Kuninkaantie ry
Toimintasuunnitelma 2018
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.
Museotieosuudet Kuninkaantiellä muodostavat merkittävän osuuden myös Kuninkaantien
historiasta. Kun yhdistys hakee matkailutiestatusta, on nämä tieosuudet huomioitava erityisesti ja
selvitettävä, miten kyltitys niiden osalta turvataan, riippumatta muiden tieosuuksien kyltityksestä.
Syksyllä 2017 järjestetyn luentosarjan avulla koulutetut uudet Kuninkaantie-oppaat voivat jakaa
yhä useammalle ryhmälle informaatiota Kuninkaantien historiasta.
2. Tavaramerkki
Yhdistys ylläpitää ”Kuninkaantie -matkailutie” tavaramerkkejä ja myöntää niiden käyttöoikeuksia
jäsenilleen.
Tavaramerkkien käyttöoikeuksia myönnetään toistaiseksi vain epäkaupallisiin tarkoituksiin.
Perusajatuksena on kuitenkin se, että yleishyödylliset yhdistykset saavat käyttää kruunusymbolia
korvauksetta, kuitenkin erillissopimuksesta yhdistyksen hallituksen kanssa. Mikäli tavaramerkkiä
käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, on käyttöoikeus maksullinen ja erikseen sovittava Kuninkaantie
ry:n hallituksen kanssa.
3. Matkailutiestatus
Yhdistys pyrkii täyttämään liikenneviraston edellyttämät kriteerit ja hakee matkailutiestatusta
Kuninkaantielle Uudenmaan maakuntaliiton jälkeen. Liikennevirasto myöntää matkailutiestatuksen
sellaiselle toimijalle ja kohteelle, joka täyttää matkailutien kriteerit.
http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf/1000080-v-04matkteiden_mperiaat.pdf
Kuninkaantien kyltityksen yleissuunnitelma hyväksytään ja sen toteutuksesta keskustellaan yhdessä
jäsenistön kanssa matkailutiestatuksen hakemisprosessin yhteydessä.

4. Kulttuurimatkailutie
Yhdistys toimii neuvottelu- ja sopimusosapuolena virallisiin tahoihin, mm. PRH, Liikennevirasto,
ELY-keskukset, Museovirasto, ministeriöt sekä muihin matkailuun liittyviin tahoihin mm. Suoma ry,
Suomen Opasliitto ry, Visit Finland (FinPro) ja alan oppilaitokset. Yhdistys pyrkii myös olemaan
osapuolena yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa luomassa eurooppalaista verkostoa
EU:n kulttuurimatkailutiestatusta silmällä pitäen. http://culture-routes.net/

Yhdistys hakee jäsenyyttä Via Regia -kulttuurireitissä, joka on eurooppalainen vastine
Kuninkaantielle ja kuuluu Euroopan Neuvoston kulttuurireitteihin. http://www.viaregia.org/eng/index.php
Yhdistys neuvottelee Pyhän Olavin reitistöä kehittävien tahojen kanssa Pyhän Olavin reitin Suomen
osuudesta. Sen luonteva kulkureitti mantereella kohti Venäjää olisi Kuninkaantietä pitkin.
http://www.nordicpilgrim.n.nu/stolavwaterways

5. Hankkeet
Yhdistys pyrkii aloittamaan vähintään yhden kehittämishankkeen vuoden 2018 aikana
ulkopuolisella rahoituksella. Yhdistyksen matkailutoimintaa kehitetään monipuolisesti ja
määrätietoisesti. Hankesisältönä ovat erilaiset matkailun kehittämistoimet, joissa pyritään
huomioimaan tämänhetkiset matkailutrendit ja kysyntä.
Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitetun hankehakemuksen sisältönä on ryhmämatkailun
kehittäminen Kuninkaantiellä, lähinnä ulkomaisia risteilymatkailijoita silmällä pitäen. Hankkeen
yhteistyökumppaneita ovat Viking Line, SaariTours Oy sekä JAMK, jolta ostetaan
asiakaspalautteiden analyysipalvelu.
Muita hankekokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi oppilaitosyhteistyönä toteutettavat
täsmähankkeet, jotka liittyvät kohteiden ja reitin kehittämiseen.
6. Talous
Yhdistys kattaa toimintakulunsa vuonna 2018 jäsenmaksutuloilla sekä hankerahoituksella. Yhdistys
hakee hankerahoitusta, sekä omarahoitusta säätiöiltä.
7. Henkilöresurssit
Yhdistyksen toimintaa jatkamaan palkataan toiminnanjohtaja osa-aikaiseen työsuhteeseen vuoden
2018 keväällä, Kuninkaantie uuteen kukoistukseen -hankkeen päätyttyä. Hankkeen tulokset
siirretään yhdistykselle, joka jatkaa toimintaa saumattomasti. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoitaa
muun työn ohella tehtävään opintojen kautta sitoutettu Mia Aitokari. Opintokokonaisuus kattaa
JAMK:ssa suoritettavan matkailun korkeakouludiplomin, josta saatava hyöty lankeaa suoraan
yhdistykselle mm. opinnäytetyön kautta.
8. Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan vuoden 2018 aikana omien kotisivujen sekä uutiskirjeen
avulla. Uutiskirje ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa ja se jaetaan sähköpostitse tilaajille. Yhdistyksen
tiedotusstrategiaa täsmennetään, jatketaan brändäystyöskentelyä ja yhteistyötä muiden
toimijoiden kanssa.
Kotisivujen sisällöntuotantoa täsmennetään ja luodaan suomen- ja ruotsinkielisen sivuston rinnalle
englanninkielinen sivusto sekä mahdollisesti muita kieliversioita resurssien mukaan.
Yhdistys tukee Kuninkaantie -blogin julkaisua ja sisältöä ja pyrkii keräämään materiaalia erilaisilta
kirjoittajilta eri kielillä.
Yhteistyötä Kuninkaantien matkailukartan julkaisemisessa jatketaan yhdessä Entra Oy:n kanssa.

Yhdistyksen hallitus tiedottaa aktiivisesti omilla alueillaan yhdistyksen toiminnasta
paikallismediaan.
9. Hallitus
Yhdistyksen hallitus koostuu koko tienvarren toimijoista (säännöt). Hallitus tiedottaa aktiivisesti
yhdistyksen toiminnasta Kuninkaantien varren kuntia, joilla on osavastuu matkailutiestatuksesta.
Hallituksen monipuolinen kokoonpano edesauttaa matkailutien kokonaisvaltaista kehittämistä.

10. Jäsenistö
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.
11. Muu toiminta
Yhdistys seuraa aktiivisesti matkailukenttää ja järjestää tilaisuuksia, osallistuu seminaareihin,
messuille ja koulutuksiin, informoi toiminnastaan ja on aktiivinen matkailutoimija.
Yhdistys tekee yhteistyötä muiden matkailutie- ja kulttuurireittiyhdistysten kanssa ja jakaa
informaatiota Kuninkaantiestä monipuolisesti eri tahoille.

