
Aktiva ungdomsverkstad Stammar till inomhus påskträden, tintamaresk, insekthotell

Amanda Grönroos VårKulturs praktikant, fotograf

Anna Nyréen Keramiker, öppet hus i Sydänperä

Ann-Helen Sund Doktorand i etnologi samt vik. univeristetslärare vid ÅA, medverkande i hantverkslunchen

Annika Baarman-Sundblom Knappgalen-Utställning i restaurang Matmalmen

Antikaffär Älskade ting Ab Skyltfönster med finsk design (Hantverksstråket)

Booklet, bokhandel Bokutställning med hantverkstema i skyltfönstret (Hantverksstråket)

Camera obscura, Hans G. Hästbacka Insektshotell, föreläsare på Hantverksdagen i Pargas bibloitek

Ceracon, Britt-Mari Smeds Keramik, öppet hus och drop-in-workshop

City Gold, Karl-Johan Bäckström City Gold backstage, en tur i smyckessmedjan

Cornelius Colliander Keramik, deltagande i Påsktorget, föreläsare på Luckans språkbadskaffe

Dahliahemmet Påskträd

Dalbo craft, Sari Karrila Insekthotell

Dalsbruks byalag Påskmarknad i Verkstan

De ungas Vänner på Ålön rf Gör dina egna bivaxdukar-kurs

DUV i västra Åboland Promenad med hantverkstema

Finfringe Kom och sy din egen crossbodyväska

Folkhälsan, Hanttis-eftis Åbo Hanttis-eftis, ägg till påskträdet på Luckan i Åbo

Folkhälsanhuset i Pargas

Dagisbarn från Fyrklöverns dagis och Folkhälsanhusets seniorer ställer ut produkter som de 

tillverkat tillsammans

Garnhärvan Garnaffär, Stickcafé i affären samt stickkurs på Kimitoöns vuxenistitut, videopodd om stickning

Gullkrona Ab Skyltfönster med hantverk (Hantverksstråket)

Gäddan och gänget, Pargas stads 

småbarnspedagogik Repslagning 

Handarbetsaffär Britas Utställning i skyltfönstret (Hantverksstråket), stickcafé

Hanna Nore Traditionell skinngarvare, öppethus i verkstaden

Hanna Vuorio-Wilson Hitis hantverksbod

Hannahemmet Påskträd

Hantverksprogram på dagisar i 

skärgården Kristiina Rainio, hantverksprogram i daghemmen i Houtskär och Korpo

Hockes hantverk Insekthotell, hantverksfönster i Café Axo (Hantverksstråket), deltagande i påsktorget

informationscentret Luckan Kimitoön Påskträd, påskpyssel för barn

Informationscentret Luckan Åbo Insekthotellsutställning, påskträd, språkbadskaffe, kulturtur, påskpyssel för barn

Jans möbel Öppet hus i verkstaden

Kalma tattoo Öppet hus i tatueringsstudion

Karin Holmström

Planerad konstutställning med b.la. hantverksmotiv "Kackel och kakor" på Café Hallonblad, blev 

utställningen "Kackel på kirppis" fönsterutställning i  Missionboden (Hantverksstråket)

Kimito arbetscenter Öppethus i nya senior-utrymmena och påskträd på gården

Kimito arbetscenter, Kårkulla skn Påskdag på Sågbacken, påskträd

Kimitoöns bibliotek Utställningar av hantverksböcker, brodera ditt eget citat-verkstad

Kimitoöns musikgille rf Utställningen "i skuggan av kriget" fronthantverk, skolhantverk m.m.

Kimitoöns kommun/Kimitoöns 

vuxeninstitut Stickkurs i samarbete med Garnhärvan

Kirsi Andersson Fårfarm, direktförsäljning av ull, garn, skinn m.m.

Konstskolan Pictura Konstverkstad för ungdomar, skytfönster med hantverk och konst, ägg till påskträd

Kulturtur

Kulturtur för Åboskolornas årskurs 4, samarbete mellan Sydkusten, Luckan i Åbo, ÅST,  KDC 

dansstudio m.fl.

Liisa Wallenius Hantverkare Liisa Wallenius, föreläsare på rya-träffen

Livia Kokning av rödmylla

Margot Åberg Öppet hus i keramikverkstaden, prova dreja

Margots mathantverk, Margot 

Wikström Mathantverk, med på påsktorget

Matmalmen

Retaurang Matmalmen Eva, försäljningsutställning med hantverkare Annika Baarman-

Sundblom, hantverksbrunch

VårKultur 2020, aktörer



Mindoor heminredingsaffär Mineral paint-verkstäder

Mocca se/Kårkulla skn

Skyltfönster med hantverkstema i Pargas (Hantverksstråket) och Åbo, ägg till påskträden i 

Pargas och Åbo

Nagu marthor, skolelever, ungdomar m.fl.Påskträd på Kyrkbacken

Nasta, möbelbeklädnad Öppet, välkomna

Niinmun design Virpi Kostiainen, ägare och designer på Niinmun design, medverkan på Hantverksbrunchen 

Noahs bygg och Snick Öppet hus i träverkstaden

Paraisten elektroniikkaryhmä Circut bending-elektronik-verkstad

Pargas bibliotek

Utställningar med hantverkslitteratur, hantverksdag, familjelördag, ägg-verkstad, 

bokbindarverkstad

Pargas hembygdsförening

Luffarslöjdskurs i samarbete med Kombi, Tävlingen "Vad heter redskapet", utställningen 

"Lappat och lagat", Branddepån och stugorna på gamla malmen  (hantverksstråket)

Pargas Marthaförening Dockutsällning i Brinkas-stugan

Pargas stad - kulturenheten Påskträd, verkstäder

Pargas stad, Ankarparken Gör ditt eget insketshotell

Pasendo Påskhantverk med seniorer och eftisbarn, utställning 

Pussel, Lotta Palander Bivaxkurs

Sagalund Hantverkardag, utställningen "Lappat och lagat" (både på nätet och i museet)

Sagalunds barnkulturcenter Äggverkstad i Verkstan i samband med påskmarknaden

Sandra wallin

Sandy Bee, Book launch och vernissage med boken "Katukahvi", pop-up butik med 

hantverkstema, tavlor med hantverksmotiv, kom och måla en gemensam väggmålning

Simberg båt & snickeri, Joel Simberg Öppna dörrar i båtverkstaden

Skärgårdens Kombi luffarslöjdskurs i samarbete med Hembygdsmuseet

Skärgårdscentrum Korpoström hantverkstaden, påskpyssel, rya-träff, föreläsningen "Båtbygge i Skärgården"

Skärgårdsguiderna hantverksvandringar: "Penna, garn, kavlar, nät" och "Båtbyggarkonsten förr och nu"

Soile Carlsson Trasmattor på beställning

Solgläntans dagverksamhet för 

minnessjuka Hantverksutställning

Stella Tiisala Konstskolan Pictura

Stentorp Påsköppet på Stentorp fårfarm, smålamm i fårhuset, hantverksprodukter m.m.

Stiftelsen Hemmet Barn och seniorer gör hantverk med Gea Schmidt, virtuell utställning "dagens handarbetare"

Stitch II Ilveskorpi & Puikko-Laakso

Planerad utställning Stitch II Ilveskorpi& Puikko-Laakso stygn på återvunnet tyg i Dalsbruk 

bibliotek, blev virtuell utställning i form av en video (filmad på Stitch I i Berlin 2019).

Storyguide Guidningen "Hantverkare i 1800-talets åbo"

Sydkustens landskapsförbund rf Hantverksbrunch, hantverkslunch

Sydkustens ordkostskola Äggskattjakt, berättararmband

Synty, Riinaliina Eräpohja Urnor, skålar m.m. av pappersmassa, öppet hus

Tidskriften Skärgård Hantverksnummer i höst

Tuffas träleksaker Öppet hus i verkstaden

Västra Nylands folkhögskola Öppethus på näbbskokurs i Brusaby

Väståbolands företagare Påsktorg i Pargas

Väståbolands svenska församling

Utställningar i missionsbodens fönster samt pastorkansliets fönster (hantverksstråket), 

äggmålningsverkstäder

Åbo berättarcafé Berättarcafé kring hantverk

Åbo huvudbibliotek Bokutställning med temat hantverk

Åbo marthorna Stickcafé, Ann-Helen Sund på vårfesten, Sytalko för Project Liv

Åbo museicentral/Klosterbacken Påsk på Klosterbacken, marsipan-verkstad m.m.

Åbo museicentral/Kurala bybacke Påskförberedelser, påsköppet, påskäggs-verkstad

Åbo stads fritidssektor Craftivism-verkstad på Åbo Stadsbibliotek

Åbo svenska arbetarinstitut Återvinningskurser

Åbo Svenska teater Kulturtur för Åboskolornas årskur 4

Åbolands hantverk rf.

Hantverksfönster (hantverksstråket), LUX-verkstad, färgarens himmel, Sinnesbad för de minsta, 

utställningen "från trasa till matta" och öppet hus, tillvarata hantverkstekniker-träff, 

materialpaket till tovade ägg, tovningsvideo, ägg- och risverkstad

Åbolands litteraturförening Bokbindarverkstad


