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Kuninkaantiellä keväästä syksyyn                                       

Arvoisat Kuninkaantien kulkijat, on tullut aika kirjoittaa teille kirje ja hieman katsastaa mennyttä 

puolivuotiskautta sekä luoda valoa tulevaan.  

Mennyt kevät on ollut kiireinen. Vanha kievari- ja rusthollijärjestelmä käy monesti mielessä, kun Volvolla 

suhailen pitkin asfaltoituja teitämme. Maailma on totisesti toisenlainen kuin silloin, kun hevosella kuljettiin 

uhmaten jäätä ja pakkasta, susia ja maantierosvoja.  

Rekisteröinti 

Kuninkaantie ry on vihdoin ja viimein rekisteröity PRH:ssa. Rekisterinumeromme on 219.848. Pian tulee 

myös voimaan tavaramerkkimme ”Kuninkaantie-matkailutie”, jonka rekisteröinti on vireillä. Sen jälkeen 
pääsemme hakemaan yhdistykselle virallista matkailutiestatusta, josta Uudenmaan liitto luopui viime 

vuoden puolella. Tuo hassunhauska vinous, joka näkyy logossa, on peräisin siltä ajalta, kun tavaramerkki on 

alun perin rekisteröity. PRH:ssakin se on vielä voimassa. Uusimme sen tänä syksynä, mutta olkoon sekin 

muistutuksena siitä, että Kuninkaantien matkailun parissa on tehty töitä jo reilusti yli kaksikymmentä 

vuotta.  

 

Tuotteistaminen 

Suurin projektimme kevään aikana ovat olleet tuotteistamistyöpajamme, joita on pidetty neljä eri puolilla 

Kuninkaantietä. Idässä pääsimme Haminaan asti ja lännessä kävimme Paimiossa. Välille mahtuivat myös 

Porvoo ja Raasepori. Hienoa osallistumista, hyvää yhteistyötä mm. Haaga-Helian kanssa sekä konkreettisia 

suunnitelmia jatkoa ajatellen. Niistä kuulemme syksyn mittaan lisää.  

Tapahtumakartoitus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi pienen rahoituksen, jonka avulla saimme kartoitettua Kuninkaantien 

säännöllisen kulttuuritapahtumatarjonnan. Raportti on luettavissa sivulla http://www.ykkosakseli.fi/wp-

content/uploads/2017/06/Kuninkaantien-tapahtumakartoitus_2017kes%C3%A4kuu.pdf Kartoituksen 

toteutti Marianne Lehtimäki. Toivomme, että siitä on hyötyä sekä yksityisille tapahtumajärjestäjille että 

kunnille ja tietenkin koko Kuninkaantien matkailulle.  

Medianäkyvyys 

Kuninkaantie on ollut paljon esillä mediassa. Suurin kesäinen artikkeli löytyy Uusimaan kesäliitteestä. Sen 

voi lukea tästä linkistä. http://www.uusimaa.fi/artikkeli/531419-vanha-kuninkaantie-vie-kiemuraiselle-

aikamatkalle-vanhaa-tieta-voi-yha-kulkea-lahes 

Paljon keskustelua myös mediassa on edelleenkin herättänyt kylttien poistaminen teiden varsilta. Se on 

valitettava tosiasia, johon emme voi tässä vaiheessa vaikuttaa. Jatkossa toivomme, että kunnat aktivoituvat 

Kuninkaantie ry:n toiminnassa, jolloin kyltitysasiakin voidaan uudelleen ottaa käsittelyyn.  

Kesän tapahtumat Kuninkaantiellä 

Kesän tapahtumasarja on alkanut. Upea Kuninkaantieajo Kymenlaaksossa kesäkuun alussa keräsi paikalle yli 

180 wanhaa ajoneuvoa ja niiden omistajaa. Kansa kerääntyi katujen varsille ihailemaan kulkua ja Harjun 

oppimiskeskuksessa järjestetty lounastilaisuus puhallinmuusikoineen ihastutti myös katsojia. Järjestelyt 

sujuivat mainiosti. Upeasta yhteistyöstä kiitämme erityisesti Kymen Automobiilikerhoa, jonka sivuilta voi 

lukea tapahtumasta lisää. www.kymenautomobiilikerho.fi  
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Kuninkaantien kesä jatkuu Kustavissa 15.7 retkellä ja upealla kirkkokonsertilla 

http://www.kustavi.fi/tapahtumat/kuninkaantiet%C3%A4-kustaviin-kilven-maisemiin-retki-la-1572017-0  

http://www.kuninkaantienmuusikot.fi/konsertit  

Elokuussa ovat vuorossa Laurinmarkkinoiden maalaistori Perniössä 5.8 http://propernio.fi/maalaistori-

2017/maalaistori-2017.html sekä Jokipuiston tapahtuman yhteydessä järjestettävä draamakävely Paimiossa 

26.8 http://www.paimio.fi/jokipuistontapahtuma 

Tapahtumakesän päättää Miilunpolttajien viikonloppu Raaseporissa, Malmbackassa 9-10.9. 

http://www.malmbacka.fi/index.php?id=106 

Kaikki tapahtumat ovat avoimia kaikille. Mikäli niissä on jokin maksu, on sen tarkoitus kattaa 

ruokailukustannukset. Muita sisäänpääsymaksuja tapahtumissa ei peritä. Kustavin kirkkokonsertissa on 

ohjelmamaksu.  

Syksyn luentosarja ja retket 

Syksykin on täynnä toimintaa. Syksyn luentosarja Kuninkaantien eri kohteissa pidetään 7.10 lähtien 

asiantuntijoiden johdolla. Luennot pidetään klo 10-12 lauantaisin ja omakustanteisen lounastauon jälkeen 

on tutustumiskäynti johonkin Kuninkaantien kohteeseen.  

 

7.10.2017 Tuorla    Naantali-Turku-Raisio-Parainen-Kaarina, luennoitsija Lea Heinonen-Eerola 

14.10.2017 Perniön kunnantalo  Paimio-Salo, luennoitsija Tanja Bergroth 

28.10.2017 Raasepori Lohja-Raasepori-Inkoo-Siuntio-Kirkkonummi, luennoitsija Torsti Salonen 

11.11.2017 Kestikievari Övre Nybacka (Vantaa),  Espoo-Helsinki-Vantaa, luennoitsija Andreas Koivisto 

25.11.2017 Sannaisten kartano (Porvoo)   Porvoo-Loviisa, luennoitsija Sari Glad 

9.12.2017 Haminan kirjasto Pyhtää-Kotka-Hamina-Virolahti, luennoitsija Marja-Leena Tamminen 

Kuninkaantie ry järjestää myös omakustanteiset retket Kuninkaantien historiaan tutustuen sekä Helsingistä 

itään että länteen. Retken oppaana toimii Suomen ehdottomasti kokenein Kuninkaantieopas, historioitsija 

Torsti Salonen, joka on myös Kuninkaantie ry:n puheenjohtaja. Retket järjestetään 30.9 (länteen)-1.10 

(itään). Alustava ilmoittautuminen retkille osoitteeseen mia.aitokari@ykkosakseli.fi viimeistään 15.8.  

Kokopäiväretkien hinta on n. 75€/pv. Ilmoittautua voi joko yhdelle (Helsingistä länteen tai itään) tai 

kahdelle retkelle (Helsingistä länteen ja itään). Retken lopullinen hinta määräytyy ilmoittautuneiden 

lukumäärän selvittyä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä osallistutko yhdelle (itään vai länteen) vai 

kahdelle retkelle.  

Kukin osallistuja saa pyydettäessä yhdistykseltä todistuksen osallistumisestaan sekä luennoille että retkille.  

Kotisivut 

Yhdistyksen ja matkailutien kotisivut avataan osoitteessa www.kuninkaantie.info vielä alkusyksyn aikana. 

Siihen asti pyydän teitä seuraamaan ilmoittelua facebook-sivuillamme Kuninkaantie Kungsvägen sekä 

Ykkösakselin sivua www.ykkosakseli.fi/kuninkaantie-uuteen-kukoistukseen 

Kiitos aktiivisuudestanne Kuninkaantien menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden esiin nostamisessa. 

Kaikkien osaamista ja aktiivisuutta tarvitaan jatkossakin!  

Laittakaa nyt jo kalentereihinne merkintä 7.11.2017 kohdalle! Silloin järjestämme Kuninkaantie-seminaarin 

hyvän ruoan ja juoman merkeissä Loviisassa. Se on samalla myös Kuninkaantie-hankkeen päätösseminaari.  

 

Kaikissa matkailutieasioissa voitte olla yhteydessä minuun mia.aitokari@ykkosakseli.fi puh. 0503251453  

 

Mia Kuninkaantieltä Agricolan kotikunnasta reformaation juhlavuonna 2017  
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