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YLEISTÄ
Virkistysaluesäätiön säädekirja on allekirjoitettu tammikuussa 1990, joten vuosi 2011
oli jo 22. toimintavuosi. Virkistysalueet, retkisatamat ja retkikohteet olivat asukkaiden
ja matkailijoiden käytössä entiseen tapaan; kohteita huollettiin ja investointihankkeen
rahoituksella rakennettiin uusia palveluja Ilkonsaareen ja Pullikaiseen. Virkistysaluesäätiön sai huomionosoituksen, kun Ruuhonsaaren retkisatama valittiin suosikkisatamaksi Suomen Purjehdus ja veneily ry:n järjestämässä äänestyksessä.
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.
Aluehankintojen jälkeen säätiön toiminta on painottunut virkistysalueiden
kehittämisen ja huoltotoimintaan sekä palveluista tiedottamiseen. Uusia
palvelurakenteita ja toiminnan ja tiedottamisen kehittämistä sekä koko maakunnan
retkeilypalvelujen edistämistä on toteutettu EU-rahoitteisilla hankkeilla osin
yhteistyössä säätiön toiminnassa mukana olevien kuntien kanssa.
Virkistysaluesäätiön toiminta-alue 2011
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). Säätiön alue
laajeni vuoden 2010 alussa
Ylämaan yhdistyttyä Lappeenrannan kanssa.
Lemin kunnan kanssa pidetään
yllä keskusteluyhteyttä, mm. on
etsitty sopivaa yhteistyökohdetta.
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SÄÄTIÖN HALLINTO JA ORGANISAATIO
Hallitus
Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, johon säätiön toiminnassa mukana olevat kunnat
nimeävät edustajat vaalikausittain. Nykyisen hallituksen toimikausi on 2009-2012,
joten kulunut oli hallituksen kolmas vuosi. Hallituksessa ei ole tapahtunut muutoksia.
Nimeäjäkunta
Imatra
Lappeenranta
Luumäki
Parikkala
Rautjärvi
Ruokolahti
Savitaipale
Suomenniemi
Taipalsaari

Varsinaiset jäsenet:
Jarmo Semi (pj)
Asko Kokkola v(pj.)
Irmeli Roste
Tuula Uro
Aarni Repo
Tapani Hämäläinen
Vesa Kokkonen
Erkki Koponen
Raimo Ruotsalainen
Mia Ahola

Varajäsenet:
Toni Koppanen
Merja Vasara
Tatjana Koponen
Markku Huopainen
Jukka Turunen
Krista Repo
Olli Syrjänen
Juha Rahikainen
Kalevi Arnell
Esa Lähteenaro

Hallituksen kokoukset vuonna 2011:
15.3. Luumäellä (vuosikokous)
16.8. m/s Heidillä Saimaan-retkeilyn yhteydessä
15.12. Imatralla
Virkistysaluesäätiön hallitus piti
elokuun kokouksen Saimaalle
suuntautuneen retkeilyn
yhteydessä m/s Heidi -aluksella.
Myös varajäsenet oli kutsuttu
mukaan.
Hallitus tutustui maissa
Satamosaareen. Tarkoitus oli
käydä myös Pullikaisessa ja
Ilkonsaaressa, mutta Saimaan
matalan vedenpinnan takia m/s
Heidillä ei ollut mahdollista
rantautua näihin kohteisiin.
Pullikaisen rantaa tähyiltiin vesiltä,
samoin Ilkonsaari kierrettiin ja
nähtiin laiturityömaa.

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.
Työvaliokunnan muodostavat tällä hallituskaudella puheenjohtaja Jarmo Semi,
varapuheenjohtaja Asko Kokkola ja hallituksen jäsen Erkki Koponen. Työvaliokunta
piti yhteensä 5 palaveria sekä muuta yhteydenpitoa säätiön asioiden hoitoon liittyen.
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Asiamiestehtävät ja toimisto
Asiamiehen/toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti MMM/metsänhoitaja Hanna Ollikainen,
joka toimi samalla projektipäällikkönä säätiön hallinnoimassa EU-projektissa.
Työsopimus muutettiin vuoden alusta alkaen osa-aikaiseksi, 50 % työajasta sisältäen
säätiön perustoiminnan hallintotehtävät sekä hankehallinnoinnin. Osittaisen
lomautuksen perusteena on hankerahoitus: käynnistyneeseen investointihankkeeseen
ei hyväksytä yleiskustannuksia (kaikki hallintokulut) yli 10 % hankkeen
kokonaiskustannuksista. (Edellinen hanke oli kehittämishanke, jossa projektipäällikkö
työpanoksellaan toteutti useimmat toimenpiteet, työaikaa 76 % hankkeelle).
Säätiön perustoiminnan tehtävissä Ollikainen toimi myös hallituksen ja
työvaliokunnan sihteerinä sekä hoiti yhteydet sidosryhmiin, edusti virkistysaluesäätiötä eri tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä ja muiden tahojen hallinnoimissa
hankkeissa, jotka liittyvät virkistysaluesäätiön toimialaan.
Asiamiehelle on vuokrattu toimistohuone Imatran Tietotalosta.
Säätiön virallinen osoite on Etelä-Karjalan liiton toimistolla, Kauppakatu 40 D 53100
Lappeenranta. Etelä-Karjalan liitossa toimistosihteeri on huolehtinut säätiön postista
ja toimittanut sen edelleen asiamiehelle. Liiton toimistolta on hoidettu myös säätiön
postitusta hallituksen jäsenille ja kuntiin.
Taloushallinto
Laskujen maksamisen hoiti asiamies Hanna Ollikainen ja kirjanpidosta vastasi Terhi
Salmelin (Tilitoimisto Aalef Oy). Tilitoimisto hoitaa myös palkkojen ja palkkioiden
maksut työnantajamaksuineen.
Tilintarkastajat
Varsinaiset tilintarkastajat:
Pasi Waris, KHT
Päivi Värjä, HTM

Varatilintarkastajat:
Pasi Pietarinen, KHT
Sami Kurri, HTM,
(PricewaterhouseCoopers Oy)

Hallituksen puheenjohtaja
Jarmo Semi (vasemmalla) ja
Asko Kokkola säätiön
maisemissa kesällä 2011.
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SÄÄTIÖN VIRKISTYSALUEET
Säätiön omistamat virkistysalueet
Virkistysalusäätiön 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. Toimintaa on laajennettu 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.
Lisäksi
säätiöllä
on
laavut
Lappeenrannan
kaupungin
alueella Lappeenrannan seurakuntayhtymältä vuokratuilla alueilla Ruohosaaressa ja
Karhusaaressa. Kempin laavu Vilkjärvellä ja Hämmänauteensuon laavu sijaitsevat
Lappeenrannan kaupungin omistamilla alueilla.

Virkistysaluesäätiön
hallinnoimien alueiden ja
retkikohteiden sijainti

Retkisatama
Virkistysalue
Lintukohde
Laavu
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Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maaomaisuus on 31.12.2011:
Omat alueet

Kunta

Ilkonsaari

Taipalsaari

Satamosaari

Joutseno

Hankintavuosi
1990

Pinta-ala

1991

4,2 ha

Kauppahinta

Saatu valtionavustus (€)
290 124 €
87 037

19,1 ha

97 549 €

42 869

(saunamökki)

Päihäniemi
Ruuhonsaaret
Rastinniemi
Hietasaari
Hiitolanjoki
Palosensaari
Huuhanranta
Pohjanranta
Tarassiinlahti
S
Pullikainen

Taipalsaari
Taipalsaari
Taipalsaari
Taipalsaari
Rautjärvi
Suomenniemi
Ruokolahti
Parikkala
Parikkala
Lappeenranta

1998
5,5 ha
2000
0,7 ha
1993
30,1 ha
1995
76,8 ha
1995
8,5 ha
1999
1,3 ha
2004
33,1 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 €
(yksi kauppa)

412 060 €
6 728 €
100 000 €
9 000 €
51 000€
5 000 €
5 600 €
70 000 €
1 242 672 €

21 023
1 098
75 685
206 030
3 364
30 000
2 700
15 300
1 500
1 680
21 000

509 285 €

Sopimusten perusteella hallinnoidut alueet 31.12.2011:
Sopimuksin
hankitut kohteet
Lepänkanto
Mustaniemi,
Valkjärvi ja
Riitjärvi
Ruohosaari
Karhusaari
Suomensalo
Kempin laavu
Hämmäauteensuo

Kunta
Savitaipale

Sopimuskumppani, /
alueen omistaja
Suomalainen lääkäriseura
Duodecim

Vuokrasopimus
voimassa
2000-2025

Ruokolahti

Tornator Oy

2006-2016

Lappeenranta
Lappeenranta
Savitaipale
Lappeenranta
Lappeenranta

Lappeenrannan srk-yhtymä
Lappeenrannan srk-yhtymä
Metsähallitus
Lappeenrannan kaupunki
Lappeenrannan kaupunki

2011-2015
2011-2015
2006-2026
toistaiseksi
toistaiseksi

Pullikaisen saaren lahteen
kulku ohjataan
yksityisväyläviitoituksella.
5 kpl viittoja asensi
paikoilleen Meritaito Oy.
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Virkistysalueiden palvelut
Kaikki säätiön virkistysalueet on varustettu retkeilijöitä palvelevilla rakenteilla.
Uusimman kohteen Pullikaisen rakentaminen aloitettiin kesällä 2011. Useimmissa
retkisatamissa on laiturit, grillikatokset, polttopuukatokset. Näitä täydennetään
rahoitusten sallimissa puitteissa. Satamosaaressa on kaksi saunaa, Hietasaaressa ja
Ruuhonsaaressa on myös saunat. Muissa kohteissa on laavu tai nuotiosija. Käymälä
on välttämätön palvelu, joka onkin jokaisessa kohteessa, isommilla alueilla useita.
Tarassiinlahdella, Pohjanrannalla ja Hiitolanjoella on lintutornit ja erilaisia portaita ja
muita kulkua helpottavia rakenteita useassa kohteessa.
Liikuntaesteisille liikkumista helpottavia rakenteita on Satamosaaressa 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.
Vuonna 2011 asennettiin uusi laituri Ilkonsaaren eteläpäähän (kuva kannessa). Laituri
on 25 metriä pitkä ja siihen voi kiinnittyä myös isolla risteilyaluksella. Pullikaisen
saareen rakennettiin pienempi 13 metrin pituinen venelaituri, käymälä ja
polttopuukatos. Pullikaisen lahteen johtava väylä merkittiin yksityisväylämerkein.
Uudet palvelurakenteet rahoitettiin Euroopan maaseuturahastolta sekä kunnilta
saadulla avustuksella.

Pullikaisen saaren laiturin
rakensivat PSSry:n huoltomiehet
paikan päällä. Tässä laituri vielä
keskeneräisenä.
Betoniponttoneja 13-metriseen
laituriin tarvittiin yhteensä 3 kpl.

Alueiden huolto
Alueiden huollosta on tehty sopimukset eri yhteisöjen kanssa, ja näin huoltotoiminta
toteutui aikaisempien vuosien tapaan. Tärkein yhteistyökumppani on Pidä Saaristo
Siistinä ry, jonka huoltoalus Roope-Saimaa kiertää Saimaan alueen kohteet viikoittain
vilkkaimmalla veneilykaudella.
Polttopuiden hankinta on jatkuvasti esillä. Edellisvuosien tapaan sekä StoraEnsolta
että UPM-Kymmeneltä saatiin lahjoituksena polttopuurankakuormat, jotka lastattiin
Roope-Saimaan kyytiin tehtailta Imatralla ja Lappeenrannassa. Hiitolanjoella
polttopuuta teetettiin edellisvuoden myrskypuista, joita riittää vielä pitkään. Mukavaa
polttopuutilannetta on nähtävillä seuraavan sivun kuvissa.
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Polttopuita Hiitolanjoella Lahnasen
virkistysalueella. Kokkolanjoen erämiesten
toimesta myrskyn seurauksena saadut
polttopuut on pilkottu haloiksi kuivumaan.
Halot ovat kyllä vielä aika isoja, käyttäjien
toivotaan vielä pilkkovan niitä
pienemmiksi.

Saunat
Saunojen kiukaat ovat kesäkaudella
kovassa käytössä, niitä lämmitetään
päivittäin jopa aamusta iltaan.
Satamosaaren vanhan saunan kiuas oli
uusittava kesällä 2011.
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Karhusaaren polttopuusuojassa on
Lappeenrannan vesiltä kerättyjä irtopuita.
Näistä pitää käyttäjien sahata ja pilkkoa
käyttöön sopivia pilkkeitä. Puita toimittaa
Meripelastusseura Etelä-Saimaa.

Käymälät ja katokset
Rakenteiden kuntoa tarkkaillaan
huoltokäyntien yhteydessä.
Satamosaaren käymälä-jätekatoksen
katto tulee uusia lähiakoina. Kuvassa
näkyy kohteissa käytetty Eko-Roope
kompostikäymäläsäiliö.
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Muissa kohteissa alueiden huollosta vastasivat
Ruohosaaressa Saimaan Latu ry
Hämmäauteensuon laavulla Lappeen Riento ry
Kempin laavulla Vilkjärven Erä ry
Ruokolahden laavuilla SK Vuoksi ry
Palosensaaressa Elinkeinoyhtymä Viitikka & Pöntinen
Hiitolanjoella Hiitolanjoki-yhdistys ry
Karhusaaressa Lappeenrannan pursiseura ry / nuorisojaosto
Huuhanrannalla Ruokolahden metsä- ja rakennuspalvelu ky / Mika Luukkonen
Tarassiinlahdella Jarmo Paakkinen
Lepänkannossa Savitaipaleen nuorison tuki ry

Metsän-, luonnon- ja ympäristönhoito
Virkistysaluesäätiön omilla alueilla on vuonna 2005 tehty metsätaloussuunnitelma.
Suunnitelman ensisijainen tavoite säätiön metsien hoidossa on virkistyskäyttö,
maisemanhoito ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito.
Suunniteltuja hakkuita ei ollut, mutta kesän 2010 myrskytuhojen puunkorjuu
Hiitolanjoen alueella toi puunmyyntituloja myös vuoden 2011 puolella. Myrsky
koetteli aluetta jälleen joulukuussa 2011, jolloin kaatui vielä joitakin runkoja sekä
Lahnasella että Kangaskoskella. Myrskyjen jäljiltä puuta jää metsiin koska kaikkea ei
saa korjattua – näin toteutuu tavoite monimuotoisuudesta.
Säätiön alueilla on tekemätöntä nuorenmetsänhoitotyötä, jota on siirretty rahatilanteen
takia. Harvennus- ja raivaustöistä voisi saada polttopuurankaa, vaikka metsätuloa ei
tulekaan. Talkoomahdollisuuksia on tarjottu käyttäjille, mutta halukkaita ei ole
tarjolla.

Vuoden 2010 myrskypuita on korjaamatta vielä Lahnasen alueella. Tämän
ryteikön siistimisestä on sovittu metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Ryteikön läpi
on suunniteltu polun rakentamista.
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Tiet
Virkistysaluesäätiö on osakkaana tiekunnissa Rastinniemessä, Päihäniemessä ja
Lepänkannossa. Uusia teitä tai peruskorjauksia ei tehty vuonna 2011, mutta tarvetta
olisi lähinnä Huuhanrannalla ja Hiitolanjoella (Lahnasentie), joilla ei ole perustettu
tiekuntaa. Huuhanrannan tiestä on oltu yhteydessä Tornator Oy:n kanssa ja
Lahnasentiestä keskusteltu Rautjärven kunnan kanssa.
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. Tietoja ja arvioita kävijöistä ja käytön
muutoksista voidaan tehdä vieraskirjoihin tehtyjen merkintöjen perusteella sekä
polttopuiden kulutuksesta ja jätemääristä.
Säätiön saama palaute vieraskirjoissa on pääsääntöisesti positiivista ja jopa kiittävää.
Asiallisia huomautuksia mm. polttopuista tai työkaluista annetaan myös jonkin verran,
ne välitetään aina huollosta vastaaville tahoille.
Kesä 2011 oli lämmin kuten edellinenkin ja veneilysäät olivat hienot. Retkisatamien
käyttäjämäärät pysyivät korkealla tasolla, mikä näkyi PSSryn huoltomiesten mukaan
jätemäärissä sekä käymälöiden tyhjennystarpeena. Polttopuita kului taas erityisesti
saunakohteissa, mutta myös grillikatoksissa ja laavuilla.
Vieraskirjat
Vieraskirjamerkintöjen ja muiden havaintojen perusteella suosituimmat kohteet
edellisten vuosien tapaan ovat Satamosaari, Ruuhonsaaret ja Hiitolanjoki. Näissä
kohteissa kävijöitä on ollut 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. Vieraskirjat eivät säily kaikissa kohteissa, ja merkintöjä
tehdään yleensäkin satunnaisesti, joten vieraskirjoista saatava tilastotieto on hyvin
sattumanvaraista. Vertailukelpoinen tilasto on PSSry:n huoltoalus Roope-Saimaan
miehistön keräämät tiedot (toimintakertomuksen liitteenä).
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. Kesällä ulkomaalaisten leiriytyminen
virkistysalueilla 2011 aiheutti joillekin ärtymystä, mutta enimmäkseen kaikki kävijät
ovat olleet sulassa sovussa.
Ilkonsaaren skiitat
Ilkonsaarta kehitettiin ’Skiittasaarena’, kun jo toinen tsasouna vihittiin käyttöön.
Tsasaounan siunaustilaisuus pidettiin 14.8. piispa Arsenin johdolla. Saimaan Skiitat yhdistys jatkoi kappeleiden ja polkuverkoston rakentamista hankerahoituksella.
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Joensuun piispa Arseni siunasi Ilkonsaaren toisen
tsasounan, joka on tehty Laatokalla Konevitsan
luostarin ’Hevoskiven’ skiitan mallin mukaan.
Kuva oikealla: Ensimmäisen, Valamolaisen mallin
mukaan tehdyn, tsasounan luona pidettiin
tervehdyspuheet. Kuvassa virkistysaluesäätiön
varapuheenjohtaja Asko Kokkola ja Joensuun piispa
Arseni.

Kuva vasemmalla: Ilkonsaaren läpi
suunnitellun polun toteutus aloitettiin
tasaamalla polun pohja konetyönä
Saimaan Skiitat ry:n hallinnoimassa
hankkeessa. Eräät veneilijät paheksuivat
maaston rikkomista. Hyvin kuljettava
polkuyhteys uudelta laiturilta saaren
eteläpäästä pohjoispäähän tsasounille on
välttämätön kävijöiden turvallisen
kulkemisen ja muun maaston säilymisen
kannalta. Polku ja pientareet maastoutuvat
kauniisti ympäristöön sopivaksi
muutamassa vuodessa.
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EU-HANKETOIMINTA
Yleishyödyllinen investointihanke ”Retkeilyhanke 2011-12”
Virkistysaluesäätiö on toteuttanut luonnon virkistyskäytön kehittämistä Etelä-Karjalan
maakunnassa usean vuoden ajan EU-rahoitteisilla hankkeilla. Vuosille 2011-12
suunniteltu investointihanke retkikohteiden rakenteiden täydentämiseksi käynnistettiin
huolimatta rahoituspäätöksen viipymisestä. Hankkeeseen koottiin kohteita myös
kunnista, - viivästys johtui laajan hankkeen vaatimien lukuisten asiakirjojen kokoon
saamisesta rahoittajalle.
Virkistysaluesäätiön kohteina hankkeessa ensimmäisen vuonna toteutettiin
suunnitelman mukaisesti Ilkonsaaren laituri ja Pullikaisen retkisataman rakenteet.
Ilkonsaaren 25-metrinen laituri saatiin käyttöön elokuussa. Meritaito Oy siirsi
Merenkulkulaitoksen (nyk. Liikennevirasto) säätiön käyttöön luovuttaman
betoniponttonilaiturin Saimaan kanavalta ja kiinnitti sen paikoilleen Ikonsaaren
eteläpäähän. Laiturille saatiin vesirakennuslupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
keväällä, Taipalsaaren kunnan kanssa neuvoteltiin maisemaluvasta kesällä. Lupa-asiat
saatiin lopulta kuntoon ja laiturista saatiin loppukesällä myönteistä palautetta
veneilijöiltä ja laivureilta. Erityisesti risteily-yrittäjät olivat tyytyväisiä, kun EteläKarjalan lähivesille saatiin uusi rantautumiskohde matkailijoille.
Pullikaisen uuteen retkisatamaan valmistui 13-metrinen laituri, käymälä ja
polttopuukatos, rakentajana Pidä Saaristo Siistinä ry. Hankkeen tiimoilta yritettiin
saada kokoon talkooporukkaa, mutta talkooväkeen ilmoittautui vain yksi veneilijä, ja
lopulta rakennustyö hoidettiin Roope-Saimaan huolto-organisaation voimin
järjestelemällä aikatauluja. Toteutus jäi loppukesään ja grillikatoksen rakentaminen
siirtyi toiselle vuodelle.
Hanna Ollikainen osallistui kuntien osahankkeiden selvityksiin, suunnitteluun ja
käynnistämiseen retkeilyhankkeen hallinnointiin
varatussa aikaresurssilla, joka on määritetty
keskimäärin 4 päivään kuukaudessa.

Pullikaisen kompostikäymälä
käyttövalmiina.
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Sopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa
Retkeilyhankkeen Lappeenrannan kaupungin osahankkeen (Salpalinjan kohteiden
kunnostus matkailunähtävyytenä) toteuttamiseksi virkistysaluesäätiö teki sopimuksen
Senaattikiinteistöjen kanssa, koska Lappeenrannan kaupunki ei tehnyt sopimusta.
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
ohjausryhmätyöskentelyyn:
Ukonniemi-Rauha kartalle (hallinnoija: SK-Vuoksi ry)
Vinkkejä Virosta – Elämyksiä Etelä-Karjalaan (hallinnoija: EKLU ry)
Geo Park / Saimaan luontomatkailuhanke
Virkistysaluesäätiö osallistui vuoden aikana Etelä-Karjalan liiton johdolla
käynnistyneeseen selvitykseen, jossa tavoitteena on eteläisen Saimaan saaminen
mukaan kansainväliseen Geo Park -alueiden verkostoon.
Tiedottamishanke
Vuoden
lopulla
valmisteltiin
hankesuunnitelmaa
ja
rahoitushakemusta
tiedottamishankkeelle, joka käynnistyisi vuoden 2012 puolella. Tiedottaminen
suunnataan virkistysalueiden ja retkikohteiden käyttäjille, painopisteenä ulkomaiset
matkailijat. Hankkeeseen pyydettiin mukaan Kymenlaakson virkistysalueyhdistys.
TIEDOTTAMINEN
Valtakunnalliset kilpailut ja tapahtumat
Virkistysaluesäätiön retkisatamat Saimaalla olivat 10 ehdokkaan joukossa vuoden
retkikohteeksi. Tämän näkyvyyden tiimoilta säätiöllä oli osasto Retki-messuilla
Helsingin messukeskuksessa. Resurssien vähäisyyden vuoksi säätiö ole voinut
osallistua kovin moneen alueelliseen tapahtumaan vuoden aikana.
Nettisivut
Virkistysaluesäätiön nettisivut osoitteessa www.ekarjala.fi/virkistysaluesaatio ja
”Retkeilijän Etelä-Karjala”-sivut osoitteessa www.ekarjala.fi/retkeily ovat kumpikin
Etelä-Karjalan Tietomaakunta Oy:n palvelimella. Lisäksi pidettiin yllä
retkikohderekisteriä osoitteessa www.ekarjala.fi/retkikohteet.
Toiminnanjohtaja
päivitti säätiön ja retkeilysivujen tietoja. Sivustot muodostavat hyvän
kokonaistietopaketin maakunnan retkeilypalveluista.
”Retkeilijän Etelä-Karjala” -esite ja muut markkinointivälineet
Aikaisemmin tuotettua koko maakunnan kattavaa retkeilyesitettä jaettiin edelleen
matkailutoimistoissa ja tilaisuuksissa.
”Parhaat retkikohteet Etelä-Karjalassa”
Opaskirja retkikohteista oli myynnissä
matkailuyrityksissä.
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Media
Alueen ja maakunnan lehdet kirjoittivat virkistysaluesäätiön toiminnasta useita
artikkeleita, pari kertaa virkistysaluesäätiö näkyi ja kuului myös Etelä-Karjalan radion
ja Kaakkois-Suomen tv:n alueuutisissa.
TALOUS
Yleistä
Säätiön toimintaa toteutetaan rinnakkain kuntien maksaman toiminta-avustuksen
turvin (perustoiminta) ja hankerahoituksella (kehittäminen). Vuoden alussa
käynnistettiin Euroopan maaseutuohjelman mukainen yleishyödyllinen investointihanke, vaikka lopullinen rahoituspäätös Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta saatiin
vasta lokakuussa.
Perustoiminta rahoitetaan pääasiassa kunnilta saatavilla avustuksilla. Etelä-Karjalan
liitto avustaa maksamalla asiamiehen palkkauskulut 5 päivältä kuukaudessa.
Kulujen jakaminen perustoimintaan ja hanketoimintaan
Edellisten hankkeiden aikana yleiskustannuksista (vuokrat, toimistokulut) on voitu
suurin osa kirjata EU-hankkeisiin projektipäällikön työajan suhteessa. Vuoden alussa
käynnistyneen yleishyödylliseen investointihankkeelle voi kirjata projektipäällikön
työajan perusteella vain 20 % yleis-kustannuksista, mistä seuraa että yleiskustannukset
rasittavat säätiön perustoimintaa talousarviossa ennakoitua suuremmalla osuudella.
Työntekijä
Asiamies/toiminnanjohtajan pesti muuttui osa-aikaiseksi vuoden alussa, koska
investointi-hankkeeseen ei voinut sisällyttää palkkakustannuksia yhtä paljon kuin
aiemmissa ns. kehittämishankkeissa. 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
vahvoihin lippaisiin. Ohjetauluissa on myös vaihtoehtoinen maksutapa säätiön
pankkitilille. Maksuja kertyi sekä lippaisiin että tilille merkittävä summa, vaikka
erityisesti Satamosaaren osalta maksujen kertymistä tulisi tehostaa.
Retkiopaskirjan myynnillä oli tarkoitus saada enemmän tuloja kuin toteutui, koska
kirjan markkinointi jäi vähäiseksi ja samoin myynti.
Puunmyyntituloja saatiin vielä vuoden 2010 myrskypuiden myynnistä. Suunniteltuja
hakkuita ei ollut.
Hankerahoitus
Retkeilyhankkeen kuntarahoitus laskutettiin kunnilta rahoituspäätöksen jälkeen
loppusyksyllä. ELY-keskukselta ei pystytty hakemaan vielä yhtään hanketuen
maksuerää rahoituspäätöksen odottelun takia. Hanketuki vuoden 2011 kustannuksiin
haetaan koko vuodelta vasta vuoden 2012 puolella.
Rahoitusjärjestely vuoden lopulla
Kassatilanne vuoden lopulla muodostui vaikeaksi, kun hanketukea ei saatu koko
vuodelta lainkaan. Vuoden lopulla otettiin Nordea-pankissa olevaan käyttötiliin
15 000 euron tililuottolimiitti laskujen maksua varten.
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