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ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ  

 

 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 
  
 

YLEISTÄ 
Virkistysaluesäätiön säädekirja on allekirjoitettu tammikuussa 1990, joten vuosi 2014 

oli 25. toimintavuosi (25 vuotta tulee täyteen alkuvuonna 2015). Virkistysalueet, 

retkisatamat ja retkikohteet olivat asukkaiden ja matkailijoiden käytössä entiseen 

tapaan: säätiön hallinnoimia retkikohteita ylläpidettiin ja retkeilypalveluita kehitettiin 

yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa, uusiakin avauksia 

yhteistyössä tapahtui. Hanketoiminta oli kuluneena vuonna säätiön historian laajinta, 

kun yhtä aikaa oli käynnissä kolme erillistä EU-hanketta, jotka kaikki tuli saada 

päätökseen vuoden loppuun mennessä. Uudet tarkistetut säännöt otettiin käyttöön 

Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistuksen jälkeen, ja syksyllä hallitus piti  

ensimmäistä kertaa sääntömääräisen syyskokouksen.  

 

Virkistysaluesäätiön toiminnan tavoitteet 

Säätiön toiminnan tarkoituksena on turvata mukana olevien kuntien asukkaiden 

virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajankäyttöön soveltuvien alueiden käyttö-

mahdollisuudet Etelä-Karjalassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö hankkii 

omistukseensa maa- ja vesialueita ja järjestää kuntien asukkaille virkistys- ja vapaa-

ajankäyttöön soveltuvia palveluja.  

 

Säätiön toiminnan alkuvaiheen jälkeen säätiön toiminta on päässyt aluehankinnoista 

virkistysalueiden palvelujen kehittämiseen ja huoltotoimintaan sekä luonnon 

virkistyskäytön yleiseen kehittämiseen. Uusia palvelurakenteita ja toiminnan ja 

tiedottamisen kehittämistä sekä koko maakunnan retkeilypalvelujen edistämistä on 

toteutettu EU-rahoitteisilla hankkeilla yhteistyössä säätiön toiminnassa mukana 

olevien kuntien kanssa. 

 

Virkistysaluesäätiön toiminta-alue 2014 

 

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 tuli mukaan vuoden 

2013 alussa, jolloin säätiön toiminta kattaa koko 

maakunnan alueen.  

 

Suomenniemi jäi pois kunnan liityttyä osaksi Mikkelin kaupunkia vuoden 2013 alussa. 

Suomenniemen osuus säätiön pääomasta maksettiin Mikkelin kaupungille vuonna 

2014, joten säätiön omistavat kaikki Etelä-Karjalan kunnat. 
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SÄÄTIÖN HALLINTO JA ORGANISAATIO 
 

Hallitus 

Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, johon säätiön toiminnassa mukana olevat kunnat 

nimeävät edustajat vaalikausittain. Kulunut vuosi oli hallituksen toinen 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-Nummela 

 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 2014: 
13.3. Vuosikokous Luumäen kunnantalolla 

16.6.  Retkikokous, bussiretken kohteena Parikkalan lintutornit ja Hiitolanjoki 

14.11. Syyskokous Savitaipaleen kunnantalolla  

 

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 nimeämät 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 asioiden hoitoon liittyen. 

 
Asiamies ja toimisto 
Asiamiehen/toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti MMM (metsänhoitaja) Hanna 

Ollikainen, joka toimi samalla projektipäällikkönä säätiön hallinnoimissa EU-

projekteissa. Työsopimus tehtiin vuodelle 2014 kokoaikaisena, kun säätiö sai 

rahoituksen ELY-keskukselta ja kunnilta uuteen yleishyödylliseen kehittämis-

hankkeeseen. Työaika jakautui virkistysaluesäätiön perustoimintaan (25 %) ja EU-

hankkeille (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, 
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jotka liittyvät virkistysaluesäätiön toimialaan. Asiamiehelle on vuokrattu 

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

 

Säätiön virallinen osoite on Etelä-Karjalan liitossa, Kauppakatu 40 D 53100 

Lappeenranta. Etelä-Karjalan liitossa toimistosihteeri on huolehtinut säätiön postista 

ja toimittanut sen edelleen asiamiehelle. Lisäksi liitosta on saatu apua 

kokousaineiston monistamisessa ja postittamisessa säätiön hallituksen jäsenille ja 

kuntiin.  

 

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. 

 

Tilintarkastajat  
Varsinaiset tilintarkastajat:

 Pasi Waris, KHT  

Päivi Värjä, KHT  

 Varatilintarkastajat: 
Pasi Pietarinen, KHT 

 Marja-Liisa Lohtander, HTM 

  
Tilintarkastajat edustavat tilintarkastusyhteisöä PriceWaterhouseCoopers Oy. 

 

SÄÄNTÖMUUTOS 
 

Virkistysaluesäätiön käynnistämä sääntömuutos saatiin päätökseen kun Patentti- ja 

Rekisterihallitus vahvisti uudet säännöt. Muutos johtui ensisijaisesti säätiön 

jäsenkunnissa vuonna 2013 tapahtuneista muutoksista, samalla muutettiin 

vuosikokouskäytäntöä siten, että siirryttiin yhden vuosikokouksen järjestelmästä 

erillisiin kevät- ja syyskokouksiin.   

 
SÄÄTIÖN VIRKISTYSALUEET 

  

Säätiön omistamat virkistysalueet 
Virkistysaluesäätiön alkuaikoina toiminta painottui Saimaalle ja sen lähialueille, mistä 

säätiö hankki omistukseensa seudullisia virkistysalueita. 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).  

 

Maa-alueissa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2014. 

 
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. Lisäksi säätiöllä on laavut Lappeenrannan kaupungin 
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alueella Lappeenrannan seurakuntayhtymältä vuokratuilla alueilla Ruohosaaressa ja 

Karhusaaressa. Kempin laavu Vilkjärvellä ja Hämmänauteensuon laavu sijaitsevat 

Lappeenrannan kaupungin omistamilla alueilla. Uusimmat sopimuskohteet ovat 

Lemin kunnan omistuksessa olevat Mielakanranta ja Monnonlahti. 

 

Muukonsaaren leirikeskus 
Kesällä 2013 käynnistynyttä koeaikaa Muukonsaaren leirikeskuksen ylläpitäjänä 

jatkettiin vuonna 2014.  Lappeenrannan kaupungin käytöstä pois jäänyt leirialue 

Joutsenossa pyritään pitämään paikallisten ja matkailijoiden käytössä rahoittamalla 

alueen huoltokustannukset mökkejä vuokraamalla. Toisen vuoden tulos jäi edelleen 

hieman tappiolliseksi, mutta markkinoinnissa on vasta päästy alkuun ja 

mahdollisuuksia kehittämiseen on. Säätiö esitti syksyllä Lappeenrannan kaupungille 

toiminnan jatkamista, Lappeenrannan 

kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi 

esityksen joulukuussa. 

 
 

 

 

 

 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maaomaisuus on 31.12.2014: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

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 €  
(sis. 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 € 

Muukonsaaren leirikeskuksen laaja 

nurmikenttä mahdollistaa monenlaisen 

toiminnan mutta ruohonleikkuu 

aiheuttaa myös osansa alueen 

hoitokustannuksista. 
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Sopimusten perusteella ylläpidettävät alueet ja kohteet 31.12.2014:  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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, Hiitolanjoen 

Kangaskoskella ja Ilkonsaaressa. 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. 

 

Retkeilijöitä palvelevia rakenteita on täydennetty rahoitusten sallimissa puitteissa.  

Vuonna 2014 EU:n maaseutuohjelmarahoituksella toteutettiin kokonaan uusi 

Monnonlahden retki/rantautumiskohde Lemin kunnassa Pien-Saimaan rannalla, 

rakennettiin valmiiksi Ilkonsaaren risteilylaiturin läheisyyteen liikunta-esteisille 

soveltuvat palvelut sekä uusittiin ja lisättiin infotauluja Hiitolanjoen alueelle, 

tauluissa tekstit suomenkielen lisäksi englanniksi ja venäjäksi.   

 

Alueiden huolto 

Alueiden huollosta on tehty eri yhteistyökumppaneiden kanssa 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. Polttopuita 

retkisatamiin saatiin kuormat sekä Kaukaalta (UPM) että Kaukopäästä (StoraEnso). 

 

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 

Ruohosaari Lappeenranta Lappeenrannan srk-yhtymä 2011-2015 

Karhusaari Lappeenranta Lappeenrannan srk-yhtymä 2011-2015 

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 1013-2020 

Muukonsaari Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki  2013-2014  
(jatk. toist.seksi) 
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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 

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 

 

Uusia yhteistyömuotoja alueiden kunnossapidossa 
Virkistysalueiden viihtyisyys on tärkeää alueen käyttäjille. Perushuolto ei kata 

laajempia kunnostuksia, jotka ovat välttämättömiä rakenteiden ikääntyessä ja ollessa 

kovassa käyttöpaineessa. Välttämättömät kiireelliset korjaukset on pyritty 

teettämään joko kohteen huollosta vastaavan tai muun tahon avulla 

huoltobudjetista, isommat muutoksiin ja lisärakentamiseen on hyödynnetty EU-

hankerahoitusta. 

 

Erittäin myönteisenä ilmiönä vuonna 2014 tulivat eri tahojen yhteistyötarjoukset, 

jotka otettiin kiitollisuudella vastaan. Pienet rakennustyöt, polttopuuhuolto ja 

ympäristön siistiminen sopivat näiden tahojen toimintaan, jolloin työ yleisten 

virkistyskohteiden hyväksi tuo hyötyä molemmille osapuolille, sekä myös alueiden 

käyttäjille. 

 

• Ammattiopisto Sampon rakennuspuolen kurssi korjasi laavun istuimia ja 

samalla viettivät ulkoilupäivän Karhusaaressa kevättalvelle. 

• Eksoten nuorten työtoiminta teki Päihäniemessä kesän aikana siivous- ja 

polttopuupäiviä. 

• Savitaipaleen 4H-yhdistys palkkasi 4 nuorta 2 viikoksi kesätöihin. Yhdistys 

vastasi työnjohdosta Lepänkannon virkistysalueen siistimisessä, raivattujen 

rankojen kasaamisessa ja rakennusten maalauksessa. Palkkauksessa avustivat 

Savitaipaleen Osuuspankki ja Savitaipaleen kunta, maisemanraivaus teetettiin 

metsänhoitoyhdistyksellä. Raivaus- ja tarvikekustannuksista vastasi säätiö. 

• Imatralaiset veneilijät tarjoutuivat remontoimaan Satamosaaren vanhan 

saunan sisärakenteet. Virkistysaluesäätiön kanssa sovittiin tarvikkeiden 

tilaamisesta, korjaukset tehtiin yhden viikonlopun aikana lokakuun alussa. 

  

                            

Lepänkannon alueen viihtyisyys parani, kun 

raivauksen myötä näkyvyys lisääntyi ja samalla 

polttopuukatos saatiin täyteen. Uusi maali teki 

rakennuksista lähes uuden näköisiä, grilli 

uusittiin myös. 
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Muita välttämättömiä korjauksia tehtiin Pidä Saaristo Siistinä ry:n huoltomiesten 

toimesta: Ilkonsaaren risteilylaiturin ketjujen uudelleenkiinnitys keväällä sekä 

Satamosaaren uuden saunan lattian korjaus lokakuussa. Laiturin kiinnityksessä apua 

saatiin imatralaiselta Water Skizoolta. 

 

Metsän-, luonnon- ja ympäristönhoito  
Virkistysaluesäätiön omilla alueilla on vuonna 2005 tehty metsäsuunnitelma. 

Suunnitelman ensisijainen tavoite säätiön metsien hoidossa on virkistyskäyttö, 

maisemanhoito ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito. Metsäsuunnitelmaan 

merkittyjä taimikon- ja 

nuorenmetsänhoitotöitä aloitettiin 

Ruuhonsaarilla. Taipalsaarelaisen 

urakoitsijan kanssa on sovittu, että 

harvennustyötä tehdään hänelle sopivalla 

aikataululla jatkuen tulevaan vuoteen. 

Polttopuuksi sopivat poistettavat rangat 

karsitaan ja kasataan siirrettäväksi 

myöhemmin saunalle. Vuonna 2014 ei 

tehty hakkuita eikä saatu 

puunmyyntituloja. 

 

 

Tiet 
Virkistysaluesäätiö on osakkaana tiekunnissa Rastinniemen, Huuhanrannan, 

Päihäniemen, Lepänkannon ja Hämmäauteensuon virkistysalueille menevillä 

yksityisteillä.  

 

Ilkonsaaren kaavamuutos 
Ilkonsaaren kehittäminen Skiittasaareksi jatkui yhteistyössä Saimaan Skiitat ry:n 

kanssa. Suunniteltujen uusien tsasounien toimenpideluvat tyssäsivät kaavan 

rajoituksiin, joten Taipalsaaren kunnan kanssa käynnistettiin kaavamuutos. Uusi 

Satamosaaren vanhempi sauna uusittiin 

sisältä: lattia, lauteet ja seinäpaneelit. 

Virkistysaluesäätiölle tuli kustannukset 

vain tarvikkeista, kun työn tekivät 

veneilijät talkootyönä. 

 

Metsänhoitokohde  Ruuhonpurnu-saaressa. 
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rantayleiskaava mahdollistaa suunnitelmien toteuttamisen ja siihen merkittiin myös 

poikkeamisluvalla rakennettu laituri. 

 
VIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖ 

 

Virkistysalueiden käyttö on vapaata jokamiehenoikeuksin sekä säätiön jäsenkuntien 

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

tilastoja käyttäjien määristä on mahdoton saada. Kävijäseurannan tarpeesta on 

keskusteltu muiden virkistysalueyhdistysten kanssa, mutta asia ei vielä edennyt 

toteutukseen.  

 

Vieraskirjat eivät säily kaikissa kohteissa, ja merkintöjä tehdään yleensäkin 

satunnaisesti, joten vieraskirjamerkintöjen tilastointia ei ole enää katsottu 

hyödylliseksi. Vertailukelpoinen tilasto on PSSry:n huoltoalus Roope-Saimaan 

miehistön keräämät tiedot (vuosikertomuksen liitteenä). 

 

Retkeilykulttuurihankkeessa retki-isäntinä toimineet yhteistyökumppanit keräsivät 

käyttäjäpalautetta lähinnä Saimaalla retkisatamissa. Lomakkeille saatu kävijäpalaute 

oli hyvin kiittävää, mutta myös kehittämiskohteita tuli esille. 

 

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 riittää myöhäiseen syksyyn ja talvellakin.  

 

Suurempia ongelmia ei noussut esille, mutta mainittakoon Hietasaaressa vuosia 

jatkunut joitakin veneilijöitä ärsyttävä vakiokäyttäjien toiminta. Saaressa lähes 

vakituisesti oleskeleva ryhmä on ottanut huolehtiakseen alueesta, polttopuista ja 

saunan lämmityksestä samalla ohjaten muita veneilijöitä kuin vieraisille tulijoita. 

Ryhmän kanssa käytiin keskusteluja useaan otteeseen kauden aikana, viestinä oli 

retkisatamien tarkoitus väliaikaiseen 

oleskeluun kaikille tasapuolisesti, ilman 

että kenelläkään on etuoikeuksia, siitä 

huolimatta vaikka osallistuisi yhteisiin 

töihin. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Lisäksi retkeilykulttuurihankkeessa tehtiin kävijäkyselyä samalla kaavalla kuin 

edellisenä vuonna. Kyselyn tuloksiin voi tutustua säätiön nettisivuilla. 

Hietasaareen laiturille vietiin kyltti, 

jossa muistutetaan säännöistä, mm. 

väliaikaisesta viipymisestä. 

 



Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 2014    - 10 -

 

EU-HANKETOIMINTA    
 

Virkistysaluesäätiö on toteuttanut luonnon virkistyskäytön kehittämistä Etelä-

Karjalan maakunnassa yli 10 vuoden ajan EU-rahoitteisilla hankkeilla. Vuonna 2014 

oli yhtä aikaa käynnissä kolme eri hanketta, kun jo 2011 aloitettu investointihanke sai 

jatkoaikaa ja saatiin vielä uusi rahoitus. Kaikki toteutetut hankkeet saivat rahoituksen 

Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja ne piti saada päätökseen EU-

ohjelmakauden päättyessä. 

 
Yleishyödyllinen investointihanke ”Retkeilyhanke 2011-12”             (T8) 
Vuonna 2011 aloitettu kuntien kanssa toteutettu investointihanke sai jatkoajan ensin 

vuodelle 2013 ja edelleen 2014 syyskuun loppuun. Hankkeella rakennettiin 

hankesuunnitelman mukaisesti retkikohteisiin uusia rakenteita palvelemaan 

käyttäjiä. Virkistysaluesäätiön osahankkeessa viimeisenä vuonna valmistui 

Monnonlahden retkikohde ja rantautumispaikka Lemille, Ilkonsaaren risteilylaiturin 

yhteyteen liikuntaesteisille soveltuva grillikatos ja kulkuväylät sekä toteutettiin uudet 

kolmekieliset infotaulut Hiitolanjoen virkistysalueille.   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tässä hankkeessa ovat mukana myös kunnat omilla osahankkeillaan. 

Projektipäällikön tehtävästä vastannut asiamies avusti myös kuntien osahankkeiden 

toteuttamisessa esim. toteutuksen ratkaisuja pohdittaessa ja hankinnoissa. 

 

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke   (T9) 

Yhdessä Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen kanssa toteutettu yleishyödyllinen 

kehittämishanke keskittyi tiedottamiseen tarkoituksena retkeilykohteiden käyttäjien 

Monnonlahden nuotiokatos. Alueelle 

tehtiin myös käymälä ja laituri. Pien-

Saimaan rannalla sijaitseva kohde palvelee 

Kuukanniemeläisiä, jotka pääsevät paikalle 

maitse ja Väliväylän melojia. 

Ilkonsaaren risteilylaiturin uudet rakenteet kulkuväylineen. 



Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 2014    - 11 -

ohjaus oikeisiin toimintatapoihin. Ohjeistuksella neuvottiin toimimaan luontoa, 

yhteistä omaisuutta ja muita retkeilijöitä kunnioittavalla tavalla. Erityiskohteena 

hankkeessa olivat ulkomaalaiset käyttäjät. 

 

Edellisenä vuonna laaditusta 3-kielisestä opaslehtisestä otettiin lisäpainos, ja 

tuotettiin suomen- ja venäjänkielinen veneilijöille suunnattu opas. Nämä olivat 

jakelussa laajasti ja saivat kiitosta tarpeellisuudestaan. 

 

Lisäksi tuotettiin retkikohteisiin toimitettavia tauluja, jossa opastetaan roskattomaan 

retkeilyyn (kuva sivun alareunassa) sekä kompostikäymälän käyttöön. 

Mediatiedottamisella julkaistiin ohjeistusta ensisijaisesti venäläisille matkailijoille 

suunnatuissa julkaisuissa. 

 

 
 

Retki-isäntä palveluun haettiin edellisvuodesta poiketen useita yhteistyö-

kumppaneita, jotka omassa toiminnassaan liikkuvat Saimaalla tai muuten luonnossa. 

Näin saatiin alkuun uusia yhteistyömalleja mm. Meripelastusseurojen ja paikallisten 

yrittäjien kanssa. Edellisvuoden tapaan retki-isäntien tehtäviin kuului keskustella 

veneilijöiden ja retkeilijöiden kanssa kohteissa. Haastatteluissa saadusta palautteesta 

koottiin yhteenveto.    

 

Retki-isäntä Mikko Nikkinen haastattelee 

veneilijöitä Ilkonsaaren laiturissa.        
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Etelä-Karjalan retkeilyinfon ja huollon kehittämishanke (T10) 
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta saatiin vielä rahoitus yksivuotiselle kehittämis-

hankkeelle, joka toteutettiin yhteistyössä kuntien kanssa. Tässä hankkeessa oli kesän 

ajan työntekijänä Mari Matikainen, tehtävinään kiertää kuntien retkeilyreittien 

huoltovastaavien kanssa kohteissa, kartoittaa huollon tilannetta ja osallistua 

reittimerkintöjen uusimiseen. Hankkeessa teetettiin myös reittiviittoja, jotka 

toimitettiin kunnille maastoon vietäväksi. Mari keräsi kokemuksistaan yhteenvedon 

ja listasi kehittämistarpeita. 

 

Hankkeen toinen osa kohdistui retkeilyinformaation päivittämiseen sekä nettisivuilla, 

Etelä-Karjalan maakuntaportaalissa sekä uudella maakunnallisella retkeilyesitteellä, 

josta tehtiin kolme eri kieliversiota. 

 

 
 
Muiden hankkeiden valmistelu ja osallistuminen hankkeisiin: 
Outdoors Finland Etelä – ylimaakunnallinen luontomatkailuhanke 
Hanna Ollikainen on osallistunut Lahden ammattikorkeakoulun hallinnoiman 

luontomatkailuhankkeen ohjausryhmään ja Etelä-Karjalan maakuntaan 

suuntautuvien toimenpiteiden suunnitteluun ja ohjaamiseen. Hankkeessa tuotetaan 

kartta-aineistoa Etelä-Suomen alueen retkeilypalveluista. 

 

Hanna Ollikainen on osallistunut myös seuraavien paikallisten hankkeiden 

ohjausryhmä- tai työryhmätyöskentelyyn: 

 

Ukonniemi-Rauha kartalle (hallinnoija: SK-Vuoksi ry) 

Vinkkejä Virosta – Elämyksiä Etelä-Karjalaan (hallinnoija: EKLU ry) 

GeoVuoksi – hanke (hallinnoija: Imatran kaupunki) 

Ukonniemi ohjausryhmä (Imatran kaupunki) 

Salpalinjan matkailureitin suunnitteluhanke (Lappeenrannan kaupunki) 

 

Saimaa Geo Park - suunnitteluhanke 
Asiamies Hanna Ollikainen edustaa virkistysaluesäätiö Imatran Seudun Kehitysyhtiön 

hallinnoimassa Saimaa Geoparkin suunnittelussa. Hankkeessa tavoitteena on saada 

eteläinen Saimaa kansainväliseen Geo Park -alueiden verkostoon. Geo Parkin 

toteutuessa usea virkistysaluesäätiön retkisatamat ja muu kohde Saimaalla tulevat 

olemaan mukana esiteltävissä geologisissa käyntikohteissa. 

 

Retkeilyreittiviittoja menossa kunnille 

maastoon vietäväksi. 
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 TIEDOTTAMINEN  

 
Nettisivut  
Virkistysaluesäätiön nettisivut uusittiin ja otettiin käyttöön uusi lyhempi domain 

www.ekvas.fi. Koko maakunnan retkikohteita esittelevän retkikohderekisterin 

sisältöjä päivitettiin osoitteessa www.ekarjala.fi/retkikohteet, jonne on nyt linkki 

säätiön etusivulta.  Vuoden alkupuolella aloitettiin blogi ’Retkellä Etelä-Karjalassa’, 

johon ovat kirjoittaneet säätiön asiamiehen lisäksi myös eräät yhteistyökumppanit. 

Keskustelijoita blogiin ei ole saatu kuten olisi toivottu. Linkki blogiin löytyy 

nettisivulta. Virkistysaluesäätiöllä on myös facebook-sivu, jota seuraa noin 400 

henkilöä. 

   

”Retkeilijän Etelä-Karjala” -esite ja muut markkinointivälineet 
Aikaisemmin tuotettua koko maakunnan kattavaa retkeilyesitettä jaettiin edelleen 

matkailutoimistoissa ja tilaisuuksissa. Uutta esitettä valmisteltiin, ja se saatiin 

painoon aivan vuoden lopulla. Uusi esite tuotettiin 3 kielellä. 

 

”Parhaat retkikohteet Etelä-Karjalassa”  

Opaskirja retkikohteista oli myynnissä matkailuinfopisteissä sekä eräissä 

matkailuyrityksissä. 

 

Messut  
Virkistysaluesäätiö osallistui maaliskuussa Suomen virkistysalueyhdistysten yhteiseen 

osastoon GoExpo-messuilla Helsingin messukeskuksessa. Syyskuussa Retku-hanke 

järjesti messuosaston Hyvinvoinnin messuille, jotka pidettiin Holiday Club Rauhan 

Areenalla. 

 

Media 

Paikallinen media teki useita juttuja virkistysaluesäätiön kohteista ja hankkeista. 

 

TALOUS 

 Yleistä 
Säätiön toimintaa toteutetaan rinnakkain kuntien maksaman toiminta-avustuksen 

turvin (perustoiminta) ja hankerahoituksella (kehittäminen). Vuonna 2014 

toteutettiin kolmea EU-rahoitteista hanketta, joiden rahoitus tuli Euroopan 

maaseutuohjelmasta. Perustoiminta rahoitetaan pääasiassa kunnilta saatavilla 

avustuksilla. Lisäksi Etelä-Karjalan liitto avustaa maksamalla sopimuksen mukaisesti 

asiamiehen palkkauskulut 5 päivältä kuukaudessa.  

 

Arvonlisäverovelvollisuus 
Vuoden 2013 lopulla tuli Kaakkois-Suomen ELY:ltä ilmoitus, että arvonlisävero ei ole 

vähennyskelpoinen, ja päätöstä sovellettiin takautuvasti käsittelyssä oleviin 

hanketuen maksuhakemuksiin. Jo toteutuneissa hankinnoissa arvonlisävero jäi 

rasittamaan säätiön taloutta, mutta tässä kunnat tulivat apuun ja antoivat 

lisäavustuksen kattamaan arvonlisäveron osalta saamatta jäänyttä hanketukea. 

 

Ratkaisuksi alv-ongelmaan jatkossa säätiö hakeutui arvonlisäverovelvolliseksi vuoden 

2014 alusta. Verottajan ja tilintarkastajan kanssa käytiin keskusteluja säätiön 
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toiminnan ja hankkeiden kulujen vähennysoikeudesta, lopulta verottajalta saatujen 

kirjallisten ohjausten mukaan kaikki säätiön toiminta on elinkeinotoimintaa ja siis 

kaikki kulujen arvonlisäverot voi vähentää. Arvonlisävero-ohjeistuksen venyminen 

loppuvuoteen aiheutti koko joukon korjauskirjauksia, jotta verot saatiin toimitettua 

ja toisaalta vähennettyä oikein koko vuodelta. Lisäksi kunnille jouduttiin tekemään 

korjauslaskut, joilla kuntien avustukset laskutettiin arvonlisäverollisina. 

 

Henkilöstö 

Asiamies/toiminnanjohtajan työsopimus oli vuonna 2014 kokoaikainen kolmen 

hankkeen ansiosta.  Perustoiminta ja hanketoiminta on pidetty erillään asiamies-

projektipäällikön työtunneissa sekä kirjanpidossa myös kaikkien muiden 

kustannusten osalta. 

 

Kulujen jakaminen perustoimintaan ja hanketoimintaan 

Yleiskustannukset (vuokrat, toimistokulut) jaetaan hankkeille asiamies/projekti-

päällikön työajan suhteessa.  

 

Säätiön oma varainhankinta 

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

vahvoihin lippaisiin. Ohjetauluissa on myös vaihtoehtoinen maksutapa säätiön 

pankkitilille. Vuoden 2014 saunamaksut laskivat edellisvuodesta, vaikka maksujen 

keräämistä oli tavoitteena tehostaa erityisesti Hietasaaressa ja Satamosaaressa. 
 

Hankerahoitus 

Säätiön kehittämistyössä merkittävä osuus on EU-hankerahoituksella. Hankkeissa 

tukiprosentit ovat hyvät, joten suurin osa kustannuksista palautuu hanketukena, 

mutta ongelman aiheuttaa avustusten maksu jälkikäteen. Vuoden 2014 lopussa 

päättyi kaikki kolme käynnissä ollut hanketta, joiden loppumaksatushakemusten 

mukaiset hanketuet näkyvät siirtosaamisina tilinpäätöksessä. 

 

Rahoitus ja järjestelyt   
Alkuvuosi pystyttiin toimimaan ongelmitta kuntien maksaman vuosiavustuksen 

turvin. Myös käyttötilin luottolimiitti (15 000 euroa) on ollut käytössä ajoittain. 

Pitkäaikainen luotto on pankkitilin luottosaldo vuodenvaihteessa Nordeassa.  

 

Kolmen hankkeen yhtäaikaiseen pyörittämiseen tarvittiin käyttörahaa, ja säätiö saikin 

Imatran kaupungilta 30 000 euron lainan, joka maksettiin pois vuoden lopulla 

hanketuista. 

 

Tarkemmat tiedot vuoden 2014 taloudesta käyvät ilmi tuloslaskelmasta ja taseesta. 

Vertailussa edelliseen vuoteen on huomioitava arvonlisäveron vähennysoikeus 

vuonna 2014, toisaalta vero on jouduttu nyt toimittamaan sekä kuntien avustuksista 

että saunamaksuista. 

 

 

 

 


