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LÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ SR 
  

Kannen kuva 29.8.2020 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön 30-vuotisjuhlassa Sarviniemen virkistysalueella. 

Vasemmalta Hallituksen pj. Ilkka Nokelainen, toimitusjohtaja Hanna Ollikanen, proj.päällikkö Soile Lehtinen, 

hallituksen vpj. Kimmo Kylämies, virk.aluekoordinaattori Mari Matikainen, proj.päällikkö Matti Moller ja 

projektiasiantuntija Mikko Europaeus. 
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ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ SR 

 

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 tai hallintaansa yleiseen virkistyskäyttöön 

tarkoitettuja maa- ja vesialueita, huolehtii retkeilyrakenteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja 

saavutettavuuden varmistamisesta sekä osallistuu alueellisten ulkoilu- yms. reittien kehittämiseen ja 

luontomatkailupalvelujen tuottamiseen sidosryhmien kanssa vaalien luontoarvojen ja maiseman 

omaleimaisuuden säilyttämistä. 

Säätiön toiminnan alkuvaiheen aluehankintojen jälkeen säätiön toiminta on keskittynyt virkistysalueiden 

ylläpitämiseen ja niiden palveluiden kehittämiseen sekä palveluista tiedottamiseen. Säätiö osallistuu 

Etelä-Karjalan maakunnassa luonnon virkistyskäytön yleiseen kehittämiseen, luontomatkailun 

edistämiseen sekä retkeilymahdollisuuksista tiedottamiseen. 

 

YLEINEN KUVAUS KULUNEESTA VUODESTA 2020 
Vuonna 2020 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö juhli 30-vuotisen toiminnan merkkivuotta pääasiassa työn 

lomassa, mutta juhlahetkiäkin koettiin. Näistä merkittävimmät tapahtuivat Taipalsaaren Sarviniemessä: 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön kuntavierailu Taipalsaarella 10.6. toteutettiin Sarviniemessä, jolloin 

säätiön toimihenkilöt saivat tilaisuuden esitellä säätiön toimintaa. Sarviniemen uusien retkikatosten 

avajaiset vietettiin 11.6. kutsuvieraiden läsnä ollessa. Aluksi kesäkuulle suunniteltu säätiön 30-vuotisjuhla 

siirrettiin koronaepidemian vuoksi myöhemmäksi ja pidettiin lopulta 29.8. myös Sarviniemen kohteessa. 

Juhlaan kutsuttiin vain kutsuvieraita, yleisötapahtuma jouduttiin jättämään pois ohjelmasta 

kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vielä syksyllä järjestettiin Suvorov-hankkeessa tuotetun 

dokumenttisarjan julkistustilaisuus ja illallinen Lappeenrannassa, mukana Venäjän lähetystön edustaja. 

Hiitolanjoella käynnistymässä oleva projekti sai jo valtakunnallisen huomionosoituksen Vesistö-

kunnostusverkoston nimettyä säätiön vuoden vesistökunnostajaksi. 

Kuluneena vuonna Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö toteutti tavoitteiden mukaista toimintaa 

kustannustehokkaasti ja näkyvästi monesta lähteestä tulevien rahoitusten avulla ja yhdessä monien 

yhteistyökumppanien kanssa. Virkistysaluesäätiön organisaatiossa Hanna Ollikaisesta tehtiin 

toimitusjohtaja ja huoltoasioista, kuntiin päin tehtävästä yhteistyöstä sekä investointihankkeiden 

koordinoinnista vastaamaan nimettiin aiemmin hankkeissa työskennellyt Mari Matikainen. Hänen 

tittelinsä on virkistysaluekoordinaattori. Henkilöstön vahvuuteen saatiin lisäksi kaksi projektipäällikköä. 

Virkistysalueet, retkisatamat ja retkikohteet olivat asukkaiden ja matkailijoiden käytössä poikkeuksellisen 

vilkkaasti. Tämä johtui koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta, mikä lisäsi ihmisten 

kiinnostusta retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen valtakunnallisesti. Säätiön omistamia ja hallinnoimia 

retkikohteita huollettiin ja rakenteisiin tehtiin tarvittavia pieniä kunnostuksia kuntien perusrahoituksella. 

Hankerahoituksia hyödynnettiin monipuolisesti ja jopa aiempaa suuremmassa mittakaavassa. 

Maakunnallisen investointihankkeen kärkenä valmistuivat alkukesästä Sarviniemen uudet 

retkeilykatokset Taipalsaarelle. Hankkeessa toteutettiin pienempiä retkeilyrakenteita ja opastauluja 

kaikissa muissa Etelä-Karjalan kunnissa. Investointihankkeen lisäksi säätiöllä käynnistyi helmikuussa 

Ketjureaktio-niminen pyörämatkailun kehittämishanke sekä Suvorovin reitit -niminen 

kulttuurimatkailuhanke, joka hyödyntää Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelman rahoitusta.  

Uusi toimintatapa ja varainhankintamalli vuonna 2020 oli säätiön toimihenkilöiden yhteisesti tuottaman 

asiantuntijapalvelun myynti muille hanketoteuttajille.  
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VIRKISTYSALUESÄÄTIÖN TOIMINTA-ALUE 
 

 

 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toiminta kattaa koko 

maakunnan alueen ja toimintaa rahoittavat kaikki 9 kuntaa. 

Säätiön 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). Lemi 

(2013). Joutseno yhdistyi Lappeenrantaan 2009 ja 

Suomenniemi liittyi Mikkelin kaupunkiin 2013.  

 

 

SÄÄTIÖN HALLITUS 
 

Hallitus 

Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, johon säätiön toiminnassa mukana olevat kunnat nimeävät edustajat vaalikausittain. 

Nykyisen hallituksen toimikausi alkoi vuonna 2017 ja kestää vuoden 2021 kuntavaaleihin saakka. 

 

Hallituksen jäsenet: 

 

Nimeäjäkunta Varsinaiset jäsenet Varajäsenet 

Imatra Ilkka Nokelainen (pj) Ilpo Ilves 

Lappeenranta Irmeli Roste  Marjatta Turunen 

 Virpi Valkeapää  Janita Kronqvist 

Lemi Matti Tapanainen Jarmo Tölski  

Luumäki Marja Laari   Kati Honkio-Saareks 

Parikkala Hanna Kaijansinkko Kerttu Friman-Nummila 

Rautjärvi Josefina Nissilä  Liisa Terävä 

Ruokolahti Mika Vanhatalo  Pekka Kaski 

Savitaipale Merja Pusa  Kari Koririnta 

Taipalsaari Kimmo Kylämies (vpj.) Johannes Moisio 

  

Hallituksen kokoukset ja työskentely vuonna 2020 

Hallitus kokoontui 3 kertaa: 10. maaliskuuta, 11. kesäkuuta ja 30. lokakuuta. Hallitusta informoitiin hankkeista ja 

tapahtumista kokousten välillä sähköpostilla. 
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Hallituksen kokous 11.6.2020 Sarviniemen virkistysalueen uudessa luentokatoksessa. Kuva: Hanna Ollikainen. 

 

Työvaliokunta 

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen kokousten valmistelua ja päätösten toimeenpanoa sekä säätiön juoksevia asioita 

hoitaa työvaliokunta, jonka kuluvalla hallituskaudella ovat muodostaneet hallituksen puheenjohtaja Ilkka Nokelainen, 

varapuheenjohtaja Kimmo Kylämies sekä hallituksen jäsenet Irmeli Roste ja Mika Vanhatalo. Työvaliokunta piti 3 kokousta 

vuonna 2020. Kokousten välillä toimitusjohtaja oli puheenjohtajan ja työvaliokunnan kanssa yhteydessä myös kokousten 

välillä säätiön asioihin liittyvissä kysymyksissä. 

 

Henkilöstö 
Toimitusjohtaja 

Toimitusjohtajan tehtäviä on vuonna 2020 hoitanut MMM Hanna Ollikainen syksystä 2003 asti, säätiön työntekijänä 

1.5.2004 lähtien. Osa-aikaisen toimitusjohtajan palkkakustannuksista vastaa Etelä-Karjalan liitto (30 % työajasta). 

Ollikainen on toiminut myös projektipäällikkönä säätiön hallinnoimissa EU-projekteissa vastaten projektien 

toteuttamisesta, jolloin palkkakustannuksia voi kirjata hankkeille perustehtävän lisäksi. Vuonna 2020 toimitusjohtajaa 

kirjasi työaikakirjanpidossa tunteja säätiön hallinnon ja EU-hankkeiden lisäksi Hiitolanjoen ennallistusprojektille sekä 

asiantuntijatyölle, joka tilattiin yhteistyöorganisaatioiden hankkeille. 

Säätiön toimitusjohtaja 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.  
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Virkistysaluekoordinaattori 

Virkistysaluekoordinaattorin tehtävä perustettiin säätiölle vuoden 2020 alusta. Tehtävässä aloitti FM Mari Matikainen, 

joka on työskennellyt projektityöntekijänä vuodesta 2014 alkaen. Mari Matikaisen tehtäviin kuuluu hoitaa yhteyksiä 

kuntiin ja säätiön yhteistyökumppaneihin virkistysalueiden hoitotyössä, vastata retkeilysivujen päivityksistä sekä 

koordinoida investointihankkeiden toteutusta yhdessä kuntien kanssa. Osa-aikaisen virkistysaluekoordinaattorin 

palkkakustannuksista vastaa Etelä-Karjalan liitto (30 % työajasta). Lisäksi Matikainen on vuonna 2020 kirjannut 

työaikaansa asiantuntijatyölle. Virkistysaluekoordinaattori on osallistunut sekä työvaliokunnan että säätiön hallituksen 

kokouksiin. 

Projektipäälliköt 

Henkilöstöön kuuluu lisäksi kaksi määräaikaista projektipäällikkö: FM Soile Lehtinen (Suvorov-hanke) ja FM Matti Moller 

(Ketjureaktio-hanke). Loppuvuonna käynnistyneeseen Kangaskosken museoalueen suunnitteluhankkeeseen palkattiin 

osa-aikainen projektiasiantuntija FM Mikko Europaeus. 

 

Toimisto ja säätiön osoite 
Virkistysaluesäätiön toimiston osoite on Virastokatu 2, 55100 Imatra. Osoitteessa sijaitsee Imatran kaupungintalo, mistä 

on vuokrattu Virkistysaluesäätiön työntekijöille kaksi toimistohuonetta. Toisessa toimistohuoneessa sijaitsevat 

toimitusjohtajan ja virkistysaluekoordinaattorin työpisteet, toisessa Ketjureaktio -pyörämatkailuhankkeen 

projektipäällikön Matti Mollerin sekä Suvorov -kulttuurimatkailuhankkeen projektipäällikön Soile Lehtisen työpisteet. 

Vuonna 2020 Virkistysaluesäätiön työntekijät tekivät paljon etätöitä vallitsevan koronatilanteen ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Taloushallinto 
Säätiön taloushallinto ostetaan Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:ltä. Mitra vastaa palkkojen ja laskujen maksusta, 

laskuttamisesta sekä kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta. Mitralla on käytössä sähköinen 

laskujenkäsittelyohjelmisto, jossa toiminnanjohtaja tarkastaa ja hyväksyy laskut. Säätiön rahaliikenne hoidetaan Etelä-

Karjalan Osuuspankissa, missä säätiöllä on luotollinen käyttötili 30 000 euron limiitillä. Hiitolanjoen projektin 

rahaliikennettä varten on pankkitili Oma Säästöpankissa. 

Tilintarkastaja 
Säätiön sääntöjen mukaan valitaan neljän kalenterivuoden toimiajalle hallituksen kausien mukaisesti yksi tilintarkastaja. 

Säätiön tilintarkastajana 2017-2021 toimii Pricewaterhouse Coopers Oy, jossa päävastuullinen tarkastaja on KHT Päivi 

Värjä.  

SÄÄTIÖN VIRKISTYSALUEET 
 

Säätiön omistamat virkistysalueet 
Virkistysaluesäätiö on hankkinut alueita maakunnan asukkaiden yleiseen virkistyskäyttöön.  Nykyisin säätiöllä on 

omistuksessaan Saimaalla yhteensä 6 saarikohdetta ja 3 maitse tavoitettavaa virkistysaluetta. Lisäksi maakunnan 

pohjoispäässä retkeilijöille on kaksi lintutornia Pien-Rautjärvellä Parikkalassa.  

Saimaan vesistön ulkopuolella merkittävin kohde on Rautjärvellä Hiitolanjoen virkistysalueet, jotka sijaitsevat kolmen 

voimalaitoksen ympärillä. Säätiö on hankkinut omistukseensa Hiitolanjoen Lahnasenkosken voimalaitoksen (2017) sekä 

Ritakosken ja Kangaskosken voimalat (2019), jälkimmäiset Hiitolanjoen Voima Oy:n osakekaupalla. Hiitolanjoella 

valmisteltiin voimalapatojen purkamista vuonna 2020, lupaprosessit etenivät ja haettiin hankerahoituksia toteutukseen.  

Säätiön omistuksessa olevat kiinteistö on lueteltu seuraavan sivun taulukossa. 
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Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maaomaisuus on 31.12.2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Voimalakauppojen Kauppahintaa ei saa antaa julkisuuteen (kauppakirjan ehto) 

     

 Satamosaari. Kuva: Arto Apila 

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 

Lahnasenkoski 

Rautjärvi 2004 

2013 

2017 

  33,1 ha 

- 0,8 ha 

0,57 ha 

100 000 € 

(1 500 €) 

* x € 

30 000 

 

-   

Ritakoski Rautjärvi 2019  * x € 1 100 000 

Kangaskoski Rautjärvi 2019  * x €  

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 

(lahjoitus) 

Parikkala 2007 

2017 

2,9 ha 

1,05 ha 

5 600 € 

-  

1 680 

-   

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

Yhteensä  195,4 ha * 1 291 172 € 1 609 285 € 
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Sopimuksilla hallinnoidut kohteet  
 

Muukonsaaren leirikeskus 

Toistaiseksi voimassa oleva hallintaoikeus Lappeenrannan kaupungin Muukonsaaren leirikeskukseen. Leirikeskuksen 

vuokratuloilla on tavoitteena kattaa alueen ylläpito, mikä ei ole toistaiseksi toteutunut yhtenäkään vuonna. Alueen 

huollosta ja markkinoinnista oli sopimus ohjelmapalveluyritys TaigaSaimaan kanssa. Muukonsaaren käyttöastetta on 

tarpeen lisätä, ja onkin valmisteltu saavutettavuuden parantamista tulevina vuosina: tavoitteena on toteuttaa 

ylitysratkaisu Pöyhiänniemestä Muukonsalmen yli ja saaren läpi kulkuyhteys retkikeskukseen. 

Sarviniemi 

Sarviniemen alue on vuokrattu Metsähallitukselta vuosille 2017-2037. Sarviniemeen valmistui keväällä 2020 Etelä-

Karjalan kehittyvät virkistysalueet -investointihankkeen toimenpiteenä uudet hienot retkeilykatokset taipalsaarelaisen 

Rakennus Juuti Oy:n toteuttamina. Kalusteiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Uusi Aalto veneveistämö. 

Sarviniemen kehittäminen jatkuu uusilla hankkeilla, ja Sarviniemi on kehittymässä yhdeksi maakunnan tärkeimmistä 

virkistysalueista keskeisen sijaintinsa vuoksi Saimaalla; se on Saimaa Geoparkin kohde Toisella Salpausselällä ja sen 

kautta kulkee Saimaan saaristoreitti pyöräilijöille.  Sarviniemen venesatama kuuluu Taipalsaaren kunnalle. Satamasta 

on muodostumassa tärkeä pyöräilijöiden välietappi, jossa odotetaan pyörälauttaa tai saavutaan vesistön ylitykseltä. 

Lepänkanto 

Kuolimon rannalla Savitaipaleella sijaitseva Lepänkannon alue on vuokrattu Lääkäriseura Duodecimiltä. 

Muut sopimuskohteet 

Virkistysaluesäätiöllä on erilaisin sopimuksin myös laavukohteita Lappeenrannassa ja Ruokolahdella. Lappeenrannan 

seurakuntayhtymän kanssa neuvoteltiin jatko Karhusaaren ja Ruohosaaren laavukohteista seuraavalle viisivuotiselle 

vuokra-ajalle. Kaikki sopimuskohteet ja vuokra-ajat on lueteltu seuraavan sivun taulukossa. 

      

 

Sarviniemen uudet retkeilykatokset. Ylemmät kuvat: Mari Matikainen. Alempi kuva: Hanna Ollikainen 
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Sopimusten perusteella ylläpidettävät alueet ja kohteet 31.12.2020:  

 

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 ja isommilla alueilla useita. Tarassiinlahdella ja Pohjanrannalla on 

lintutornit. Hiitolanjoen huonokuntoinen lintutorni poistettiin käytöstä vuonna 2020 (uusi torni on suunnittelussa). 

Liikuntaesteisille esteettömiä rakenteita on Sarviniemessä, Satamosaaressa, Ilkonsaaressa ja Hiitolanjoen 

Kangaskoskella. Pien-Rautjärven lintutornien alatasanteelle pääsee pyörätuolilla, näissä kohteissa on myös inva-

mitoituksen mukaiset tilavat käymälät. Vastaavat käymälät on myös Päihäniemen ja Lepänkannon alueilla, joissa maasto 

on melko tasaista ja kovapohjaista kangasmaata. 

Retkisatamissa on laiturit Satamosaaressa, Ilkonsaaressa, Ruuhonsaaressa ja Pullikaisensaaressa, sekä sopimus-

kohteista Karhusaaressa ja Muukonsaaressa. Sarviniemessä on Taipalsaaren kunnan omistama venesatama. 

Alueiden huolto ja kunnossapito 
Alueiden huollosta on tehty eri yhteistyökumppaneiden kanssa pitkäaikaiset sopimukset. Virkistysaluekoordinaattori 

hoiti yhteyksiä ja tapasi vuoden 2020 aikana huoltoväkeä, huoltosopimuksia uusittiin ja päivitettiin. Kohteiden huollon 

ja Virkistysaluesäätiön välistä yhteydenpitoa tehostettiin.  

Tärkein yhteistyökumppani on Pidä Saaristo Siistinä ry, jonka uusi huoltoalus Roope-Saimaa kiersi kahden viikon välein 

kesällä 2020 säätiön retkisatamat Satamosaari, Pullikainen, Ilkonsaari, Hietasaari ja Ruuhonsaari. 

M/s Roope-Saimaan miehistön tehtäviin sisältyy alueen yleisen siisteyden tarkastaminen, saunojen käyttöönotto 

keväällä ja pesut kesän mittaan sekä pienten puutteiden korjaaminen. Tarpeen mukaan hoidetaan kirveiden ja sahojen 

uusiminen, polttopuiden kuljetus ja siirto katoksiin. Myös saunamaksulippaiden tyhjentäminen on kuulunut tehtäviin, 

mutta vuoden 2020 aikana lippaista luovuttiin. Lippaisiin kohdistui joskus ilkivaltaa, sähköiset maksujärjestelmät 

MobilePay ja tilisiirrot ovat turvallisia.  

Sopimuksin hankitut 

kohteet 

Kunta Sopimuskumppani, / 

alueen omistaja 

Vuokrasopimus 

voimassa  

Lepänkanto Savitaipale Suomalainen lääkäriseura  

Duodecim 

2000-2025 

Valkjärvi ja Riitjärvi  Ruokolahti Tornator Oyj 2016- toistaiseksi 

Ruohosaari  Lappeenranta Lappeenrannan srk-yhtymä 31.12.2020 asti 

Karhusaari  Lappeenranta Lappeenrannan srk-yhtymä 31.12.2020 asti 

Suomensalo Savitaipale Metsähallitus 2006-2026 

Kempin laavu Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki toistaiseksi 

Hämmäauteensuo Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki toistaiseksi 

Salpalinjan kohteet 

Hostikan alueella 

(entinen Ylämaa) 

Lappeenranta Senaattikiinteistöt toistaiseksi 

Monnonlahti ja 

Mielakanranta 

Lemi Lemin kunta 2013-2020 

Muukonsaari Lappeenranta Lappeenrannan kaupunki  2015-toistaiseksi 

Sarviniemi Taipalsaari Metsähallitus 2017 - 2037 



 

- 9 - 

 

Muissa kohteissa alueiden huollosta vastasivat 

Ruohosaari    Saimaan Latu ry 

Hämmäauteensuon laavu   Lappeen Riento ry / päättyy 31.12.2020 

Kempin laavu   Vilkjärven Erä ry 

Ruokolahden laavut  SK Vuoksi ry 

 

Palosensaari   Aulis Rahikainen 

Hiitolanjoki    Kokkolanjoen Erämiehet ry  

Päihäniemi   Tmi Pelastusrengas / Juha Ronkainen 

Karhusaari    Tmi Pelastusrengas / Juha Ronkainen 

Huuhanranta    Riitta Muhli ja Antti Karhu 

Tarassiinlahti    Tmi Metsänemä / Esko Veijalainen  

Lepänkanto    Savitaipaleen nuorison tuki ry  

Muukonsaari    TaigaSaimaa / päättyy 31.12.2020 

Monnonlahti ja Mielakanranta  Mikko Ikävalko 

Suomensalo   Jarmo Karhula 

 

Muut yhteistyökumppanit  

Virkistysalueiden viihtyisyys on tärkeää alueen 

käyttäjille. Perushuolto ei kata laajempia 

kunnostuksia, jotka tulevat ajankohtaisiksi joskus 

yllättäen kovassa käytössä olevien rakenteiden 

ikääntyessä. Välttämättömät kiireelliset korjaukset on 

pyritty ja pyritään teettämään joko kohteen huollosta 

vastaavan tai muun yhteistyökumppanin avulla.  

Kunnat ovat myös paitsi toiminnan rahoittajia, myös 

tärkeitä yhteistyötahoja, joiden aloitteita ja kutsuja 

yhteisiin projekteihin säätiössä otetaan mielellään 

vastaan.  

Pienet rakennustyöt, polttopuuhuolto ja ympäristön 

siistiminen sopivat useiden yhteistyökumppanien 

toimintaan, jolloin työ yleisten virkistyskohteiden 

hyväksi tuo hyötyä ja hyvää mieltä molemmille 

osapuolille, myös alueiden käyttäjille.  

Tmi Metsäjokke / Jouko Kärkkäinen on toimittanut 

polttopuita Päihäniemeen, Sarviniemeen, 

Karhusaareen sekä Hämmäauteensuolle.  

Vuonna 2020 kokeiltiin kameravalvontaa Sarviniemen 

uusilla katoksilla sekä Päihäniemessä, missä on 

ajoittain epäilty puiden varastamista polttopuu-

katokselta. Kameravalvonnan toteutti Tmi 

Pelastusrengas / Juha Ronkainen. Mitään erityistä ei 

kuitenkaan tallentunut tallentaviin kameroihin, mutta 

niillä saattoi olla ehkäisevä vaikutus. 

 

Kuva: Pullikaisen puusavottaa 12/2020 Metsäjokke. 
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Metsän-, luonnon- ja ympäristönhoito  
Virkistysaluesäätiön metsäomaisuuden hoitoa varten on tehty metsäsuunnitelma vuosille 2016-2025. Etelä-Karjalan 

metsänhoitoyhdistyksen laatiman suunnitelman ensisijaiset tavoitteet säätiön metsien hoidossa ovat virkistyskäyttö, 

maisemanhoito ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito. Vuonna 2020 metsänhoitosuunnitelman mukaisia töitä on 

toteutettu Rastinniemessä, Muukonsaaressa, Pullikaisessa, sekä Hiitolanjoella. Päihäniemessä on kaadettu puustoa 

näköalapaikan edestä sekä suoritettu pienimuotoista ympäristön raivausta ranta-alueelta. Päihäniemessä kokeiltiin 

myös ensimmäistä kertaa olemassa olevien polkujen päällystämistä kaadettujen puiden oksista tehdyllä hakkeella. Työ 

toteutettiin yhteistyössä Sampo-Opiston kanssa. Rastinniemessä on korjaamatta vuoden 2019 myrskytuhon puut, sillä 

päätös poikkeamisesta maisemalupaan samalla tehtäväksi suunniteltuun harvennushakkuuseen saatiin Taipalsaaren 

kunnalta vasta marraskuussa. Rastinniemessä toteutettiin pienimuotoinen metsänhoitotyö/maisemanavaus uusien 

kalusteiden asentamisen yhteydessä. 

   

Luonnonsuojelu 

Säätiön omistamat virkistysalueet eivät ole luonnonsuojelulain mukaisia suojelualueita, mutta useita alueita koskevat 

suojeluohjelmat (mm. harjujensuojeluohjelma) ja kaavoihin merkityt rajoitukset. Metsien käsittelyssä ja alueiden 

käytössä huomioidaan luonnon monimuotoisuus, maisema ja arvokkaat elinympäristöt sekä kaavamääräykset. 

Säätiön hallinnoimista laavukohteista Hämmäauteensuon laavu sijaitsee Lappeenrannan kaupungin omistamalla 

luonnonsuojelualueella. Tämän vuoksi alueelta ei saa hyödyntää polttopuuta, ei edes maassa olevia puita. 

Tiet 
Virkistysaluesäätiö on osakkaana tiekunnissa Rastinniemen, Huuhanrannan, Päihäniemen, Lepänkannon ja 

Hämmäauteensuon virkistysalueille menevillä yksityisteillä. Vuonna 2020 säätiön yksiköt Rastinniemen yksityistien 

tienhoitomaksusta nousivat huomattavasti, kun muut tiekunnan jäsenet osoittivat, että 70% tien liikenteestä koostuu 

virkistysalueelle menevästä liikenteestä. 

VIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖ 
 

Virkistysalueiden käyttö on vapaata jokamiehenoikeuden tapaan sekä säätiön jäsenkuntien asukkaille että matkailijoille. 

Kehittyneitä menetelmiä tarkkojen tilastojen keräämiseen käyttäjien määristä ei toistaiseksi ole käytössä. 

Vertailukelpoiset kävijäseurantatiedot olisivat tarpeelliset toiminnan suunnittelua varten sekä rahoittajille. Rautjärven 

kunta asensi laskurin Lahnasenkoskeen patosillalle toukokuun lopulla, lukema marraskuun lopulla oli 6900. Osa 

kävijöistä on kulkenut molempiin suuntiin, joten puolen vuoden kävijämäärässä päästään arviolta lähelle 5000 kävijää. 

Vastaavanlaisia tilastolukemia tarvittaisiin muiltakin kohteilta epäsuorien kävijätietojen lisäksi (polttopuiden, wc-

paperin ja kuorikkeen kulutus). 

Maisemanhoitoa Lahnasenkoskella 

4/2020 MHY Etelä-Karjala 

Kuva Hanna Ollikainen. 
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Suosituimmat kohteet ovat Satamosaari, Ruuhonsaaret ja Hiitolanjoki, joissa kävijöitä on vuosittain useita tuhansia. 

Karhusaari Lappeenrannan Kaupunginlahden edustalla on suosittu talviretki- sekä melontakohde. Sarviniemi on 

nousemassa suosituksi ympärivuotiseksi retkikohteeksi, se on myös Saimaan saaristoreitti -pyöräreitin ja 

lauttaylityksen solmukohta. Satamosaaren käyttäjät ovat pääsääntöisesti veneilijöitä ja risteilyryhmiä kesäaikaan, 

mutta yksittäisiä kävijöitä on liikkeellä myös talviseen aikaan hiihtäen tai moottorikelkalla. Hiitolanjoella kävijämäärät 

nousivat koskien ennallistukseen kohdistuvan kiinnostuksen myötä, vaikka kuluneena vuonna ei vielä aloitettu 

toimenpiteitä. Kävijämäärät kasvavat varmasti kun kosket vapautuvat yksi kerrallaan tulevina vuosina.  

Talvi 2019-2020 oli poikkeuksellisen vähäluminen ja joissakin kohteissa ei ns. talvitaukoa tapahtunut retkeilyssä 

laisinkaan. Esimerkiksi Hämmäauteensuon laavulla ja Päihäniemessä retkeilijöitä oli ympäri vuoden. Vähäluminen talvi 

yhdistettynä korona-aikaan loivat otolliset olosuhteet retkeilylle, mikä nosti vuoden 2020 kävijämäärät kohteissa 

aiempia vuosia suuremmiksi.  

Koronatilanne vaikutti myös virkistysalueiden ja kohteiden 

palvelujen käyttöön. Pien-Rautjärven lintutornien osalta 

muistuteltiin käyttäjiä pitämään turvavälit torneissa. 

Retkisatamien käymälöissä muistutettiin PSS ry:n toimesta 

hygieniaseikoista. Lisäksi retkisatamien saunat eivät heti 

kauden alussa olleet käytössä veneilijöiden turvallisuuden 

takaamiseksi ja koska saunojen huoltokausi alkoi vasta 

toukokuun lopulla. 

PSS ry:n ohjeistus 

retkisataman käymälässä kesällä 2020. 

 

Vähäluminen ja heikkojäinen talvi vaikutti myös kohteiden huoltoon; talvelle suunniteltuja metsätöitä ei päästy esim. 

Ilkonsaaressa toteuttamaan, koska jäät eivät missään vaiheessa olleet niin vahvat, että saareen olisi moottorikelkalla 

päässyt kulkemaan. 

Saimaan kohteissa saadaan seurantatilasto PSS ry:ltä retkisatamista kerätyistä jätteistä, myös wc-paperin ja kuorikkeen 

kulutuksesta voi tehdä päätelmiä kävijämäärien kehityksestä. Säätiö tilastoi PSS ry:n toimittamat tiedot.  

 

 

Yhdistelmä kauden 2020 huoltokäynneistä 
      

            

 

Käyn-

nit 

Poltto-

puut 

Jäte-

säkit 

WC-

paperi 

Kuori-

ke 

 WC-

tyhj. WC:n 

Töl-

kit 

Lasi-

tavara 

Septi-

tyhj. 

Raha-

lippaan 

      kpl   ( m3 )    (kpl) (rulla) (säkki) 

  

(kerta) siivous (l) (l) (l) tyhjennys 

SATAMOSAARI 13 46,5 111 28 38 7 73 2720 110 2720 0 

RUUHONSAARI 12 39 89 20 35 5 44 930 180 4000 6 

RASTINNIEMI 2 0 5 2 1 2 4 60 50 0 0 

HIETASAARI 10 11,5 34 8 13 8 18 1200 147 0 0 

ILKONSAARET 8 0 19 8 10 3 18 150 10 0 0 

( pohjoinen I )                       

ILKONSAARET 9 2,5 13 10 14 2 18 0 40 0 0 

( keski II )                       

PULLIKAINEN 6 2,5 14 5 9 2 10 0 15 0 0 

YHTEENSÄ 60 102 285 81 120 29 185 5060 552 6720 6 
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Muu käyttäjäpalaute 

Säätiön nettisivuilla on palautelomake ja lisäksi säätiöllä on sähköpostiosoite virkistysaluesaatio@ekarjala.fi. 

Palautteissa, joita tulee muutamia kuukaudessa, kävijät antavat usein kiitosta, mutta myös kritiikkiä järjestelyjä tai toisia 

retkeilijöitä kohtaan.  

Vuonna 2020 huollolla riitti haastetta pyrkiessään vastaamaan lisääntyneeseen käyttäjäpaineeseen. Useat palautteet 

koskivat käymälöiden täyttymistä ja polttopuiden loppumista. Mahdollisuuksien mukaan huoltoa tehostettiin ja 

huoltokäyntejä lisättiin, jolloin tämä poikkeuksen vilkaskin retkeilyvuosi saatiin hoidettua kunnialla. 

 

TAPAHTUMAT JA HUOMIONOSOITUKSET 
 

Vuosi 2020 oli koronaepidemiasta johtuen tapahtumien puolesta poikkeuksellinen. Virkistysaluesäätiöllä oli 

suunnitteilla 30v juhlat kesäkuun alkuun, mutta niitä jouduttiin siirtämään. Lopulta 30v juhlat saatiin pidettyä 29.8. 

Sarviniemessä. 

10.6. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön vierailu Sarviniemessä 

13.6. Saimaan Saaristoreitin avajaiset Sarviniemessä 

29.8.  Virkistysaluesäätiön 30v juhla Sarviniemessä 

28.10. Vuoden vesistökunnostaja -palkinnon vastaanotto, myöntäjänä Ympäristöministeriö 

30.10. Suvorov-hankkeen tapahtumantestaus Nuijamiehessä ja Upseerikerholla 

4.11. Suomen Ympäristökeskuksen Ympäristösymposium, jossa julkistettiin Suomen paras maisemahanke -

kilpailun voittaja. Sarviniemen kehittämishanke sai kunniamaininnan 

 

 

 

Presidentti Sauli Niinistön kuntavierailu Taipalsaarella 10.6.2020. Kunnan ja säätiön edustajat 

keskustelivat presidentin kanssa Sarviniemessä. Vasemmalta Hanna Ollikainen ja Mari Matikainen 

Virkistysaluesäätiöstä, kunnanjohtaja Kari Kuuramaa, kunnanvaltuuston pj. Heikki Niiva ja 

kunnanhallituksen pj. Jarmo Turunen. Kuva Mikko Nikkinen. 
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KEHITTÄMINEN, TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU JA HANKETOIMINTA 
 

Hiitolanjoen ennallistusprojekti 
Lahnasenkosken omistus siirtyi Virkistysaluesäätiölle 2017. Lupahakemus voimalaitostoiminnan lakkauttamisesta ja 

padon purkamisesta jätettiin Aluehallintovirastolle 2018 ja muutettu hakemus 2019. Aluehallintovirastolta tuli 

lupapäätös Lahnasenkosken padon purkamiseen ja kosken ennallistukseen joulukuussa 2020. 

Vuonna 2019 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö osti 

Hiitolanjoen Voima Oy:n osakkeet, ja omistaa yhtiön kautta 

myös Kangaskosken ja Ritakosken padot ja voimalat. Uusien 

omistussuhteiden myötä päätettiin aloittaa patojen purku 

ja joen ennallistus alimmalta voimalalta, eli Kangaskoskelta. 

Kangaskosken voimalaitostoiminnan lakkauttamisesta ja 

padon purkamisesta jätettiin lupahakemus 

Aluehallintoviraston käsiteltäväksi alkuvuodesta 2020. 

Hiitolanjoen koskien ennallistusprojekti etenee 

suunnitellusti, voimalaitospadot tullaan purkamaan ja 

kosket ennallistamaan, jolloin Laatokan lohelle ja 

taimenelle muodostuu runsaasti uutta lisääntymisalaa sekä 

avautuu vapaa nousuyhteys latvavesien laajoille 

koskialueille. Patojen poistaminen aloitetaan suunnittelu- ja 

luvitustyön jälkeen alimmalta nousuesteeltä eli 

Kangaskoskelta vuonna 2021. Vuosittain työn alla on yksi 

koski siten, että Lahnasenkosken pato puretaan ja koski 

ennallistetaan vuonna 2022 ja Ritakoski vuonna 

2023.  Suomen Pienvoima Oy vastaa voimaloiden 

tuotannosta siihen saakka, kunnes ennallistus etenee 

kullakin koskella suunnitellulla aikataululla.  

 

 

Patorakennelmien purku ja koskien ennallistus on merkittävä asia myös matkailun kannalta. Kangaskoskella vuonna 

2021 alkavia toimenpiteitä on valmisteltu ja toteutukseen haettiin hankerahoituksia eri rahoitusohjelmista. 

Hiitolanjoen Voima Oy:n nimissä teetettiin Kangaskosken voimalan katon korjaus, johon saatiin valtion korjausavustus 

rakennusperinnön suojelemiseen. 

Virkistysalueyhteistyö Saimaan alueella 
Saimaa Geoparkin kanssa yhteistyötä on tehty retkisatamien käytössä ja viestinnässä. Retkisatamien yrityskäytölle 

laadittiin sopimusmalli yhteistyössä Saimaan virkistysalueyhdistyksen ja Saimaa Geoparkin kanssa. Muutoin 

yhteistyöneuvottelu Saimaan virkistysalueyhdistyksen kanssa ei edennyt. 

 

EU-hankkeet 
Virkistysaluesäätiö on toteuttanut luonnon virkistyskäytön kehittämistä sekä infraa Etelä-Karjalan maakunnassa 

vuodesta 2000 lähtien EU-rahoitteisilla hankkeilla. Vuonna 2020 säätiö toteutti tai oli mukana poikkeuksellisen monessa 

eri rahoituksella toteutetussa hankkeessa.  

Kuva: Kangaskosken voimalan katto uusittiin marras-

joulukuussa, urakoitsijana oli Rakennus Juuti Oy. 

Kuva Hanna Ollikainen. 
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Etelä-Karjalan retkiportaalin uudistus – yleishyödyllinen kehittämishanke 2019-2020  

Euroopan maaseudun kehittämisohjelma / Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö toteutti UURE-hankkeella Etelä-Karjalan retkiportaalin uudistamisen ja sisällön 

digitoinnin. Hankkeelle myönnettiin 100 % rahoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kautta. Hankkeessa tallennettiin 

Etelä-Karjalan kuntien ja virkistysaluesäätiön ylläpitämät retkeilyreitit, luontopolut ja retkikohteet nykyaikaiselle 

sähköiselle kartta- ja tietokanta-alustalle OutdoorActive -portaaliin. Samalla kohdetiedot tarkastettiin, niitä 

täydennettiin ja kohteista hankittiin uutta kuvamateriaalia. Tiedot julkaistiin suomeksi sekä kolmella muulla kielellä (EN, 

RU, DE). Hanke päättyi 30.6.2020. Jatkossa retkiportaalin ylläpitoa tehdään säätiön omana työnä. 

Etelä-Karjalan kehittyvät virkistysalueet 2019-2022 –yleishyödyllinen investointihanke  

EU:n maaseudun kehittämisohjelma / Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

Hankkeella kehitetään olemassa olevia virkistysalueita ja matkailukohteita rakentamalla uusia palvelurakenteita ja 

laatimalla suunnitelmia kehittämistarpeiden toteuttamiseksi. Hankkeelle on saatu rahoitus Kaakkois-Suomen ELY-

keskukselta ja Etelä-Karjalan säätöpankkisäätiöltä. Hankkeen suurin yksittäinen investointi ovat Sarviniemen luento- ja 

grillikatokset. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maakunnallisen tehtävän mukaisesti hankkeeseen on liitetty 

pienempiä kuntien esittämiä investointikohteita eri kunnista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.4.2019-30.6.2022. Vuosi 

2020 oli hankkeen toteutuksen päävuosi. Ohjelmarahoitus 80%, Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö 20%. 

Ketjureaktio -pyörämatkailuhanke  

Euroopan maaseudun kehittämisohjelma / Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

Ketjureaktio-hanke on suunnattu matkailutoimijoille. Hankkeen tavoitteena kehittää Etelä-Karjalan maakunnasta 

tunnettu pyörämatkailualue. Keväällä suunnitellut työpajat siirrettiin verkkoon, ja webinaareissa oli 30-40 innostunutta 

osallistujaa.  Koska verkkotyöpajoista ei voinut laskuttaa osallistujilta eikä suunniteltuja tutustumismatkoja voitu 

toteuttaa, todettiin suunnitellun yritysrahoituksen saaminen kokoon mahdottomaksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

hyväksyi haetun muutoksen hankerahoitukseen, ja uudelle rahoituspäätöksellä hankkeelle myönnettiin 100% rahoitus 

takautuvasti hankkeen alusta alkaen.  

Suvorov -kulttuurimatkailuhanke  

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelma 

Virkistysaluesäätiö valittiin Aleksander Suvorov -

teemainen matkailun kehittämishankkeen 

hallinnoijaksi. Hankevalmistelu ja hakemuksen 

hyväksyminen tapahtui jo vuonna 2019 ja hankkeen 

toteutus käynnistyi 1.2.2020 jatkuen kahden ja puolen 

vuoden ajan 31.7.2022 saakka. Etelä-Karjalan 

virkistysaluesäätiö on pääpartneri ja edustaa samalla 

Etelä-Karjalan kuntia. Muut partnerit Suomen 

puolella: Puumalan kunta, joka edustaa Etelä-Savon 

aluetta, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Väylävirasto. 

Venäläisiä partnereita ovat Leningradin alueen 

matkailutietokeskus, Leningradin alueen 

museovirasto, ITMO-yliopisto ja Viipurin 

yritystukikeskus. 

Hankkeen avulla edistetään teemallista kulttuuri- ja 

luontomatkailua Kaakkois- Suomen ja Leningradin 

oblastin alueella hyödyntäen Suvorov-reitin tuomaa 

potentiaalia.  

 

Kuva: Suvorov-dokumentin julkaisutilaisuus 

30.10.2020 Kulttuuritila Nuijamiehessä 

Lappeenrannassa. Dokumentin tekijät ja Suvorov-

hankkeessa mukana olevat asiantuntijat esittäytyvät. 
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Saari- ja rantakohteet läntisellä Saimaalla ja Kuolimolla  

Euroopan maaseudun kehittämisohjelma / Leader Länsi-Saimaa 

SARA-hankkeelle on haettu rahoitusta Länsi-Saimaan Leaderista. Tällä yleishyödyllisellä hankkeella kehitetään Läntisen 

Saimaan ja Kuolimon alueen virkistysalueita toteuttamalla uusia palvelurakenteita ja laajentamalla kohteiden 

tarjoamaa. Kehitettäviä kohteita ovat Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämät Päihäniemi, Ilkonsaari, Sarviniemi, 

Rastinniemi, Satamosaari, Ruuhonsaaret ja Suomensalo. Investointien lisäksi hankkeessa toteutetaan suunnittelutyötä, 

infotapahtumia ja koululaisvierailuita retkikohteissa sekä jaettava kohde-esite. 

Yhteinen Saimaannorppamme 

EU:n Life-ohjelma 

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on mukana Metsähallituksen hallinnoimassa LIFE-ohjelman projektissa. Etelä-Karjalan 

virkistysaluesäätiön toimenpiteinä tässä hankkeessa rakentaa esteetön käymälä Sarviniemen venesatamaan ja esteetön 

polku Suuren Sarviniemen kärkeen sekä toteuttaa saimaannorpasta kertovia infotauluja retkisatamiin. Hanketta 

toteutetaan vuosina 2021-22. Tämän hankkeen ennakkorahoitus saatiin säätiön tilille loppuvuonna, mutta toimenpiteet 

toteutetaan 2021. 

Hankevalmisteluja 

Loppuvuonna 2020 säätiö osallistui seuraavien hankkeiden valmisteluun: 

Retkeillen ja pyöräillen eteläiselle Saimaalle -> pyörälautan hankkiminen Saimaa saaristoreitin vesikuljetuksiin 

▪ rahoituspäätös vuodelle 2021 Euroopan maaseudun kehittämisohjelma / Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

 Kangaskosken museoalueen suunnittelu 

▪ rahoituspäätös: Euroopan maaseudun kehittämisohjelma / Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

▪ Hanke käynnistyi syksyllä, palkattu osa-aikainen projektiasiantuntija 

▪ toteutusaikaa 2022 asti 

Kangaskosken retkeilyinfra 

▪ rahoituspäätös: Euroopan maaseudun kehittämisohjelma / Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

▪ toteutus 2021-22 

TIEDOTTAMINEN  
 

Nettisivut  

Virkistysaluesäätiön nettisivut sisältyvät 

retkeilyportaaliin, https://ekarjala-retkeily.fi/ekvas/. 

Myös osoite www.ekvas.fi on käytössä ja ohjaa tälle 

sivulle. Sivustolla näkyvien retkikohteiden ja reittien 

julkaisualustana hyödynnetään saksalaista Outdoor 

Active -järjestelmää, josta on vuosisopimus. 

Tärkeimpien kohteiden ja reittien esittely on suomen, 

englannin, saksan ja venäjän kielillä. 

Facebook-sivulla on 1345 seuraajaa vuoden lopulla. 

Esittelymateriaali 

Vuonna 2020 Virkistysaluesäätiö oli mukana toteuttamassa Etelä-Karjalan liiton tuottamia pyöräreittiesitteitä ja -roll 

upeja, jotka olivat esillä mm. Saimaariumissa sekä GreenReality -karnevaalissa Lappeenrannassa.  

Lisäksi Virkistysaluesäätiö oli toteuttamassa reittejä ja retkikohteita esittelevää käyttösovellusta Etelä-Karjalan liiton 

leasing-sopimuksella hankkimiin kosketusnäyttölaitteisiin. Kosketusnäytöt olivat esillä Saimaariumissa sekä 

Saimaariumin kiertävän näyttelyn mukana myös useissa Etelä-Karjalan kunnissa. 

 

Roll up -esite ja kosketusnäyttö esillä GreenReality -
karnevaalissa Lappeenrannassa. Kuva: Mari Matikainen 

 

https://ekarjala-retkeily.fi/ekvas/
http://www.ekvas.fi/
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LÄHIPIIRI    
Säätiön maksamat palkat, palkkiot ja korvaukset vuonna 2020: 

 

Hallitus 

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot yhteensä 2420 €. Hallituksen jäsenille on maksettu 

kokouspalkkioita yhteensä 1917,50 ja matkakorvauksia yhteensä 1394,81€. Kokouspalkkio on 65 euroa/kokous, 

puheenjohtajalle 50 % korotettuna. 

Henkilöstö 

Säätiön varsinainen toiminta 

Toimitusjohtaja Hanna Ollikaiselle ja virkistysaluekoordinaattori Mari Matikaiselle on maksettu työsopimuksen 

mukaisesti palkkoja (sisältäen sivukulut) säätiön varsinaisessa toiminnassa 58 704,45 €.  

EU-projektit 

Kaikki työntekijät kirjaavat työaikaa EU-projekteille joista tulee merkittävä osa säätiön kehittämistyön rahoituksesta. 

Projektien palkkoja (sisältäen sivukulut) on maksettu yhteensä 148 589,71 €. Lisäksi henkilöstölle on maksettu 

verottomia matkakorvauksia normaalin käytännön mukaisesti, mutta ei muita etuuksia. 

Ei muita lähipiiritoimia. 

 

JÄSENYYDET  
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: 

• MHY Etelä-Karjala ry 

• Pidä Saaristo Siistinä ry  

• Hiitolanjoki-yhdistys ry 

 

TULEVA TOIMINTA JA RISKIT 
 

Säätiön toiminnan rahoitus tulevaisuudessa 

Kunnat rahoittavat säätiön hallintokulut ja alueiden huollon kustannukset toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen 

perusteella. Sopimuksella kunnat ostavat säätiöltä palveluna virkistyspalvelujen tuottamisen. Rahoitus on sidottu 

asukasmääriin, vuonna 2020 alusta lähtien 0,46 €/asukas/vuosi. Etelä-Karjalan liitolta saatu avustus säätiön 

perustoiminnan tehtävien hoitoon kattaa 30 %. toimitusjohtajan ja virkistysaluekoordinaattorin 

henkilöstökustannuksista. Palkkarahoitus kootaan muilta osin EU-ohjelmarahoituksista. Palkkauksesta ja säätiön 

perustoiminnan rahoituksesta on huolehdittava väestön väheneminen huomioiden. Vuonna 2020 neuvoteltiin kuntien 

kanssa korotus asukaskohtaiseen rahoitukseen. 

Rakenteiden kunnossapitotarve  

Säätiön virkistysalueilla ja retkisatamissa on paljon retkeilyrakenteita, joiden kunnossapito on tärkeä huomioida 

kestävässä toiminnassa. Heikkokuntoinen infra ei lisää vetovoimaa ja tuota virkistystä ja voi aiheuttaa 

vastuukysymyksiä, mikäli sattuisi vaaratilanteita kohteissa kävijöille. Rahoituksen riittävyydestä infran kunnossapitoon 

ja tarvittaessa uusimiseen on huolehdittava. Kunnossapidon kustannuksia tullaan seuraamaan tarkemmin, tähän asti ne 

on kirjattu alueen huoltokuluihin. 

Hankerahoituksen jatkuvuus 

Maakunnallista retkeilyn, luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun toimintaympäristön kehittämistä on toteutettu 

Virkistysaluesäätiön toimesta EU-hankerahoituksella. Säätiö on saanut tunnustusta laadukkaasta hankkeiden 
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hallinnoinnista ja toteutuksesta. Päättyneellä ohjelmakaudella EU-hankerahoitusta on ollut hyvin tarjolla ja säätiön 

hankekansio on laajentunut matkailun kehittämishankkeisiin.   Mikäli tämänkaltaista hankerahoitusta ei olisi saatavilla 

tulevina vuosina ja tulevilla ohjelmakausilla, tulee säätiön löytää muita rahoituksia toiminnan ja palvelujen 

kehittämiseen. 

Henkilöriski  

Säätiön perustoiminnan työtehtävien hoito on jaettu vuodesta 2020 kahdelle työntekijälle, jotka kumpikin vastaavat 

myös EU-projektien toteuttamisesta. Kaksi henkilöä vähentää jossain määrin aiemmin huolettanutta tilannetta.  

TALOUS  
 

Yleistä 
Säätiön varsinaisen toiminnan rahoitus saadaan kunnilta, jotka ostavat säätiöltä maakunnalliset virkistyspalvelut. 

Kuntarahoituksella katetaan säätiön hallinto, kiinteät kulut ja alueiden huolto ja ylläpito. Etelä-Karjalan liitto avustaa 

säätiötä maksamalla osan asiamiehen palkkakuluista.  

Varsinaisen toiminnan kustannukset ovat kasvaneet uusien alueiden kehittämisen ja käytön lisääntymisen myötä. 

Toiminnanjohtaja ja virkistysaluekoordinaattori kirjasivat työtunteja toteutuneen mukaan, ja koska säätiön tehtävät 

kasautuvat joillekin kuukausille, tunteja on kirjattu enemmän kuin 30 % työajasta. Varsinaisen toiminnan 

palkkakustannuksia kasvattaa myös uusi varainhankintamuoto, asiantuntijatyön myynti, jolla tuolla työllä hankittiin 

varat ja ylikin. 

Avustukset  
EU-ohjelmarahoituksella on merkittävä osuus säätiön toiminnassa. Luonnon virkistyskäytön kehittämiseen on saatu 

hankeavustuksia sekä kehittämis- että investointihankkeille. Vuonna 2020 säätiöllä oli neljä omaa EU-hanketta. 

Virkistysaluesäätiö on hyödyntänyt Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä hakemiaan avustuksia investointihankkeiden 

omarahoitusosuuksina.  

Hiitolanjoen ennallistukseen on saatu avustuksia yksityisiltä tahoilta, yrityksiltä ja muilta säätiöiltä.  

Vuonna 2020 säätiö sai pieniä rahallisia lahjoituksia myös 30-vuotisjuhlavuotensa vuoksi. Kuntajohtajien säätiölle 

myöntämä lisärahoitus saadaan vasta seuraavasta vuodesta alkaen. Lisäksi Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtajan 

tehtävästä eläkkeelle siirtynyt Matti Viialainen pyysi ohjaamaan mahdolliset muistamiset Virkistysaluesäätiön 

toiminnan tukemiseen. Näitä lahjoituksia saatiin kaiken kaikkiaan 1310e. 

 

Henkilöstö 
Toimitusjohtaja Hanna Ollikaisella on käytettävissä säätiön asioiden hoitoon ja säätiön edustamiseen maakunnallisissa 

tehtävissä ja valmisteluihin 30 % työajasta kuukausittain. Ollikainen vastaa Hiitolanjoen ennallistusprojektin 

valmistelusta, ja kirjaa työaikaa tarpeen mukaan enintään 50 % työajasta tälle erillisestä Hiitolanjoen rahastosta 

katettavalle työlle. Näiden lisäksi toimitusjohtajan työtehtäviin kuuluu EU-hankkeiden hallinnointia. 

Virkistysaluekoordinaattori Mari Matikaisen työaika säätiön huoltotehtävien hoitoon ym. 30 % työajasta. Matikainen 

työskentelee myös hankkeille muun työajan.   

Projektipäällikkö Soile Lehtinen, Suvorov-hanke. Hankkeessa 100% työaika. Lehtinen on tehnyt pienessä määrin 

opastaulutekstien käännöksiä hankkeille. 

Projektipäällikkö Matti Moller, Ketjureaktio-hanke. Hankkeessa 100% työaika. 

Projektityöntekijä Loppuvuodesta palkattiin myös Kangaskosken alueen museosuunnitteluhankkeeseen 

projektityöntekijäksi Mikko Europaeus, joka valmisteli hankkeen toimenpiteitä tuntilaskutuksella loppuvuonna. 
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Harjoittelijat Vuoden 2020 alkupuolella Virkistysaluesäätiöllä oli kaksi luonto- ja ympäristöalan aikuisopiskelijaa 

harjoittelijoina, Maria Lindblad ja Katja Nopanen. Harjoittelijoiden ohjaamisesta vastasi virkistysaluekoordinaattori. 

Harjoittelijoille ei maksettu palkkoja. 

 

Säätiön oma varainhankinta ja tuotot 
 

Retkisatamissa on käytössä sauna- ja laiturimaksu, joka kerätään tilisiirtoina ja MobilePay -maksuina. Saunamaksujen 

keräämistä tulisi tehostaa ja tähän on pyritty mm. uusimalla retkisatamien opastauluja ja lisäämällä niihin sekä saunoille 

toimitettuihin erillisiin kyltteihin tiedot maksuohjeesta. Muukonsaaren vuokratuottoja lisätään markkinoinnin keinoin. 

Metsänmyyntituloa saatiin vuonna 2020  Lahnasenkosken voimalan ympäristön puustoharvennuksesta. 

 

Asiantuntijatyö 

Vuonna 2020 Virkistysaluesäätiön henkilöstö toteutti uutena toimintamuotona asiantuntijapalvelun myyntiä kahdella 

eri toimeksiannolla. Imatran kaupungin CBC Cycling -hankkeelle tuotettiin asiantuntijatyönä pyörämatkailun käsikirja. 

Käsikirjan toteuttamiseen osallistuivat Matti Moller, Hanna Ollikainen ja Mari Matikainen. Etelä-Karjalan liiton 

Vähähiiliset matkaketjut -hankkeelle tuotettiin turvallisuus-, saavutettavuus- sekä etappireittitietoa Outdoor Active -

julkaisualustalle. Tämän asiantuntijatyön toteutukseen osallistuivat Mari Matikainen ja Hanna Ollikainen. 

Asiantuntijatyöstä laskutettiin yhteensä 27 500 €, josta jäi noin puolet katteeksi palkkojen ja kulujen jälkeen. 

 

Hankerahoitus 
 

Retkiportaalin uudistus   UURE työnro 415191 

Tämän kehittämishankkeen tukiosuus oli 100 %. Tuki saatiin EU:n Maaseuturahastosta Kaakkois-Suomen ELY-

keskukselta. Omarahoitusta ei tarvittu. Hanke päättyi 30.6.2020. 

 

Etelä-Karjalan kehittyvät virkistysalueet  KEVI 415193 

Tämän investointihankkeen tukiosuus on 70 %. Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö on myöntänyt hankkeelle 90 000 

euron avustuksen, joka jakautuu vuosille 2019-2020. Avustus käytetään hankkeen omarahoitukseen. Hankkeessa 

toteutui Sarviniemen uudet katokset, jotka ovat säätiön suurin investointi retkeilyrakenteisiin, ja lisäksi pienempiä 

rakenteita myös muihin kohteisiin kuten Huuhanrannalle. Virkistysaluekoordinaattori Mari Matikainen vastasi hankkeen 

toimenpiteiden toteuttamisesta. 

 

Ketjureaktio    415201 

Pyörämatkailun kehittämishanke käynnistyi 1.1.2020. Hanke haettiin yritysten ja toimijoiden tiedonlisäämiseen, jolle 

hankemuodolle oli mahdollista saada 80 % rahoitus. Loppu oli tarkoitus kerätä yritysrahoituksena järjestettäviin 

työpajoihin ja opintomatkoihin osallistujilta. Koronarajoitukset tekivät suunnitellut tapahtumat mahdottomiksi, ja 

työpajat päätettiin toteuttaa maksuttomina webinaareina. Verkkokoulutukset saivat suuren suosion, mutta koska 

yritysrahoituksen saaminen todettiin mahdottomaksi, neuvoteltiin rahoittajan (ELY-keskus) kanssa muutos 

hankesuunnitelmaan ja hankkeelle saatiin 100 % rahoitus. Projektipäällikkö Matti Moller vastasi hankkeen 

toteutuksesta. 
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Suvorov    415202 

Matkailun kehittämishankkeesta on tehty sopimus Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelman kanssa, rahoitus 80 %. 

Omarahoitusta kerättiin valmisteluvaiheessa alueen kunnilta. Virkistysaluesäätiö on pääpartneri ja vastaa koko 

projektin hallinnoinnista. Tässä ohjelmassa hanketoteuttajat saavat hanketuesta osan ennakkomaksuna. Rahoittaja 

maksaa kaikkien partnereiden tuet pääpartnerille, joka siirtää tuet eteenpäin. Rahojen siirrossa venäläisille pankkitileille 

oli opettelemista, mutta rahat saatiin siirrettyä sopimusten mukaisena. Yhtenä partnerina on Väylävirasto, joka ilmoitti 

ettei voi ottaa vastaan ennakkomaksua vuoden 2020 puolella johtuen valtion virastojen käytännöstä. Tästä syystä 

säätiön tilillä on Väylävirastolle kuuluvaa hankeavustusta 128 000 euroa. Projektipäällikkö Soile Lehtinen vastasi 

hankkeen toteutuksesta ja yhteydenpidosta muihin partnereihin. Hanna Ollikainen vastasi hankkeen taloushallinnosta. 

 

Kangaskosken museoalueen suunnittelu 415206 

Tämän hankkeen toteutus käynnistettiin heti rahoituspäätöksen tultua, kun syksyllä oli hyvä kuvauskeli Hiitolanjoen 

näkymien dokumentointiin. Projektissa aloitti asiantuntijana Mikko Europaeus. 

 

Hiitolanjoen ennallistus 
 

Hiitolanjoen ennallistukseen saatuja varoja on käytetty ennallistusprojektin valmisteluun. Hanna Ollikainen on kirjannut 

työaikaa hakemusten valmisteluun, kokouksiin, raportointiin ja rahoitushakemuksiin. 

Virkitysaluesäätiö antoi Hiitolanjoen Voima Oy:lle 100 000 euron lainan Hiitolanjoen varoista Kangaskosken voimalan 

katon korjaukseen. 

 

Tilikauden tulos on −3 873,12 € ja taseen loppusumma 1 985 287,25 €.  

Tarkemmat tiedot taloudesta käyvät ilmi tilinpäätöksestä erittelyineen. 

 

 

Ruuhonsaaret. Kuva: Arto Apila 


