Avaimet maisemaan – hanke
Avaimet maisemaan – hanke toimii Salossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Hankkeessa tehdään yhdessä kylien
maisemanhoitosuunnitelmat ja etsitään myös erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja toimintamalleja
maiseman ja luonnonhoitoon. Kylän maisemanhoitosuunnitelmassa kartoitetaan kylämaiseman, luonnon ja
rakennetun ympäristön arvokkaimmat piirteet sekä kehitettävät alueet.
Lisätietoja: Katri Salminen 050 664 74 / katri.salminen@proagria.fi
http://lansi-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/avaimet-maisemaan-5810

Perinnematkaillen – hanke
Ykkösakselin ja Kaakkois-Suomessa toimivan Leader-ryhmä Sepran yhteishanke Perinnematkaillen vuoteen
2020 hakee eväitä alueiden toimijoiden yhteistoimintaan ja oman alueen vahvuuksien hyödyntämiseen.
Hankkeen avulla halutaan aktivoida toimijoita tunnistamaan perinteeseen ja kulttuuriin liittyviä
mahdollisuuksia. Hankkeessa järjestetään verkostoitumistilaisuuksia, hyvien käytäntöjen ja kokemusten
vaihtoa eri alueiden kanssa. Hankkeen tuloksena kohdealueen toimijat muodostavat yhteistyöverkostoja,
joiden avulla perinteestä ja kulttuurista nousevia teemoja voidaan hyödyntää alueen elävöittämisessä.
Lisätietoja: Anu Pekanniemi 050 430 6385 / anu.pekanniemi@ykkosakseli.fi
http://www.ykkosakseli.fi/perinnematkaillen-hanke/

Kuninkaantie uuteen kukoistukseen – hanke
Hankkeessa selvitetään vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan säilytettyä ja sen ympärille
muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan. Tavara-merkille 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.
Hanke toteutetaan seitsemän Leader-ryhmän, Ykkösakseli ry:n, Varsin Hyvä ry:n, I Samma Båt –
Samassa Veneessä ry:n, Pomoväst rf:n, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n, Kehittämisyhdistys
SILMU ry:n ja Kehittämisyhdistys Sepra ry:n, yhteisenä alueiden välisenä hankkeena.
Lisätietoja: Mia Aitokari p. 050 325 1453 / mia.aitokari(at)ykkosakseli.fi
http://www.ykkosakseli.fi/kuninkaantie-uuteen-kukoistukseen

Työpaja 1.
Kuninkaantie, matkailu ja maisema – mahdollisuudet. Työpaja on suunnattu
kaikille matkailuyrittäjille ja muille matkailutoimijoille Kuninkaantien
varrelta, läheisyydestä tai vähän kauempaakin. Maisema on eri aistein koettu
ympäristö. Innovoidaan yhdessä miten se kaikki voidaan tarjoilla ihmisille.
Aika:
Keskiviikko 23.11.2016 klo 16–19
Paikka:
Franssintalo, Kirkkorinne 9, 24800 Halikko
Ohjelma:
16.00–16.15 Kahvit ja Franssintalon esittely
16.15–16.45 Kuninkaantien maisemissa satoja vuosia, Torsti Salonen, historioitsija
16.45–17.05 Kuninkaantie matkailutienä nykytrendien mukaan, Mia Aitokari,
hankekoordinaattori Kuninkaantie uuteen kukoistukseen – hanke
17.05–17.25 Maisema tuotteena, projektipäällikkö Katri Salminen, Avaimet maisemaan –
hanke / MNK Maisemapalvelut
17.25–17.45 Perinnematkaillen, Anu Pekanniemi, Perinnematkaillen – hanke / Ykkösakseli
17.45–18.30 Ohjattu työpaja
18.30–19.00 Työpajojen tulokset ja loppukeskustelu
Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen 16.11.2016 mennessä:
mia.aitokari@ykkosakseli.fi

