
Kymijoen vesistöalueen veneseurojen julkilausuma Talvipäivillä 1,4.3.2OL5

Heinolan kaupunki perii kohtuutonta vuokraa veneseuransa saaritukikohdasta

Heinolan Pursiseuralla (HeiPs) on ollut Ruotsalaisen Vasikkasaaressa tukikohta vuokralla vuodesta

1"959 alkaen. Pienen 2500 neliön tontin omistaa Heinolan kaupunki. Seura on rakentanut tontille
veneilijöiden tarvitsemat laiturit, saunan ja muut tarpeelliset rakennelmat. Nyt kaikkia

vuosikymmenien aikana talkoilla toteutettuja palveluja uhkaa lopettaminen. Syynä on Heinolan

kaupungin 178 kertaiseksi nostama vuosivuokra, joka on 1.1.2015 alkaen aluksi 3600 €, mutta

nousee pitkäaikaissopimuksen mukaan 9000 euroon vuodessa.

Heinolan kaupunki päätti, että yleishyödyllisenä yhteisönä 30 vuoden ajan vuokran alennusta

saanut seura eiyht'äkkiä enää olekaan yleishyödyllinen. Seuran toiminta on kuitenkin pysynyt

samantyyppisenä koko ajan tarjoten kaikille järjestäytyneestä veneilystä kiinnostuneille

virkistysalueen läheltä kaupunkia. Tontti onkin kaavassa merkitty retkeilyalueeksi, mikä kertoo

kaupungin aikaisemmista tavoitteista. Seura on tehnyt nuorisotyötä, kouluttanut veneilijöitä hyviin

veneilytapoihin, järjestänyt purjehduskilpailuja, edistänyt vesiliikenteen turvallisuutta ja

suorittanut veneiden katsastusta. Tämän kaiken olettaisi olevan hyödyllistä kaikkien heinolalaisten

kannalta I

Heinolan Pursiseuralta perittäväksi aiottu vuokra on kohtuuton. Seuran edellytetään maksavan

kaupungille tontin nykyisen myyntiarvon uudestaan aina viidentoista vuoden välein! Näin

kohtuuttomaan vuokraan pieni seura ei kykene, vaan joutuu hylkäämään veneilijöiden
lähivirkistysalueen, mikä ei saa olennaista kiinteää vuokranalennusta. Hyvällä syyllä voi kysyä

miten häätö edistää Heinolan kaupungin vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä asukkaiden kannalta?

Kimolan kanavahanke tuo toteutuessaan Ruotsalaiselle uusia veneilijöitä, joille Vasikkasaaren

tukikohdan sijainti olisi mitä parhain.

Heinolan Pursiseura tarjoaa kuntalaisille sellaisia palveluja, jota heinolalaiset eivät muualta saa.

Monissa kunnissa on pyritty edistämää kolmannen sektorin toimijoiden toimintamahdollisuuksia,
mutta Heinola kulkee vastakkaiseen suuntaan. Näin hukataan suuri määrä yhteiseksi hyväksi

tehtyä vapaaehtoistyötä.

Kymijoen vesistöalueen veneseurat Keiteleellä, Päijänteellä, Ruotsalaisella ja Vesijärvellä esittävät
Heinolan kaupungille pyynnön harkita vuokrasopimuksen kohtuullistamista, jotta Vasikkasaaren

tukikohta ei katoaisi. Seurojen yhteistyöperinteeseen on kuulunut, että seurojen hallinnoimat

tukikohdat ovat muidenkin seurojen jäsenten käytettävissä. Toivomme, ettei tästä

valtakunnallisestikin ainutlaatuisesta yhteistyöstä katoa Vasikkasaaren tukikohta Ruotsalaiselta.
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