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Kuninkaantie ry
Toimintakertomus 2017
Kuninkaantie ry on perustettu turvaamaan Suomen ensimmäisen virallisen matkailutien, Suomen
vanhimman tien, Kuninkaantien tulevaisuus ja sen tuleva matkailukäyttö.
Kuninkaantie, eli Suomessa historiallisesti Suuri Rantatie, kulkee Norjan Bergenistä Tukholman
kautta Suomeen ja Etelä-Suomen läpi Viipurin kautta Pietariin. Tie kulkee siis neljän maan alueella.
Kuninkaantie ry vastaa tien kehittämisestä Suomen alueella sekä yhteistyöstä koko tien alueella
mukaan lukien kansainvälinen yhteistyö.
1. Historia
Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää Kuninkaantietä matkailutienä tien historia huomioiden.
Työtä tehdään yhdessä museoviraston, alueellisten museotoimijoiden,
maakuntamuseoiden sekä paikallismuseoiden kanssa.
Yhdistyksen perustaminen koettiin tarpeelliseksi Uudenmaan maakuntaliiton luovuttua
sekä Kuninkaantie -tavaramerkistä että matkailutiestatuksesta. Yhdistys on jo ensimmäisen
toimintavuotensa aikana osoittautunut tarpeelliseksi Kuninkaantien matkailun
edunvalvonnan suhteen.
2. Yhdistyksen oma toiminta
Yhdistys perustettiin perustamiskokouksessa Vantaalla 7.12.2016. Yhdistys on rekisteröity
Saloon. Yhdistyksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli 2017, jolloin yhdistys aloitti
varsinaisen toimintansa Kuninkaantiellä Leader-rahoitetun hankkeen ”Kuninkaantie uuteen
kukoistukseen” avulla.
Yhdistys järjesti yhdessä hankkeen kanssa syksyllä 2017 suositun luentosarjan
”Kuninkaantiellä kerrottua”, jonka kuusi luentoa kokosi yhteensä yli 170 kuulijaa.
Luentosarjan yhteydessä järjestettiin myös retket Kuninkaantietä Helsingistä itään ja
länteen, joihin osallistui yhteensä n. 50 henkeä.
Luentosarjan ja retkien tarkoituksena oli lisätä tietoutta Kuninkaantiestä ja antaa
potentiaalisille Kuninkaantie-oppaille eväitä toimia oppaana ainakin osalla reittiä.
Todistuksia osallistumisesta toimitettiin 48 kpl.
Yhdistys julkaisi Kuninkaantie-matkailukartan yhteistyössä Entra Oy:n kanssa vuoden
2017 lopulla. Karttaan saatiin 53 ilmoittajaa, joista kymmenen on Kuninkaantien varren
kuntia. Kartan suuri suosio yllätti sekä tekijät että jakelun. Kartan painosmäärä 10.000 kpl
jaettiin loppuun nopeasti. Kartta on ladattavissa Kuninkaantien kotisivuilla.
Hankkeen toiminnan ollessa vilkasta ja monipuolista myös yhdistys sai näkyvyyttä ja jäseniä
sen avulla.
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3. Talous
Yhdistyksen talous koostui vuonna 2017 lähinnä jäsenmaksutuotoista ja pienistä
lisätuloista koskien retkitoimintaa, yhteensä 5784,36€. Yhdistyksen kuluja olivat pääasiassa
retkijärjestelyt sekä kokouskulut, yhteensä 3922,30€. Yhdistyksen tilivuosi oli voitollinen.
Suurin osa Kuninkaantien rahoituksesta kulki vuoden 2017 aikana Ykkösakseli ry:n ja
kuuden muun Leader-ryhmän hankerahoituksen kautta.
4. Henkilöresurssit
Vuoden 2017 aikana resursointi tapahtui Kuninkaantie uuteen kukoistukseen -hankkeen
kautta. Hankkeen tulokset siirretään yhdistykselle, joka jatkaa toimintaa saumattomasti.
Yhdistyksen hallitus johti yhdistyksen toimintaa ja Kuninkaantie-hankkeen
hankekoordinaattori toimi yhdistyksen hallituksen sihteerinä.
5. Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu vuoden 2017 aikana pääasiassa Leader-rahoitetun
Kuninkaantie uuteen kukoistukseen -hankkeen kautta. Yhdistyksen perustamisesta
tiedotettiin laajalle levinneellä tiedotteella koko Kuninkaantien varren mediaa.
Yhdistys sai näkyvyyttä Kuninkaantien osastolla vuoden 2017 aikana Matkamessuilla
Helsingin Messukeskuksessa sekä Kotimaan matkamessuilla kolmella eri osastolla.
Vuoden 2017 marraskuussa yhdistyksen omat kotisivut valmistuivat kahdella kielellä,
suomeksi ja ruotsiksi. Oma domain www.kuninkaantie.info avattiin. Teknisen toteutuksen
teki Atelier GraGra, ja sisällön loi yhdistyksen sihteeri Mia Aitokari.
Yhdistys rekisteröi käyttöönsä Kuninkaantie tavaramerkin ja loi siitä yhdessä graafikon
kanssa uudet julkaisukelpoiset versiot, jotka ovat eri yhteyksissä käytössä. Tavaramerkki oli
aiemmin Uudenmaan liiton hallussa.
6. Hallitus
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 29.5.2017 Sannäsin kartanossa Porvoossa ja yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Torsti Salonen, joka on toiminut puheenjohtajana
perustamisesta lähtien. Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 15.6.2017 Degerbyssä.
Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Klaus Klefström, sihteeriksi Mia Aitokari ja
rahastonhoitajaksi Maarit Teuri. Hallitus koostuu viidestä varsinaisesta ja viidestä
varajäsenestä koko tien varrelta seuraavasti:
E Maarit Teuri, Salo
E (Pirjo Sjögren), Lohja
E Klaus Klefström, Porvoo
(Reima Uusitalo), Hamina
Margareta Hägg, Siuntio
(Nina Björkman-Nystén), Loviisa
Antti Huttunen, Vihti
E (Sari Selkälä), Espoo
Päivi Välimäki, Salo
(Pirkko Frey), Salo
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Erovuoroiset vuoden 2018 vuosikokouksessa (=E) on valittu arvalla vuosikokouksessa
29.5.2017 (2 jäsentä ja 2 varajäsentä). Klaus Klefström vpj, anoi eroa muihin tehtäviin
siirtymisensä vuoksi 11.12.2017. Hänelle myönnettiin ero varapuheenjohtajan tehtävästä
kokouksessa 12.2.2018 ja hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi vuosikokoukseen asti
valittiin Margareta Hägg.
Hallituksen monipuolinen kokoonpano edesauttaa matkailutien kokonaisvaltaista
kehittämistä. Hallitus kokoontui vuonna 2017 yhteensä 6 kertaa, joista 4 kertaa
toimikautensa aikana. Näiden lisäksi hallitus kokoontui toimikautensa aikana 2 kertaa
vuoden 2018 alussa, ennen vuosikokousta.
7. Jäsenistö
Kuninkaantie ry:hyn on liittynyt vuoden 2017 aikana 5 kuntaa ja 1 maakunta sekä 30 muuta
jäsentä, yrityksiä ja yhdistyksiä sekä yksityishenkilöitä. Yhdistyksellä on yhteensä yli 50
jäsentä koko Kuninkaantien varrelta. Koko matkailutien kunnat ja maakunnat pyritään
saamaan mukaan toimintaan, jotta matkailutiestatuksen hyöty kaikille osapuolille voidaan
turvata.
Jäseniksi otetaan kaikki sääntöjen mukaiset hakijat, jotka hyväksytään hallituksen
kokouksissa. Taulukossa jäsentilanne vuoden 2017 lopussa.
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