Kestikievarit, rusthollit ja kapakat: Kuninkaantie nykyaikaan
Gästgiverier, rusthåll och krogar: Kungsvägen till nutid
ti 7.11.2017 klo 9.30-16.30
Kuggomin perinnekeskus, Kansanopistontie 14, 07945 Loviisa
Kuggom traditionscentrum, Folkhögskolevägen 14, 07945 Lovisa

Seminaaripäivä hyvästä ruoasta ja juomasta, matkailijoiden toiveista ja tarpeista
matkailuteillä. Kuninkaantie uuteen kukoistukseen -hankkeen päätösseminaari.
En seminardag om god mat och goda drycker, om turisternas önskemål och behov på
turistvägar. Kungsvägen -projektets avslutningsseminarium.

Päivän aikataulu: / Dagens tidtabell:
9.00-9.30

Aamiainen ja ilmoittautuminen - Frukost och anmälning

9.30

Tervetuloa Kuninkaantielle – Välkommen till Kungsvägen
Torsti Salonen, puheenjohtaja, Kuninkaantie ry
Lilian Järvinen, matkailusihteeri, Loviisan kaupunki

9.45

Lähiruokaa matkailijalle monipuolisesti
Kirsi Viljanen, lähiruokakoordinaattori, MMM

10.15

Matkailuteiden uudet haasteet
Susanna Markkola, projektipäällikkö, Visit Finland

10.45

Pyörällä tai vaeltaen matkailutiellä, panimosta panimoon
Anna Rinteinen, kehityspäällikkö, Retkipaikka

11.15

Kartano, panimo ja lähiruokamyymälä matkailukohteena
Henrik Creutz, isäntä, Malmgårdin kartano

11.45

Kaks kokkii suomalaisen työn ja ruoan sanansaattajina
Pasi Kuronen, yks kokki, Kaks kokkii

12.15

Lähiruokatarjonta Kuninkaantiellä
Päivi Välimäki, matkailuopettaja, Salon seudun ammattiopisto

12.30

Lähiruokalounas á la Fellmanni – Närmatslunch á la Fellmanni
vapaata verkostoitumista, hyvää ruokaa ja juomaa

13.30

Matkailuteitä tulevaisuuteen – matkailupalveluiden tuotteistaminen
Soila Palviainen, toimitusjohtaja, Entra Oy
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14.10

Työpajojen tehtävänanto ja väliaikamusiikkia á la Loviisa

14.30

Työpajat:
1. Panimot matkailukohteena, Anna Rinteinen & Henrik Creutz
2. Lähiruoan saatavuuden lisääminen, Kirsi Viljanen & Päivi Välimäki
3. Tuotteistamisen aakkoset, Soila Palviainen & Mia Aitokari
4. Historian havinaa – historian elävöittäminen matkailijalle, Torsti Salonen & Lilian Järvinen

15.30

Työpajojen purku, 7 min. / työpaja

16.00

Päätössanat ja iltapäiväkahvit – Avslutningsord och eftermiddagskaffe
Mia Aitokari, hankekoordinaattori, Kuninkaantie uuteen kukoistukseen
Maarit Teuri, toiminnanjohtaja, Ykkösakseli ry

Seminaaripäivä on osittain kaksikielinen ja maksuton. Lounas on omakustanteinen 12€ ja se maksetaan
paikan päällä.
Ilmoittautumiset osoitteeseen mia.aitokari@ykkosakseli.fi 25.10.2017 mennessä. Ilmoita myös samalla
mihin työpajaan osallistut.
Seminariedagen är delvis tvåspråkig och avgiftsfri. Lunchen betalas på plats till självkostnadspris 12€.
Anmälningar till adressen mia.aitokari@ykkosakseli.fi senast den 25.10.2017. Anmäl även i vilken
arbetsgrupp du deltar.
Kuninkaantie uuteen kukoistukseen -hanke
Kuninkaantie on vanha postireitti Norjan Bergenistä Oslon ja Tukholman kautta Maarianhaminaan, edelleen
Saaristomeren kautta Turkuun ja Etelä-Suomen halki Venäjälle Viipuriin ja Pietariin asti.
Ykkösakseli ry:n hallinnoimassa ja kuuden muun Leader-ryhmän, I samma båt rf, Varsin hyvä ry, Pomoväst ry, EMO ry,
SILMU ry ja Sepra ry, rahoittamassa hankkeessa selvitetään vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan
säilytettyä ja sen ympärille muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan.
Tavaramerkille etsitään laajemmalla alueella toimiva uskottava ja luotettava hallinnoija, joka ottaa vastuun
tuotemerkin säilyttämisestä, Kuninkaantien brändin kehittämisestä, yhteistyöverkoston ylläpidosta ja matkailutien
osalta toimii sopimuskumppanina Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa.
Tätä tarkoitusta varten on perustettu Kuninkaantie ry, jolle hankkeen päätyttyä siirtyvät hankkeen tulokset ja joka
täten keskeytyksettä voi jatkaa toimintaa matkailutien kehittämiseksi.
Kungsvägen blomstrar åter -projektet
Kungsvägen är en gammal postrutt från Bergen i Norge via Oslo och Stockholm till Mariehamn och vidare genom
Skärgårdshavet till Åbo och via södra Finland till Viborg och St. Petersburg i Ryssland.
Inom Kungsvägen -projektet som administreras av Ykkösakseli ry och finansieras även av 6 andra Leader-grupper, I
samma båt rf, Varsin hyvä ry, Pomoväst rf, EMO ry, SILMU rf ja Sepra ry utreder man de alternativ med vilka man kan
bibehålla varumärket Kungsvägen och väcka till liv nätverket kring det. Projektet söker fram en trovärdig och pålitlig
aktör som tar ansvar för varumärket, Kungsvägen-brandet samt samarbetsnätverket och som för turistvägens del
fungerar som avtalspart gentemot Trafikverket och NTM-centralen.
För detta ändamål har Kungsvägen rf stiftats. Den kommer att erhålla projektets resultat och kan därmed utan avbrott
fortsätta verksamheten för att utveckla turistvägen.
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