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Kuninkaantie ry
Toimintakertomus 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.
Yhdistyksen perustaminen koettiin tarpeelliseksi Uudenmaan maakuntaliiton luovuttua
sekä Kuninkaantie -tavaramerkistä että matkailutiestatuksesta. Yhdistys on kahden
ensimmäisen toimintavuotensa aikana jatkanut Kuninkaantien tunnetuksi tekemistä
monipuolisesti.
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.
Vuoden 2018 aikana yhdistyksen oma toiminta pääsi käyntiin. Maaliskuussa Leaderrahoitettu hanke ”Kuninkaantie uuteen kukoistukseen” päättyi ja toukokuussa yhdistys sai
rahoituspäätöksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä uuden hankkeen käynnistämiseksi.
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on kehittää ryhmämatkailua Kuninkaantiellä
yhteistyössä Viking Line Sverigen ja suomalaisten matkanjärjestäjien kanssa.
Asiantuntijapalveluita hankkeelle ostetaan mm. JAMKilta.
Yhdistys osallistui Matkamessuille yhteistyössä Retkipaikan ja Ruokaretken kanssa.
Messuilla jaettiin Kuninkaantien karttajulkaisua, jonka painosmäärä loppui melkein heti.
Kartta on edelleen ladattavissa Kuninkaantien kotisivuilla.
Hanketoiminta ehdittiin aloittaa syksyn aikana ja hanketta toteuttamaan palkattiin
yhdistyksen töitä hoitanut hankekoordinaattori Mia Aitokari.
Yhdistys solmi kontakteja sekä Ruotsiin että Venäjälle ja hankekoordinaattori osallistui
kansainväliseen kulttuurireittitoimintaan mm. Saksan Görlitzissä, jossa pidettiin EPA:n
eurooppalainen kulttuurireittitapaaminen.
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Lokakuussa järjestettiin seminaari ”Ät som en kung” yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian
kanssa. Seminaarin teemana oli Kuninkaantien ruokaidentiteetti ja sen kehittäminen.
Yhteistyössä Resurscentret Haldin kanssa ryhdyttiin kehittämään ajatusta Kuninkaantien
ruokasertifioinnista.
Hankekoordinaattori aloitti oman työnsä ohella opinnot JAMK:issa suorittaakseen kestävän
matkailun korkeakouludiplomin. Opinnot ovat hyödyksi hankkeelle ja yhdistykselle
teemansa vuoksi.
Hankekoordinaattori osallistui mm. Vantaan keskiaikapäiville sekä
kulttuurireittisuunnitteluun Varsinais-Suomessa. Hankekoordinaattori luennoi
Kuninkaantiestä mm. yhdistyksille ja yhteisöille sekä Fiskarsissa järjestetyillä
Artesaaniruokapäivillä ja osallistui panelistina Jyväskylässä järjestettyyn kansainväliseen
kulttuurireittitapaamiseen.
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Torsti Salonen on laatinut uuden kevennetyn
kyltityssuunnitelman, joka vuoden 2019 aikana esitellään Kuninkaantien varren kunnille.
3. Talous
Yhdistyksen talous koostui vuonna 2018 jäsenmaksutuotoista sekä hankerahoituksesta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi toukokuussa 2018 35000€ hankerahoituksen
hankkeelle ”Kuninkaantie -kulttuurireitti ja palvelukeidas”. Yhdistyksen kuluja olivat
pääasiassa palkkauskulut ja muut hankkeeseen liittyvät kulut. Vuosi 2018 oli yhdistyksen
ensimmäinen itsenäinen tilikausi.
4. Henkilöresurssit
Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana resursointi tapahtui Kuninkaantie
uuteen kukoistukseen -hankkeen kautta. Hankkeen tulokset siirrettiin yhdistykselle, joka
jatkoi toimintaa saumattomasti. Yhdistyksen hallitus johti yhdistyksen toimintaa ja
Kuninkaantie-hankkeen hankekoordinaattori toimi yhdistyksen hallituksen sihteerinä.
OKM:n rahoituksen myötä toiminta saatettiin siirtää kokonaan yhdistyksen omaksi
toiminnaksi toukokuusta 2018 alkaen, jolloin hankekoordinaattori palkattiin yhdistyksen
työntekijäksi 70% työajalla.
5. Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu vuoden 2018 aikana monipuolisesti. Suurinta
näkyvyyttä sai Kuninkaantien karttajulkaisu, jonka 10.000 kpl painos loppui melkein heti.
Yhdistys sai näkyvyyttä Kuninkaantien osastolla vuoden 2018 aikana Matkamessuilla
Helsingin Messukeskuksessa sekä Kotimaan matkamessuilla kahdella eri osastolla.
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Vuoden 2017 marraskuussa avatut yhdistyksen omat kotisivut valmistuivat kahdella
kielellä, suomeksi ja ruotsiksi ja niitä täydennettiin englanninkielisellä tiivistetyllä esittelyllä
keväällä 2018.

6. Hallitus
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.5.2018 Backaksen kartanossa Vantaalla ja yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. Hallituksen
järjestäytymiskokous pidettiin 15.6.2017 Kotkan Karhulassa Kymenlaakson maakuntatalolla
ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Torsti Salonen, sihteeriksi Mia Aitokari ja
rahastonhoitajaksi Lenita Niemelä. Hallitus koostuu viidestä varsinaisesta ja viidestä
varajäsenestä koko tien varrelta seuraavasti:
Paula Kouki, Hamina
(Jouni Lehtiranta), Paimio
Torsti Salonen, Lohja
E (Reima Uusitalo), Hamina
E Margareta Hägg, Siuntio jatkaa
E Nina Björkman-Nystén, Loviisa jatkaa
E Antti Huttunen, Vihti
(Mari Saarenpää), Vantaa
E Päivi Välimäki, Salo
E (Pirkko Frey), Salo jatkaa

Erovuoroisia vuoden 2019 vuosikokouksessa ovat E:llä merkityt. Säännöt eivät kiellä
uudelleen valintaa.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Eero Ahtela (Lohja) ja varatoiminnantarkastajaksi Tarja
Karlsson (Lohja).
Hallituksen monipuolinen kokoonpano edesauttaa matkailutien kokonaisvaltaista
kehittämistä. Hallitus kokoontui vuonna 2018 yhteensä 5 kertaa, joista 3 kertaa
toimikautensa aikana. Näiden lisäksi hallitus kokoontui toimikautensa aikana 2 kertaa
vuoden 2019 alussa, ennen vuosikokousta.
7. Jäsenistö
Kuninkaantie ry:hyn on liittynyt vuoden 2018 aikana 4 kuntaa sekä 10 muuta jäsentä,
yrityksiä ja yhdistyksiä sekä yksityishenkilöitä. Yhdistyksellä on yhteensä lähes 60 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.

