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ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ  
 

 
 
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 
  
 
 
YLEISTÄ 

Virkistysaluesäätiön säädekirja on allekirjoitettu tammikuussa 1990, joten vuosi 2013 

oli 24. toimintavuosi. Virkistysalueet, retkisatamat ja retkikohteet olivat asukkaiden ja 

matkailijoiden käytössä entiseen tapaan; kohteita huollettiin ja investointihankkeen 

rahoituksella rakennettiin uusia palveluja Ilkonsaaren retkisatamaan ja Hiitolanjoen 

virkistysalueelle. Retkeilykulttuurihankkeella kampanjoitiin hyvien retkeilytapojen 

puolesta. Uutena toimintamuotona käynnistettiin kokeiluna Muukonsaaren 

leirimökkien vuokraus. Virkistysaluesäätiö käynnisti sääntömuutoksen. 

 

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 jälkeen säätiön toiminta on painottunut 

aluehankintojen sijaan virkistysalueiden kehittämisen ja huoltotoimintaan sekä 

palveluista tiedottamiseen ja 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 2013 
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. 

 

 Suomenniemen kunta liittyi 

Mikkelin kaupunkiin vuoden 2013 

alussa.  
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SÄÄTIÖN HALLINTO JA ORGANISAATIO 
 

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

nimeävät edustajat vaalikausittain. Vuonna 2013 aloitti uusi hallitus 

nelivuotiskautensa. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jani Telkän ja 

varapuheenjohtajaksi Elsa Silvennoisen. 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 

 Suomenniemi Asko Saikko  Kimmo Kylämies 

 Taipalsaari  Juha Koivisto Lasse Nisonen  

  

 

Hallituksen kokoukset vuonna 2013: 
28.2. Perehdyttämiskokous Lappeenrannan kaupungintalolla. 

4.4.  Vuosikokous Taipalsaaren kunnantalolla. 

8.8.    Retkikokous m/s Heidillä, käynti Satamosaaressa ja Ilkonsaaressa. 

14.11. Tulevaa toimintaa valmisteleva kokous Ruokolahden kunnantalolla. 

 

 

              
 

 

 

 
 

Vuosikertomuksen kansi 
hallituksen jäsenet tutustuvat Satamosaaren retkisataman olosuhteisiin. 
 

Hallitus käsittelee kokousasioita maisemien ihailun lomassa m/s Heidin salongissa 
jossain eteläisellä Saimaalla. Kokouksen puheenjohtajana tässä kokouksessa toimi 
hallituksen varapuheenjohtaja Elsa Silvennoinen. 
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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 palaveria, lisäksi mm. puheenjohtajat olivat mukana 

mm. Muukonsaaren-neuvotteluissa. Asiamies oli puheenjohtajien ja työvaliokunnan 

kanssa yhteydessä myös palaverien välillä säätiön asioiden hoitoon liittyen. 

 
Asiamiestehtävät ja toimisto 
Asiamiehen/toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti MMM/metsänhoitaja Hanna Ollikainen, 

joka toimi samalla projektipäällikkönä säätiön hallinnoimissa EU-projekteissa. 

Työsopimuksen mukainen osa-aikainen työaika jatkui edellisen vuoden tapaan: 

Vuoden 2013 ajan Ollikainen työskenteli 60 % kokonaistyöajasta sisältäen säätiön 

perustoiminnan hallintotehtävät sekä kahden EU-hankkeen toteutuksen ja 

hallinnoinnin. 

 

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 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 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 veroilmoituksen. 

 

Tilintarkastajat  
 
Varsinaiset tilintarkastajat:

 Pasi Waris, KHT  

Päivi Värjä, KHT  

 Varatilintarkastajat: 
Pasi Pietarinen, KHT 

 Marja-Liisa Lohtander, HTM 

  
Tilintarkastajat edustavat tilintarkastysyhteisöä PriceWaterhouseCoopers Oy. 

 

 
SÄÄNTÖMUUTOS 

 
Virkistysaluesäätiö käynnisti sääntömuutoksen säätiön jäsenkunnissa tapahtuneiden 

muutosten takia. Sääntömuutoksella muutettiin myös vuosikokouskäytäntöä. PRH:sta 

tuli täydennyspyyntö vuoden lopulla, joten sääntömuutos pitää tuoda uudelleen 

hallituksen käsittelyyn.   
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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).  

 

Virkistysaluesäätiö teki ensimmäisen maa-alueen myynnin vuonna 2013. Hiitolanjoen 

virkistysalueella Simpeleellä asuva yksityishenkilö teki tarjouksen hallinnassaan 

olevaan tilaan rajoittuvasta säätiön omistamasta rautatien penkkaan rajautuvasta 

erillisestä tilasta. Koska kyseisellä alueella ei ole merkitystä alueen virkistyskäytölle, 

alue myytiin kuntien suostumuksella. 

 

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.  

 

Muukonsaaren leirikeskus 
Keväällä 2013 Lappeenrannan kaupunki tarjosi virkistysaluesäätiölle Muukonsaaren 

leirikeskusta, joka on jäänyt pois kaupungin käytöstä. Muukonsaaressa on saunan ja 

laiturin lisäksi keittiö-ruokalarakennus ja 5 leirimökkiä, joissa on vaatimaton varustus. 

Alueen ylläpidosta sovittiin kokeiluluontoisesti kesät 2013-14.Tavoitteeksi otettiin, 

että Muukonsaaren ylläpidon kustannukset voidaan kattaa tiloja vuokraamalla, ja 

Lappeenrannan kaupungin kanssa sovittiin kokeiluajasta. Toiminta käynnistyi kesällä 

2013 niin myöhään, että markkinointia ei ehditty tehdä, ja tulos jäi vaatimattomaksi. 

 

 

 

Muukonsaaren 
leirikeskuksen mökkejä. 
 
Kuvassa myös 
varapuheenjohtaja Elsa 
Silvennoinen. 
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 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maaomaisuus on 31.12.2013: 
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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 € 

Virkistysaluesäätiön 
hallinnoimien alueiden ja 
retkikohteiden sijainti  

Retkisatama 

Virkistysalue 

Lintukohde 

Laavu 
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Sopimusten perusteella hallinnoidut alueet 31.12.2013:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
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 ja erilaisia portaita ja muita kulkua 

helpottavia rakenteita useassa kohteessa. 

 

Liikuntaesteisille liikkumista helpottavia rakenteita on Satamosaaressa ja Hiitolanjoen 

Kangaskoskella sekä nyt 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 täydennetään rahoitusten sallimissa puitteissa, esim. 

vuonna 2013 EU:n maaseutuohjelmarahoituksella tehtiin opasteita Hiitolanjoen 

polkuverkostolle ja rakennettiin Ilkonsaaren risteilylaiturin läheisyyteen liikunta-

esteisille soveltuva grillikatos ja käymälä.  

 

 

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 

(koeaika) 
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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. 

 

 
 
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    Hiitolanjoki-yhdistys ry 

   Petri Räsänen 

 

Polttopuiden hankinnassa on 
loputon työsarka. Edellisvuosien 
tapaan sekä StoraEnsolta että 
UPM-Kymmeneltä saatiin 
lahjoituksena 
polttopuurankakuormat, jotka 
lastattiin Roope-Saimaan kyytiin 
tehtailta Imatralla ja 
Lappeenrannassa.  
 
Tornatorilta on saatu Kyläniemestä 
hakkuilta ainespuuksi 
kelpaamatonta energiapuuta 
maksamalla työkustannukset. 

Ruuhonsaaren laituri ja poijut 
on kovassa käytössä 
juhannuksesta elokuun 
alkuun, muulloin tilaa riittää 
laituripaikoillakin. 
 
 
 
 
 
Päihäniemessä on kolme 
grillikatosta, joista tähän 
uusittiin kotagrilli aikaisemman 
jo loppuun palaneen tilalle. 
 
Jonkin verran kustannuksia 
aiheuttaa epäasiallinen käyttö; 
tämän grillin huuvaa oli 
käsitelty kovakouraisesti. 
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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 

 

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.  

 

Hiitolanjoen alue on reheväkasvuista Laatokan-Karjalan kasvillisuusvyöhykettä. 

Alueen uusien polkujen avoinna pitämiseksi tehtiin uusi toimintamalli: 

virkistysaluesäätiö osti raivaussahan, joka on huoltomiehen käytössä. Hän vastaa 

ammattihenkilönä sahan säilytyksestä ja huollosta. 

 

Hakkuita ei ollut suunniteltu vuodelle 2013, mutta Hiitolanjoen metsätuhot jatkuivat 

tällä kertaa kirjanpainajatuhon muodossa ja aiheuttivat pienen metsänhakkuun 

Kangaskoskella.  

 

Kangaskoskella tapahtui myös maanvyörymä, joka vei kymmenkunta runkoa jokeen. 

Puut korjattiin pois. Päihäniemessä avattiin näköalapaikan näkymää poistamalla 

muutamia mäntyrunkoja, jotka tehtiin polttopuuksi ja siirrettiin kuivumaan katokseen. 

 

         
 

 

Tiet 
Virkistysaluesäätiö on osakkaana tiekunnissa Rastinniemen, Huuhanrannan, 

Päihäniemenä ja Lepänkannon virkistysalueille menevillä yksityisteillä.  

 
  

Kirjanpainajatoukan kuivattamia kuusia.         Maanvyörymä Hiitolanjoen penkalla  
Kangaskoskella.    virkistysaluesäätiön maalla Kangaskoskella. 
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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 on mahdoton saada. Kävijäseurannan tarpeesta on keskustelu 

muiden virkistysalueyhdistysten kanssa, ja helmikuussa kokoonnuttiin kuulemaan 

Metsähallituksen kehittämistä kävijäseurantamalleista.  

 

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-isäntä keräsi käyttäjäpalautetta lähinnä Saimaalla 

retkisatamissa. 94 vastaajan lomakkeille antama 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.  

 

Päihäniemessä järjestettiin kesällä kaksi partioleiriä espoolaisten partiolippukuntien 

toimesta: Kara-Karhut 2.-14.6. ja Pitkä-Järven Vaeltajatt 29.6.-10.7. 

 

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.  

 

 Ilkonsaaren skiitat 
Ilkonsaaressa on nyt kävijöiden tutustuttavana 3 tsasounaa eli ortodoksista kappelia, 

jotka on rakentanut ja kustantanut Saimaan Skiitat ry. Yhdistys on järjestänyt 

Ilkonsaareen tutustumiskäyntejä. Ilkonsaaresta on kehittymässä mielenkiintoinen 

risteilykohde, kun uusi laituri mahdollistaa isojenkin alusten kiinnittymisen. 

 

Yhdistyksellä on suunnitelmissa rakentaa vielä 4 kappelia, mutta Kaakkois-Suomen 

ELY-keskuksen tulkinnan mukaan yhdistyksen uusille kappeleille ei voi myöntää 

rakennuslupaa poikkeamisluvalla ilman yleiskaavan muutosta. Virkistysaluesäätiö 

esitti Taipalsaaren kunnalle kaavamuutosta Skiittasaari-hankkeen toteuttamiseksi. 
 

 

Kolmas tsasouna siunattiin 
käyttöön arvovaltaisen vierasjoukon 
läsnä ollessa Ilkonsaaressa 
20.6.2013  
 
Tämän tsasounan malli on haettu 
Näätämöstä. 
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EU-HANKETOIMINTA 
 

Virkistysaluesäätiö on toteuttanut luonnon virkistyskäytön kehittämistä Etelä-Karjalan 

maakunnassa yli 10 vuoden ajan EU-rahoitteisilla hankkeilla.  

 
Yleishyödyllinen investointihanke ”Retkeilyhanke 2011-12” 
Vuonna 2011aloitettu kuntien kanssa toteutettu investointihanke sai jatkoajan vuodelle 

2013. Hankkeella rakennettiin hankesuunnitelman mukaisesti ja retkikohteisiin uusia 

rakenteita palvelemaan käyttäjiä. Virkistysaluesäätiön osahankkeessa teetettiin pöytiä 

retkisatamiin, Ilkonsaaren uuden laiturin läheisyyteen esteetön grillikatos ja käymälä 

valmistuvat käyttökuntoon kevääksi 2014) sekä opasteita Hiitolanjoelle. 

 

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  
Yhdessä Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen kanssa toteutettu yleishyödyllinen 

kehittämishanke keskittyi tiedottamiseen. Tavoitteena oli opastaa retkeilypalvelujen 

käyttäjiä toimimaan luontoa, yhteistä omaisuutta ja muita retkeilijöitä kunnioittavalla 

tavalla. Erityiskohteena hankkeessa olivat ulkomaalaiset käyttäjät. 

Ilkonsaaren grillikatos harjakaisvaiheessa.        Pysäköintalueen tasaus Kangaskoskella. 

Hiitolanjoen polkuviitta.          Pöytäpenkki Ruuhonsaaressa. 
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Edellisenä vuonna laaditun 3-kielisen opaslehtisen tekstit tarkistettiin ja teetettiin uusi 

painos yhdessä Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen kanssa jaettavaksi 

paikallisille ja turisteille.Virkistysaluesäätiön omina toimenpiteinä teetettiin 

ohjetauluja retkikohteisiin samoin 3 kielellä ja retki-isäntä kävi opastamassa ja 

haastattelemassa veneilijöitä ja retkeilijöitä kohteissa. Haastatteluissa saadusta 

palautteesta koottiin yhteenveto. 

    
 

 

 

    

Etelä-Karjalan retkeilypalvelujen huollon ja informaation kehittämishankkeen 
valmistelu 
Projektipäällikkö valmisteli syksyn aikana eräiden sidosryhmien kanssa käydyissä 

palavereissa esille tulleista tarpeista lähtevän kehittämishankesuunnitelman, joka sai 

Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta vuodelle 2014 rahoituspäätöksen aivan vuoden 

lopulla.  

 
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) 

GeoVuoksi – hanke (hallinnoija: Imatran kaupunki) 

Ukonniemi ohjausryhmä  (Imatran kaupunki) 

 

Geo Park / Saimaan luontomatkailuhanke 
Asiamies Hanna Ollikainen osallistui Imatran kaupungin, Imatran Seudun 

Kehitystysyhtiön ja Etelä-Karjalan liiton kanssa GeoPark-hankkeen valmisteluun. 

Tavoitteena on saada eteläinen Saimaa kansainväliseen Geo Park -alueiden 

verkostoon. Geo Parkin toteutuessa virkistysaluesäätiön retkisatamat Saimaalla 

muodostavat merkittävän kokonaisuuden alueen geologisista käyntikohteista. 

Retkikohteisiin toimitettu ohjeistus 3 kielellä.       Retki-isäntä haastattelee venäläisiä melojia  
Kuva Lepänkannosta        Ilkonsaaressa. 
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 TIEDOTTAMINEN  
 

Media 
Virkistysaluesäätiö järjesti yhdessä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa tiedotusretken 

Ruuhonsaaren retkisatamaan. Mukana oli Ylen Etelä-Karjalan alueuutisten toimitus.  

 

Heinäkuussa Nelosen Uutiset teki juttua retki-isännästä valtakunnalliseen 

uutislähetykseen. 

 

Alueen lehdet ovat hyödyntäneet hyvin säätiön ajankohtaisista asioista ja hankkeista 

lähettämiä tiedotteita. 

 

Hanna Ollikainen osallistui yhtenä päivänä Venemessujen vesistömatkailuosastolle 

Lappeenrannan ja Imatran matkailupalvelujen esittelyyn. 

 

 
 

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. Virkistysaluesäätiöllä on myös 

facebook-sivu, jota seuraa lähes 300 henkilöä. 

   

”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 matkailuinfopisteissä sekä eräissä 

matkailuyrityksissä. 

  

Ylen alueuutisten toimittaja ja 
kuvaaja haastattelevat huoltoalus  
Roope-Saimaan kapteenia matkalla 
tutustumaan Ruuhonsaaren 
retkisatamaan 15.5.2013. 
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TALOUS 
 Yleistä 

Säätiön toimintaa toteutetaan rinnakkain kuntien maksaman toiminta-avustuksen 

turvin (perustoiminta) ja hankerahoituksella (kehittäminen). Vuonna 2012 toteutettiin 

kahta EU-rahoitteista hanketta, kumpikin rahoitus tuli Euroopan maaseutuohjelmasta. 

Perustoiminta rahoitetaan pääasiassa kunnilta saatavilla avustuksilla. Lisäksi 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. Nyt käynnissä 

olevissa kahdessa hankkeessa projektipäällikön työaika on niin vähäinen, että 

suurempi osa yleiskustannuksista rasittaa perustoimintaa.  

 

Työntekijä 
Asiamies/toiminnanjohtajan työsopimus on osa-aikainen, työaika määritellään 

käynnissä olevien hankerahoitusten mukaan. 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, mutta 

maksujen keräämistä olisi mahdollisuus tehostaa erityisesti Hietasaaren ja 

Satamosaaren saunoilla. 
 

Puunmyyntituloja saatiin Kangaskosken kirjanpainajatuhopuiden myynnistä. 

Retkiopaskirjan myynti oli vähäistä, koska markkinointiin ei ollut resursseja. Kirjoja 

on vielä varastossa yli 1000 kpl.  

 

Hankerahoitus 
Säätiön kehittämistyössä merkittävä osuus on EU-hankerahoituksella. Ongelmana 

hankerahoituksessa on avustusten maksu jälkikäteen ja vielä usein pitkän viiveen 

jälkeen, jolloin säätiön kassatilanne ehtii usein heikoksi erityisesti loppuvuonna. 

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

ole julkisilla toimijoilla (jollaiseksi säätiön on tulkittu rahoitusta myönnettäessä) ja 

teki saman tien uuden päätöksen, jossa arvonlisäveron osuudelle ei anneta tukea. Jo 

toteutuneissa hankinnoissa arvonlisävero jää rasittamaan säätiön taloutta. 

 
Rahoitusjärjestelyt   
Alkuvuosi pystyttiin toimimaan ongelmitta kuntien maksaman kuntien 

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

käytössä ajoittain. Edellisen vuoden tapaan jouduttiin turvautumaan vuoden lopulla 

Imatran kaupungilta haettavaan 20 000 euron kassalainaan, joka näkyy kirjanpidossa 

velkana vuodenvaihteessa.  

 

Vuoden 2013 talouden yllätyksinä oli ELY:n arvonlisäveroa koskevan muutos-

päätöksen lisäksi alueiden ylläpidon kustannusten nousu, joka johtui useasta tekijästä: 

uudet alueet, nousseet kustannukset, aikaisempien vuosien laskuttamattomat maksut ja 

muutama hinnakas välttämätön korjaus (grilli, opastaulu jne.) Rakenteiden korjauksiin 

tulisi jatkossa voida varautua paremmin, kunnostustarpeita tulee jatkossa yhä lisää. 


