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YLEISTÄ
Virkistysaluesäätiön säädekirja on allekirjoitettu tammikuussa 1990, joten vuosi 2012
oli 23. toimintavuosi. Virkistysalueet, retkisatamat ja retkikohteet olivat asukkaiden ja
matkailijoiden käytössä entiseen tapaan; kohteita huollettiin ja investointihankkeen
rahoituksella rakennettiin uusia palveluja Satamosaaren ja Pullikaisen retkisatamiin
sekä Hiitolanjoen virkistysalueelle.
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 2012
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.
Vuoden aikana tutkittiin Lemin
kohteita, ja sovittiin yhteistyöstä
sekä Lemin tulosta mukaan
virkistysaluesäätiön toimintaan.
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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 tämän hallituksen viimeinen vuosi. Hallituksessa ei tapahtunut
muutoksia koko kauden aikana.
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 2012:
14.3. Vuosikokous Lappeenrannan kaupungintalolla
7.6. Huuhanrannalle ja Rastinniemeen suuntauneen retkeilyn yhteydessä
20.11. Imatralla Vuoksen kalastuspuistossa

Virkistysaluesäätiön hallitus teki kesäkuussa bussiretken, jolla käytiin kahdella
maitse tavoitettavalla virkistysalueella Saimaalla. Kuva Kyläniemessä sijaitsevasta
Rastinniemestä. Myös varajäsenet oli kutsuttu retkelle mukaan.
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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 4 palaveria, joista yksi Pidä Saaristo Siistinä ry:n aluepäällikön kanssa.
Asiamies oli puheenjohtajien kanssa yhteydessä säännöllisesti myös palaverien välillä
säätiön asioiden hoitoon liittyen.
Asiamiestehtävät ja toimisto
Asiamiehen/toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti MMM/metsänhoitaja Hanna Ollikainen,
joka toimi samalla projektipäällikkönä säätiön hallinnoimassa EU-projektissa.
Työsopimuksen mukainen osa-aikainen työaika jatkui edellisen vuoden tapaan ollen
vuoden alussa 50 % kokonaistyöajasta sisältäen säätiön perustoiminnan hallintotehtävät sekä Retkeilyhankkeen toteutuksen ja hallinnoinnin. Huhtikuun alusta alkaen
työaika nostettiin 75 %:iin toisen hankkeen toteutuksen päästessä alkuun.
Säätiön perustoiminnan tehtävissä Ollikainen toimi 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. Etelä-Karjalan liiton toimistosihteeri Ritva
Rehunen auttoi 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, HTM
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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. 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 31.12.2012:
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 31.12.2012:
Sopimuksin
hankitut kohteet
Lepänkanto
Mustaniemi,
Valkjärvi ja
Riitjärvi
Ruohosaari
Karhusaari
Suomensalo
Kempin laavu
Hämmäauteensuo
Salpalinjan kohteet
Hostikan alueella
(entinen Ylämaa)

Kunta
Savitaipale

Sopimuskumppani, /
alueen omistaja
Suomalainen lääkäriseura
Duodecim

Vuokrasopimus
voimassa
2000-2025

Ruokolahti

Tornator Oy

2006-2016

Lappeenranta
Lappeenranta
Savitaipale
Lappeenranta
Lappeenranta
Lappeenranta

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

2011-2015
2011-2015
2006-2026
toistaiseksi
toistaiseksi
toistaiseksi

Ilkonsaari etelästä
kuvattuna. Kuvassa näkyy
vuonna 2011 asennettu
risteilyaluksille soveltuva
laituri. Grillikatos on kallion
päällä puiden takana.
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Virkistysalueiden palvelut
Kaikki säätiön virkistysalueet on varustettu retkeilijöitä palvelevilla rakenteilla.
Uusimman kohteen Pullikaisen palvelut saatiin kuntoon keväällä 2012 (grillikatos
kannen kuvassa). Useimmissa retkisatamissa on laiturit, grillikatokset,
polttopuukatokset. Näitä täydennetään rahoitusten sallimissa puitteissa, esim. vuonna
2012 lisättiin käymäläkapasiteettia, polttopuusuojia ja venepoijuja sekä jatkettiin
polkuverkostoa yleishyödyllisellä investointihankkeella, jonka rahoitus saatiin EU:n
maaseutuohjelmasta ja kunnilta.
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. 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.
Satamosaareen lisättiin
käymäläkapasiteettia 3 uuden
säiliön verran vanhoihin
rakenteisiin, lisäksi saatiin yksi
uusi käymälärakennus eniten
käytetylle alueelle risteilylaiturin
ja pitkän laiturin puolelle.
Kuvassa näkyvät Eko-Roopesäiliöt ovat helppo huoltaa, kun
käymäläjäte ehtii palaa hajuttomaksi ennen tyhjentämistä.
Riittävä kapasiteetti helpottaa
huoltotyötä ja eikä tyhjennyksiä
tarvitse tehdä keskellä kesää,
jolloin retkeilijöitä on eniten
paikalla.

Satamosaaren ’vanha sauna’,
jolle johtaa puurakenteinen
kulkukäytävä risteilylaiturilta ja
grillikatokselta. Kaksi invamitoitettua kompostikäymälää
on tämän kulkukäytävän
varrella.
Puukäytävä toimii kulkuväylänä,
jolla voi liikkua helposti
pyörätuolilla tai vaikkapa
lastenrattailla. Kulkeminen sitä
pitkin on mukavaa kaikille
muillekin, jolloin arka
harjumaasto säästyy liialta
kulumiselta.
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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.

Roope-Saimaa purkaa polttopuurankoja Satamosaaressa elokuussa. Retkisatamien jäte
kulkee saarista pois samalla aluksella.

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.
Kevättalvella 2012 oli sovittu korjattavaksi vielä 2010 myrskyjen kaatamia koivuja
Hiitolanjoen Lahnasen alueella. Vähäisen roudan takia koneilla ei päässyt märkään
maastoon, ja tämä kohde jäi rikastuttamaan luonnon monimuotoisuutta. Muita
suunniteltuja hakkuita ei ollut, mutta samaisia myrskytuhoja seuranneiden
kirjanpainajatuhojen vuoksi joitain puita korjattiin Kangaskosken laavun lähettyviltä.
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.
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Toukokuussa 2012 Tornator Oy toteutti luonnonhoitokulotuksen Ruokolahdella
Huuhanrannan paisterinteillä, jotka on noin vuosikymmen sitten hakattu aukeiksi
vastaavaa elinympäristöä vaativille eliöille. Kulotusalueista osa oli virkistysaluesäätiön maalla ja virkistysaluesäätiö osallistui myös kustannuksiin.

Luonnonhoitokulotus
Huuhanrannalla Helatorstaina
17.5.2012. Kulotuksesta
vastasi Tornatorin
metsäammattimiehet apunaan
vpk kalustoineen.

Tiet
Virkistysaluesäätiö on osakkaana tiekunnissa Rastinniemessä, Päihäniemessä ja
Lepänkannossa. Vuonna 2012 toteutui vihdoin monta vuotta puheena ollut
Huuhanrannan tien kunnostus. Kunnostuksen teetti Tornator Oy, joka on suurin
metsänomistaja tien vaikutuspiirissä.
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.
Kesällä 2012 retkisatamien käyttäjämäärät pysyivät korkealla tasolla, vaikka kesä oli
hieman edellisiä vuosia viileämpi. 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 (vuosikertomuksen liitteenä).
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 2012
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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. Kriittinen palaute on tarpeen
toiminnan kehittämiseksi.
Ilkonsaaren skiitat
Saimaan Skiitat ry jatkoi hankettaan kehittää Ilkonsaarta ’Skiittasaarena’. Saaressa
kunnostettiin polkupohjaa ja loppusyksyllä pystytettiin kolmas tsasouna.

Ilkonsaareen kunnostettu
polku helpottaa kulkemista
saaren läpi, kun polulle
levitetty kivituhka tiivistyy
talven aikana. Polku tulee
maisemoitumaan kauniisti
luontoon.

EU-HANKETOIMINTA
Yleishyödyllinen investointihanke ”Retkeilyhanke 2011-12”
Virkistysaluesäätiö on toteuttanut luonnon virkistyskäytön kehittämistä Etelä-Karjalan
maakunnassa usean vuoden ajan EU-rahoitteisilla hankkeilla. Vuonna 2011aloitettua
investointihanketta jatkettiin suunnitelman mukaisesti ja retkikohteisiin teetettiin uusia
rakenteita palvelemaan käyttäjiä. Syksyllä jouduttiin toteamaan, että kaikkia
suunniteltuja kohteita ei ehditä toteuttaa mm. kassavarojen loppumisen takia, ja
hankkeelle päätettiin hakea jatkoaikaa seuraavalle vuodelle.
Tässä hankkeessa ovat mukana myös kunnat omilla osahankkeillaan.
Projektipäällikön tehtävästä vastannut asiamies avusti myös kuntien osahankkeiden
toteuttamisessa esim. toteutuksen ratkaisuja pohdittaessa ja hankinnoissa.
Virkistysaluesäätiön kohteina hankkeen toisena vuonna toteutettiin seuraavat kohteet:
• Pullikaisen grillikatos (kannen kuvassa)
• Käymälöitä lisää Satamosaareen ja Ruuhonsaareen, lisäksi käymäläsäiliötä
muutettiin ja lisättiin Pullikaisessa ja Satamossa.
• Venepoijuja lisättiin uusiin ja vanhoihin laitureihin Satamossa, Pullikaisessa,
Ilkonsaaressa ja Ruuhonsaaressa.
• Hiitolanjoella jatkettiin polkuverkostoa Lahnasenkoskelta etelään päin
rakentamalla n. 500 metriä pitkospuita ja 3 kpl siltoja ojien ylityksiin.
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Vasemmalla uutta pitkospuupolkua Hiitolanjoella. Oikealla alkukesällä Hiitolanjokeen
laskevan Korkeamäen yli rakennettu silta heinäkuussa sattuneen tulvan aikaan – onneksi
sillan korkeus riitti!

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke
Virkistysaluesäätiö haki yhdessä Kymenlaakson virkistysalueyhdistyksen kanssa
rahoituksen tiedottamishankkeelle, jolla retkeilypalvelujen käyttäjiä opastetaan
toimimaan luontoa, yhteistä omaisuutta ja muita retkeilijöitä kunnioittavalla tavalla.
Hankkeella teetettiin 3-kielinen opaslehtinen jaettavaksi paikallisille ja turisteille.
Toiseksi toimenpiteeksi suunniteltua henkilökohtaista neuvontaa retkikohteissa ei
toteutettu vielä kesällä 2012, koska tässäkin hankkeessa rahoituspäätöstä jouduttiin
odottamaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa käytiin keskustelua
hankemuodosta ja hakemuksen valmistelua jatkettiin vielä syksyllä. Rahoituspäätös
hankkeelle saatiin joulukuussa.

Toimi oikein Suomen
luonnossa – kolmekielinen
opas retkeilykohteiden
käyttäjille saatiin jakoon
alkukesällä.
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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
Asiamies Hanna Ollikainen osallistui vuoden aikana Imatran kaupungin, Imatran
Seudun Kehitystysyhtiön ja Etelä-Karjalan liiton kesken käytyihin palavereihin, joissa
on suunniteltu eteläisen Saimaan ja Vuoksen liittymistä kansainväliseen Geo Park alueiden verkostoon. Geo Parkin toteutuessa virkistysaluesäätiön retkisatamat
Saimaalla muodostavat merkittävän kokonaisuuden alueen
geologisista
käyntikohteista.
TIEDOTTAMINEN
Valtakunnalliset ja alueelliset tapahtumat
Virkistysaluesäätiö osallistui valtakunnallisen KKI-seminaariin ja oli mukana
Lappeenrannan loma-asuntomessujen yhteydessä järjestetyssä Seminaarissa, Hanna
Ollikaisella oli puheenvuorot kummankin seminaarin ohjelmassa.
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. Virkistysaluesäätiöllä on myös
facebook-profiili, jota seuraa lähes 200 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
matkailuyrityksissä.

matkailuinfopisteissä

sekä

eräissä

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.
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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 Euroopan maaseutuohjelmasta.
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. 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, vaikka
erityisesti Satamosaaren osalta maksujen kertymistä tulisi tehostaa.
Retkiopaskirjan myynti oli vähäistä, koska markkinointiin ei ollut resursseja. Kirjoja
on vielä varastossa yli 1000 kpl.
Puunmyyntituloja saatiin vielä
Suunniteltuja hakkuita ei ollut.

vuoden

2010

myrskyjälkien

korjaamisesta.

Hankerahoitus
Vuosi saatiin hyvin alkuun kun Retkeilyhankkeen kuntarahoitus laskutettiin kunnilta
tammikuussa. ELY-keskukselta saatiin hanketuen maksatus vuodelta 2011 vasta
marraskuussa, viivästys johtui eri syistä ja tilanteesta pidettiin yhteyttä KaakkoisSuomen ELY-keskuksen kanssa. Vuodelta 2012 hanketuki päätettiin hakea kahdessa
erässä, jotta alkuvuoden tuki saataisiin käyttöön nopeammin. Hankkeessa mukana
olevilta kunnilta odotettiin maksatushakemuksen aineistoa joulukuuhun asti, mikä
viivästytti maksatuksen hakemista vuoden 2013 puolelle. Mahdollisuus
retkeilypalvelujen investointien hanketukeen jopa 70 % kustannuksista on hieno asia.
Ongelmaksi muodostuu tuen saaminen jopa vuosi laskujen maksun jälkeen.
Rahoitusjärjestelyt
Alkuvuosi pystyttiin toimimaan ongelmitta kuntien maksaman vuosiavustuksen sekä
hankkeen kuntarahoituksen turvin. Vuoden 2011 lopulla otettu käyttötilin
luottolimiitti (15 000 euroa) tuli avuksi vuosiavustusten loputtua, mutta sekään ei
riittänyt enää syyskuun jälkeen. Tilanteeseen saatiin avuksi Imatran kaupungilta saatu
20 000 euron kassalainalla, joka maksettiin takaisin hankeavustuksen maksun jälkeen.
Vuoden lopulla luottolimiitti on taas käytössä, sillä investointihankkeen toteuttaminen
sitoo kassavarat jopa vuodeksi.
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