun toiminta on laajaa ja 

kävijöitä paljon retkikohteissa. Mainittakoon merkittävimmät:  

 

• Pohjanrannan lintutornin kaidelautoja oli revitty irti huhtikuussa. Tästä ilkivallasta 

tehtiin rikosilmoitus, jotta paikkakunnalla ymmärrettäisiin asian vakavuus. Tekijää 

ei saatu kiinni, ja poliisilta tuli kesällä ilmoitus tutkinnan keskeyttämisestä. 

• Vuonna 2013 tapahtuneen Satamosaaren laituripalon jälkeen tehdyn korjauksen 

maksajasta on käyty keskustelua veneenomistajan ja vakuutusyhtiön kanssa. 

Laitureille ei saa esinevakuutuksia eikä myöskään veneenomistajan vakuutus 

korvaa laituria. 

• Hietasaaren vakioasukkaat jatkoivat oleskeluaan saaressa entiseen malliin, vaikka 

asiasta keskusteltu on jatkunut heidän kanssaan – valituksia muilta veneilijöiltä. 

• Puita kaatuu joskus jopa rakenteiden ja rakennusten päälle. Hiitolanjoen 

Kangaskoskella muutaman vuoden takaisten myrskyjen jälkeen kaatuvat 

kirjanpainajatoukan kuivattamat puut. Muukonsaaressa tuuli kaataa puita, kun 

viereisen tilan hakkuun jälkeen ei ole tuulensuojaa. 

• Rakenteet ikääntyvät ja korjattavaa on vuosittain paljon. Vaarallisia rakenteita ei 

saisi olla. Hankerahoituksen haku uusiin rakenteisiin on tarpeellinen sekä 

vanhojen uusimiseksi että lisääntyvään kävijämäärään varautumiseksi. 
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KEHITTÄMINEN, TULEVAISUUDEN SUUNNTTELU JA HANKETOIMINTA 
 

EU-HANKKEET JA MUUT PROJEKTIT, JOIHIN SÄÄTIÖ ON OSALLISTUNUT 
 

Virkistysaluesäätiö on toteuttanut luonnon virkistyskäytön kehittämistä Etelä-

Karjalan maakunnassa yli 10 vuoden ajan EU-rahoitteisilla hankkeilla. Edelliset 

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetut hankkeen päättyivät 

vuoden 2014 lopussa eikä uusia rahoituksia ei ollut alkuvuonna 2015 mahdollista 

hakea, ohjelmakauden vaihtumisen takia. Alkuvuosi meni edellisten hankkeiden 

loppuraportoinnissa, uusi hanke saatiin vireille loppukesällä. 

 

Etelä-Karjalan Retkikartalle -hanke käynnistyi 1.11.2015 
Etelä-Karjalan maakunnan retkeilykarttojen puutetta helpotetaan myös kunnallisille 

luontoliikuntareiteille ja retkikohteille avautuvan Metsähallituksen ylläpitämän 

karttapalvelun avulla. Kaakkois-Suomen ELY-keskus arvioi Virkistysaluesäätiön 

hankesuunnitelman rahoituskelpoiseksi Manner-Suomen maaseudun kehittämis-

ohjelmasta. Ohjelmajärjestelmän käyttöön saamisen viivästyksen vuoksi 

rahoituspäätöstä ei saatu vielä 2015 puolella. Hanke käynnistettiin, kun ELY:stä 

saatiin vakuutus rahoituksen saamisesta. Hanke työllistää toiminnanjohtajan 

täysipäiväisesti marraskuusta 2015 huhtikuuhun 2016. 

 

 

Eräät rakenteet alkavat olla 

uusimisen tarpeessa. Tällaisia ei 

saisi olla! Loukkaantumisia 

portaissa ei onneksi vielä ole 

tapahtunut, ja nämä 

Rastinniemen portaat on 

purettava pikaisesti.  
 

Koivu kaatui syksyllä Muukonsaaren 

ruokalarakennuksen läheltä ja latvus hipaisi 

katon kulmaa rikkoen hieman räystästä. 

Pikakorjauksen turvin päästään talven yli, 

mutta silloin on tehtävä perusteellisempi 

korjaus. Juha Ronkainen pilkkoo puunrunkoa. 
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Retkeilyrakenteiden uusiminen ja lisääminen 
Virkistysaluesäätiön rakentamat palvelut retkisatamissa ja muilla virkistysalueilla on 

2000-luvulla toteutettu pääsääntöisesti EU-hankerahoituksella. Uusia tarpeita 

palvelujen parantamiseen on yhä, ja paikoin on tarpeen jo purkaa esim. vanhoja 

grillikatoksia, jotka eivät enää vastaa nykyisiä tarpeita. Uutta investointihanketta 

varten on laadittu kohdeluetteloa kustannusarvioineen. 

 

 
 
Saimaa Geoparkin suunnitteluhanke 
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. 

 

Hanna Ollikainen osallistui hankkeen johtoryhmän työskentelyyn, sekä hankkeen 

järjestämiin matkoihin Geopark-konferenssiin Oulussa 2.-9.9. sekä tutustumis-

matkaan Irlannin Geoparkeihin 29.9.-2.10.2015. 

 

     
 

 Sarviniemi 
Toiminnanjohtaja osallistui Etelä-Karjalan liiton kutsumana kahteen keskustelu-

tilaisuuteen Sarviniemen alueen käytön suunnittelusta. Puolustusvoimat lunasti 

alueen yksityiseltä omistajalta, jonka suunnitelmat matkailualueen rakentamisesta 

eivät toteutuneet. Puolustusvoimien mukaan ranta-aluetta ei tulla käyttämään 

harjoitusalueena, ja Taipalsaaren kunnan tavoitteena on alueen matkailukäyttö. 

Virkistysaluesäätiön mahdollisesta roolista Sarviniemessä ei ole keskusteltu. 

Syyskuun alussa Oulun yliopistolla 

järjestettyyn Geopark-konferenssiin 

kokoontui lähes 400 geologia- ja 

luontomatkailusta kiinnostunutta 

osanottajaa 38 maasta. Saimaan aluetta 

retkisatamineen esiteltiin posterilla 

konferenssin yhteydessä. 

Kuvassa Ilkonsaaren pohjoisemman 

sataman grillikatos. Skiittasaaren 

myötä kävijämäärät kasvavat ja 

erityisesti ryhmille tarvittaisiin 

tilavampi grillikatos, mahdollisesti 
myös ruokailukatos sateen varalta. 



 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr 2015    - 16 -

 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 tuotettuja esitteitä on ollut jaossa 

matkailutoimistoissa ja tilaisuuksissa.  

 

Messut  
GoExpo Helsigin Messukeskuksessa 6.-8.3.2015 
Virkistysaluesäätiö oli mukana Suomen virkistysalueyhdistysten kanssa GoExpo-

messujen retkeilyosastolla. 

 

Saimaan Erämessut 23.-24.5.2015 Lappeenrannan jäähallissa 
Saimaan Erämessuille toteutettiin oma osasto, mukana yhteistyökumppaneita. 

 

              
 
Media 
Paikallinen media teki useita juttuja Virkistysaluesäätiön kohteista ja hankkeista. 

 
LÄHIPIIRI 

Säätiölain mukaan on ilmoitettava toimintakertomuksessa tiedot säätiön lähipiirille 

antamista avustuksista ja muista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista.  

 

Hallitus 
Hallituksen henkilöstökulut (varsinainen toiminta): 7517,60 € (sis. 4 kokouksen 

kokouspalkkiot, pj:n ja vpj:n vuosipalkkiot sekä matkakorvaukset).  

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osallistumisesta ohjausryhmän kokouksiin on 

maksettu EU-hankkeesta kokouspalkkioita 325,00 €.  

 

Toiminnanjohtaja 
Varsinainen toiminta, palkat: 12 720,00 € ja matkakorvaukset 2836,96 €.  

EU-projektin palkat 10 928,00 € ja matkakorvaukset 222,12 €. 

Saimaan Erämessuilla Lappeenrannan 

jäähallissa jaettiin retkeilyesitteitä ja 

kerrottiin retkeilymahdollisuuksista. 
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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 2015 hankerahoitusta oli käytössä vasta loppuvuonna 

Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelmakauden päästyä käyntiin.  

 

Hanketukien maksu 
Maaseutuvirasto maksoi 2014 päättyneiden hankkeiden hanketukien viimeiset erät 

vuoden loppumaksut vuoden 2015 puolella. Hanketuet on kirjattu edellisen vuoden 

tulokseen normaalin käytännön mukaisesti. 

 

Arvonlisäverokustannuksen hanketukea koskevat selvitykset ja päätökset 
Vuoden 2013 lopulla tuli Kaakkois-Suomen ELY ilmoitti, että arvonlisävero ei ole 

vähennyskelpoinen ja muutti rahoituspäätökset kesken hankkeiden toteutuksen. Jo 

toteutuneissa hankinnoissa arvonlisävero jäi rasittamaan säätiön taloutta. 

Ratkaisuksi ongelmaan jatkossa säätiö hakeutui arvonlisäverovelvolliseksi vuoden 

2014 alusta. Verottajan kanssa käytiin keskustelua säätiön toiminnan ja hankkeiden 

kulujen vähennysoikeudesta, ja lopulta verottajalta saatujen kirjallisten ohjausten 

mukaan kaikki säätiön toiminta on elinkeinotoimintaa ja siis kaikki kulujen 

arvonlisäverot voi vähentää.  

 

Joulukuussa 2015 tulikin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta päättyneisiin hankkeisiin 

uudet päätökset, joiden mukaan arvonlisävero oli palautettu tukikelpoiseksi 

valitusten ansiosta. ELY teki uudet maksupäätökset hanketuesta arvonlisäveron 

osalta ja maksoi rahan säätiön tilille joulukuussa. 

 

Henkilöstö 
Asiamies/toiminnanjohtaja Hanna Ollikainen työsuhde muutettiin vuoden alusta 

2015 perustoiminnan tehtävien mukaiseksi, mikä mahdollistaa palkanmaksun vain 

viideltä työpäivältä kuukausittain. Marraskuun alussa käynnistettiin ’Etelä-Karjala 

Retkikartalle’ -hanke, jonka projektipäällikön tehtävien myötä osittainen lomautus 

voitiin lopettaa toistaiseksi. Perustoiminta ja hanketoiminta on pidetty erillään 

asiamies-projektipäällikön työtunneissa sekä kirjanpidossa myös kaikkien muiden 

kustannusten osalta. 

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja saavat vuosipalkkion 
Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiot. 

 

Säätiön oma varainhankinta 
Retkisatamissa on käytössä sauna- ja laiturimaksu, joka kerätään saunoilla oleviin 

lippaisiin, myös pankkitilille voi maksaa. Vuoden 2015 saunamaksut nousivat hieman 

edellisvuodesta, mutta maksujen keräämistä tulisi yhä tehostaa. 

 

Tilikauden tulos on -13 760,03 € ja taseen loppusumma 1 352 125,98 €.  
Tarkemmat tiedot taloudesta käyvät ilmi tilinpäätöksestä erittelyineen. 


