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VårKultur ordnades år 2021 för femtonde gången av Sydkustens 

landskapsförbund r.f. och kultursektorerna i Åbo, Pargas och Kimitoön i 

samarbete med hantverkare, organisationer, utbildningsanordnare med flera.  

I den här rapporten beskrivs projektets bakgrund, årets program och framtidsplaner.  

Tack till alla samarbetspartner och till våra finansiärer Stiftelsen Martha och Albin 

Löfgrens kulturfond samt Aktiastiftelsen i Pargas och Åbo. 

Pärmbild tagen av Ida Törnroos: Smeden Rolf Eriksson 
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En av utställningsaffischerna i den visuella presentationen Från material till produkt.  
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1. Bakgrund  

VårKultur är ett samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund r.f. (i fortsättningen 

Sydkusten) och kultursektorerna i Pargas, Åbo och Kimitoön. VårKultur har ordnats 

sedan 2007. Målet med den årliga satsningen är att samarbeta kring kulturverksamhet, 

utveckla nya koncept, utbyta idéer och ge synlighet för aktörer och samarbetspartner. 

Detta görs genom att lyfta fram ett tema och arrangera olika evenemang i form av 

diskussioner, seminarier, kurser, utställningar, besök med mera.  

Konceptet bygger på ett öppet nätverk mellan olika kulturaktörer i Åbo och Åboland 

med Sydkusten som koordinator. Namnet VårKultur syftar dels på att programmet sker 

på våren, dels på att vi vill lyfta fram det lokala: vår kultur. Tillsammans försöker vi 

utveckla gränsöverskridande kulturverksamhet i Åboland och hitta nya sätt att jobba 

kring det valda temat. Viktigt är att satsningen fungerar som en arena för idéutbyte 

och utveckling av nya verksamhetsformer. Via projektet får enskilda aktörer möjlighet 

att samarbeta kring nya koncept och det ger samtidigt synlighet i ett större 

sammanhang.  

Sydkusten enas årligen tillsammans med kommunerna om ett tema, på detta sätt är 

också aktörerna som deltar olika varje år. Programmet koordineras av Sydkusten så att 

temat syns på varierande sätt i hela Åboland. Avsikten är att engagera på ett brett plan 

och att skapa gemenskap över kommungränserna utgående från kulturen.  

Teman för samarbetet har under åren varit följande: Musik (2007), Litteratur och 

författare (2008), Nedslag i historien (2009), Muntligt berättande (2010), Kultur för och 

med seniorer (2011), Fotografering och fotokonst (2012), Fest och kalas (2013), Barn 

och böcker – läsglädje i vardagen (2014), Konst och konstigheter (2015), Dans (2016), 

Kultur över generationsgränser (2017), Kulturvandra (2018), Kultursmaker (2019) samt 

Hållbart Hantverk (2020 och 2021).  

Hållbart Hantverk väckte som tema stort intresse 2020 och ett digert programutbud 

planerades.  Coronaepidemin satte stopp för en stor del av det och man enades därför, 

undantagsvis, om att 2021 återanvända temat Hållbart hantverk i hopp om att läget då 

skulle vara ett annat. 
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2. Temat Hållbart Hantverk 2.1 – Kestävä Käsityö 2.1 

Då temat igen var Hållbart hantverk ville vi fokusera lite annorlunda än året innan. 

Namnet justerade vi till Hållbart hantverk 2.1, vilket syftade både på att det var version 

2 och att året var 2021. 

Vi beslöt att detta år fokusera på olika material, deras ursprung och egenskaper samt 

hantverkarens förhållande till det egna materialet. De traditionella hantverksmaterialen 

är naturmaterial som människan lärt sig att bearbeta på olika sätt under tusentals år 

och det ger oss alla en viss relation till och känsla för dem. Det andra fokusområdet var 

hållbarhet kopplat till hantverk. Denna gång med fokus på olika aspekter på hållbarhet, 

inte minst hantverkets inverkan på den sociala hållbarheten. Utövande av olika 

hantverk har många socialt hållbara sidor som till exempel gemenskap, tillhörighet, 

traditioner och känsla av ursprung samt hälsomässiga fördelar. 

 

Joel Simbergs båtbyggeri, Korpo 
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2.1 Möten och planering  

Årets VårKultur-team bestod av Lena Långbacka (platschef), Johanna Fredenberg 

(koordinator, oktober 2020-maj 2021, 40%) samt Ida Törnroos (bild och sociala media, 

oktober 2020-april 2021, 20%). Tillsammans med olika aktörer från Åbo, Pargas och 

Kimitoön framarbetades under vintermånaderna ett någorlunda coronasäkrat 

program. Eftersom läget fortsatte att bölja fram och tillbaka och restriktionerna under 

början av 2021 blev allt kraftigare beslöt vi att sätta stor vikt vid 1) utomhusevenemang, 

2) utställningar av olika slag och 3) online-evenemang.  

 

Kickoff-seminarium i Korpoström 9.10.2020 

Vi inledde den konkreta planeringen av programmet med en kickoff i form av ett 

kulturseminarium i Korpoström fredagen den 9 oktober 2020. Dagen genomfördes 

som ett hybridseminarium med ca 30 personer på plats och 10 på distans. Rådande 

coronarestriktioner följdes och seminariet var mycket uppskattat. Seminariet ordnades 

i samarbete med Svenska kulturfonden och Skärgårdsinstitutet vid ÅA/Tidskriften 

Skärgård. I programmet ingick bland annat presentationer av hantverkare i skärgården 

och en workshop för att kartlägga idéer inför VårKultur 2021.  

 

Seminarieprogrammet 9.10.2020 i bilaga 1 
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Utgångspunkten för Hållbart hantverk 2.1 var att göra ett nytt försök med många av 

de programpunkter man blivit tvungna att inhibera 2020, antingen på samma sätt eller 

ett för restriktionerna omarbetat format. Coronaläget förvärrades dock under höstens 

gång med en andra våg och sedan ytterligare under 2021 med en tredje våg. Detta 

gjorde att många aktörer drog sig ur under vinterns gång och ytterligare aktörer 

inhiberade sina programbidrag precis innan start. Trots detta var sist och slutligen 

närmare 70 aktörer och samarbetspartner engagerade på olika sätt.   

Lista på aktörer och samarbetspartner i bilaga 2 

 

Planeringsmöten hölls huvudsakligen på distans och teamet träffades i stort sett varje 

vecka via Teams. Under planeringstiden sändes öppna mötesinbjudningar och 

informationsbrev ut till de aktörer som 2020 på något vis varit engagerade samt andra 

potentiella intresserade. Vi höll tre stormöten över Zoom (oktober, december och 

januari). Mötena var välbesökta med närmare 20 deltagare.  

 

2.2 Hållbarhet i hantverk, ett exempel 

På ett av de allmänna planeringsmötena 

(13.1.2021) höll Johanna Fredenberg en 

introduktion till begreppet hållbarhet kopplat 

till temat hantverk. Hon använde vävning av en 

trasmatta som exempel på olika 

hållbarhetsaspekter. 

2.2.1 Ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet 

* Hantverk, i detta fall trasmattan, är på många 

sätt motsatsen till slit- och släng: välgjorda 

produkter som är tänka att hålla länge.  

* Om vi väver en matta behöver vi inte gå till 

butiken för att köpa en. I stället för att kanske 

köpa en billig matta tillverkad i Kina kan vi använda egna mattrasor. 

* Trasmattan kan vara gjord av gamla textilier som tjänat sitt syfte. Sådant man inte 

längre kan eller vill använda går ofta att klippa till mattväft. Dessutom kan mattan få 

en emotionell betydelse när olika minnen finns invävda i mattan. 
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2.2.2 Social och kulturell hållbarhet 

* Att kunna ett gammalt hantverk ger dig ett sammanhang och en historia som du 

delar med många andra och som ger en känsla av samhörighet. Det är en del av oss 

och det är viktigt att de här kunskaperna förs vidare, inte minst för att de faktiskt kan 

komma att behövas igen. 

* Om du väver i en vävstuga så finns aspekter som gemenskap, kanske umgänge mellan 

generationer, mening och syfte med i bilden. Förutom det viktiga i att föra dessa 

kunskaper vidare till kommande generationer. 

* Det är vetenskapligt bevisat att handarbete, hantverk och konst av olika slag ger 

välmående och gör dig friskare, lugnare och gladare. Man vet att t.ex. stickning och 

virkning minskar ångest och depression, dels genom de rytmiska repetitiva rörelserna 

och fokuset som krävs, men också för att hantverk får roppen att frigöra dopamin 

Forskning visar att hjärtslagen minskade med snitt på elva slag i minuten, när 

försöksdeltagarna stickade, vilket i sin tur sänkte blodtrycket. Man antar att de här 

effekterna inte bara fås av stickning utan av alla hantverk och handarbeten, inklusive 

konst. 

Hållbarhet i hantverk, presentation i bilaga 3 

 

2.3 Programmet  

Programmet utgick från det program som planerats för 2020. Alla aktörer som planerat 

program då kontaktades med intresseförfrågan om att göra ett nytt försök. De flesta 

var intresserade, men avvaktande. Coronaläget var utmanande och alla program 

behövde planeras utgående från eventuella restriktioner och rekommendationer. Detta 

påverkade hela planeringsprocessen. 

Den nya situationen gjorde även att nya idéer föddes och många samarbetspartner 

utvecklade olika virtuella program och kreativa sätt att lyfta fram temat hantverk. 

2.3.1 Den visuella presentationen Från material till produkt 

Redan år 2020 föddes iden om att  skapa en utställning som visualiserar processen från 

material till produkt. Målet var att presentera de material som traditionellt används 

inom hantverk och visa hur dessa material omformas till färdiga produkter. Med tanke 

på det osäkra coronaläget var vi tvungna att hitta former som skulle fungera oberoende 

vilken grad av restriktioner som gällde. Resultatet blev den visuella presentationen Från 

material till produkt som i slutet bestod av följande komponenter: 
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- Fem kortfilmer där lokala hantverkare visar hur deras material bearbetas: trä, 

lera, ull, skinn och järn. Filmerna publicerades på Youtubekanalen Pargas 

Sydkusten, www.youtube.com/channel/UC5e0rT7g6lMm57AhJW8v8xA. 

- Sex stycken affischer med text och bild som presenterar materialen ovan (två 

om trä) samt en sjunde reklamaffisch. Förutom text och bild innehöll varje affisch 

en QR-kod till respektive materials kortfilm. 

- Utställningar på 11 olika platser i regionen, där affischerna hängdes upp, på 

vissa håll i kombination med material/produkter eller hantverkslitteratur. 

Platserna valdes så att de skulle vara tillgängliga trots coronabegränsningar. 

- Popup-besök i olika delar av regionen, företrädesvis i skolor, där 

VårKulturteamet berättade om och förevisade material och metoder. 

Skolbesöken gjordes tillsammans med hantverkarna Hanna Nore 

(skinngarvning) och Rolf Eriksson (smide). Johanna Fredenberg presenterade en 

keramikers arbete i Iniö skola och Cornelius Colliander (keramik) berättade om 

sin verksamhet i samband med Luckans språkbadskaffe (på distans). 

- Utställningsmaterialet publicerades även på www.varkultur.fi.  

 

 

Från material till produkt i olika miljöer. 

I Konstrahusets bottenvåning byggdes den största utställningen upp. Den bestod av 

samtliga affischer och exempel på alla de olika materialen samt produkter tillverkade 

av de olika materialen. Utställningen förverkligades med hjälp av Åbolands hantverk rf. 

http://www.youtube.com/channel/UC5e0rT7g6lMm57AhJW8v8xA
http://www.varkultur.fi/
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I samma utställningslokal förverkligades även en del av Pargas stads ”Street puppet”-

utställning.  

 

Popup-utställning med hantverkspresentationer i skolor. 

Utställningsplatser och popup-besök i bilaga 4. 

 

2.3.2 Påskträd 

Påskträden introducerades i Åboland under VårKultur 2020 med stor framgång. På flera 

håll bestämdes redan då att man skulle påbörja en ny tradition och ta vara på äggen 

till påföljande år. Inför VårKultur 2021 uppmuntrades organisationer, föreningar, skolor 

och äldreboenden samt kommuner att planera träd. Ungdomsverkstaden Aktiva 

tillverkade två inomhusträd som donerades till Luckan i Åbo och Villa Lande i Kimito.  

Påskträden var en mycket uppskattad programpunkt. Eftersom coronaläget 

förhindrade att folk kunde träffas och göra saker tillsammans, kunde gemensamma 

påskträd ändå ge känslan av gemenskap. De färgglada träden och övriga dekorationer 

utomhus piggade upp gatubilden på många håll. 
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Påskträd kunde 2021 beundras bland annat på följande ställen: 

Iniö  Iniö skola 

Houtskär  Träsk skola och Houtskär daghem 

Korpo  Skärgårdshavets skola/Ulkosaariston koulu, Korpo Daghem 

Nagu  Kyrkbackens skola 

Pargas  Stadshuset 

Kimito  Sagalund, Almahemmet 

Åbo  Luckan 
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2.3.3 Utställningar 

Många aktörer hade satsat på någon 

form av utställning, antingen online eller 

i fönster på marknivå så att de skulle vara 

tillgängliga oberoende av restriktioner. 

Utställningarnas innehållsliga bredd 

spände från illustrationer av höns och 

människor till en online dokumentation 

av Circuit bending – konsten att plocka 

isär och modifiera batteridrivna leksaker, 

och allt däremellan. Man kunde se 

fotografier från årets hantverksquiz i 

Studio Strandvägens fönster i Pargas, 

fotoutställningen Fixat och trixat både 

online och på Sagalunds museum i 

Kimito och påskkort och -pynt ställdes ut 

i fönstren i hembygdsmuseets stugor på 

museibacken och på Gamla malmen i 

Pargas. 

Ett nytt inslag i programmet var Street 

puppet, ett initiativ från Pargas stads 

kultursektor. Street puppet var en 

modevisning på provdockor, med unika kreationer av återanvänt material, skapade av 

Pargasbor inom ramen för Vårkultur 2021. Temat för projektet var återbruk och 

deltagarna hade fått i uppdrag att designa kläder av återvinnings- och naturmaterial. 

Kläderna ställdes ut i olika skyltfönster i Pargas för att ge allmänheten en möjlighet att 

beundra plaggen och kreativiteten bakom.  

 

2.3.4 Övrigt program 

VårKultur tjuvstartade redan i slutet av mars med ett streamat ryamaraton. Det var 

hantverkstaden i Korpoström som nonstop (förutom på nätterna) knöt och vävde en 

nydesignad rya. Processen kunde följas via Pargas kulturs Youtube-kanal. Arbetet tog 

ca 10 dygn och kan nu ses i en snabbversion på drygt fem minuter här: 

www.youtube.com/watch?v=PjlARZt3U-o.  

En av kreationerna för streetpuppet-utställningen 

http://www.youtube.com/watch?v=PjlARZt3U-o
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Föreläsningar och verkstäder ordnades i begränsad utsträckning. I samband med 

Luckans språkbadskaffe ordnades två videoföreläsningar, Taito Åboland ordnade 

online-kurser, skärgårdsguiderna bjöd på filmade presentationer längs ett 

promenadstråk och Pargas bibliotek bjöd tillsammans med Sydkustens ordkonstskola 

på tips för återanvändning av texter. 

Några verkstäder kunde förverkligas, t.ex. påskpyssel och Ord och inga visor på Luckan, 

samt rödmyllekokning i samarbete med yrkesinstitutet Livia på Pargas 

hembygdsmuseum. Den planerade hantverksguidningen på Åbo bergravningsplats 

förverkligades i början av juni. 

Ett hantverksquiz producerat av Pargas hembygdsförening och 

Sydkusten publicerades i Pargas kungörelser och i 

Annonsbladet. Det handlade om att svara på olika frågor om 

hantverksföremål. 35 bidrag skickades in. Vinnarna lottades ut 

bland de rätta svaren. Huvudvinsten, ett museikort gick till 

Soila i Åbo. Tävlingen ordnades av Sydkusten i samarbete med 

Pargas Hembygdsförening. På bilden ses ett av föremålen, 

hästrankor dekorerade med ett typiskt mönster. Frågan lydde: 

Vad kallas det? Det rätta svaret är Akantus. 

Ungdomsverkstaden Aktiva tillverkade monterbara påskträd för inomhusbruk, samt ett 

yrkeshjul för Pargas hembygdsförening. De samarbetade också med Röda korsets 

cykelverkstad Sykkeli och dekorerade två cyklar i reklamsyfte. 

I VårKulturs programtidning presenterades även mathantverk i Finland och ”årets 

hantverksteknik” stoppa och lappa. Årets hantverksteknik utses årligen av 

Taitoförbundet. 

 

 

2.4 Kommunikation och marknadsföring  

Under de rådande omständigheterna blev kontakten och synligheten utåt via sociala 

media och webben väldigt viktig och vi satsade redan från början på aktiv närvaro på 

dessa kanaler. 

VårKulturs webbsida www.varkultur.fi användes för grundläggande information om 

projektet. Webbsidan var även viktig för att nå ut med ändringar i programmet. 

Facebooksidan www.facebook.com/varkultur och Instagramkontot varkultur uppdaterades 

http://www.varkultur.fi/
http://www.facebook.com/varkultur
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regelbundet. I sociala medier publicerades inlägg dagligen under en extra kampanj 1-24 

december 2020 och under VårKultur-perioden 1-19.4.2021. 

 

2.4.1 VårKultur-tidningen  

Även detta år satsade VårKultur på 

synlighet genom VårKultur-

tidningen, där bland annat 

programmet och olika artiklar 

ingick. Detta år såldes även 

annonser för att delfinansiera 

utgivningen av tidningen.  

Tidningen publicerades 25.3.2021 

som bilaga till Åbo Underrättelser. 

Den bygger visuellt på materialet 

inom ”Från material till produkt” 

och kan även betraktas som en del i 

den helheten.  

Tidningen delades ut med ÅU:s 

storutskick och nådde ca 60 000 

hushåll i Pargas, Åbo och Kimitoön. 

Bilagan trycktes även upp som 

särtryck i 500 exemplar. Tidningen 

var 8-sidig och kan även läsas på 

VårKulturs hemsida, www.varkultur.fi/wp-content/uploads/2019/03/tidningsbilaga.pdf  

VårKulturtidningen återfinns som bilaga 5.  

2.4.2 Webben, Facebook och Instagram  

VårKultur-teamet planerade och utformade inlägg till Facebook och Instagram flitigt 

under hela tiden oktober 2020 - april 2021. Inläggen utgjordes både av egna texter och 

bilder och puffar/vidaredelningar av andras evenemang och aktualiteter. Under 

december månad gjordes en extra kampanj och inlägg publicerades dagligen under 

perioden 1-24.12.2020.  

http://www.varkultur.fi/wp-content/uploads/2019/03/tidningsbilaga.pdf
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Under VårKultur-perioden 1-19.4.2021 publicerades åtminstone ett inlägg varje dag i 

bägge kanaler. Även mellan jul och VårKultur gjordes olika inlägg minst en gång/vecka 

som introduktion och intresseväckare inför VårKultur. 

I ett inlägg uppmanades man att lägga in bilder på självgjorda julpynt. Här några bidrag. 

 

Inläggen i december, ”julkalendern”, utgjordes till stor del av julpysseltips, både våra 

egna och länkar till andras. Här rymdes även ett par bildtävlingar in. Syftet med 

inläggen var i första hand att inspirera människor att själva tillverka julpynt eller 

hantverka julklappar. Vi ville också försöka sänka tröskeln för människor som kanske 

inte på många år stickat eller täljt att igen greppa material och verktyg och sätta igång.  

Under VårKultur puffades i första hand punkter från samma eller påföljande dags 

program för synlighet. Även förändringar i programmet uppmärksammades via sociala 

media och webbsidan.  

Statistik och information inlägg på sociala media i bilaga 6. 
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2.5 Ekonomi  

Sydkusten upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag 

är att stöda medlemskommunernas arbete för kvalitativ service på svenska inom utbildning 

och kultur. Sydkusten erhåller bidrag för sin verksamhet.  

VårKultur är en del av Sydkustens verksamhet och för år 2021 erhöll VårKultur 

projektbidrag från Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens fond (3 000€) samt från 

Aktiastiftelsen i Pargas och Åbo (750€). Även samarbetskommunerna Pargas, Åbo och 

Kimitoön deltog i finansieringen (300€/kommun). Detta år anlitade vi en annonsförsäljare 

för VårKulturtidningen vilket inbringade en nettoförsäljning på 1846,32€. 

VårKultur-samarbetet bygger på att de enskilda arrangörerna står för kostnaderna för sina 

egna evenemang och aktörerna uppmuntras till att själva söka finansiering för enskilda 

program. Sydkusten koordinerar programmet och sköter informationen och 

marknadsföringen av helheten. Sydkusten har även planerat och stått för vissa 

övergripande evenemang för att garantera bredd i utbudet.  

Projektbidragen gick till att täcka kostnader för planering, koordinering och 

marknadsföring av projektet. De största utgifterna var lönen för koordinatorn (40%) och 

informationsassistenten (20%) under tiden oktober-maj, samt kostnaderna för den tryckta 

tidningen som utkom med ÅU 12.3.2020. VårKultur betalade även ersättning för de 

hantverkare som deltog i popup-besöken. Vi hade budgeterat för filmning och teknik som 

köptjänster, men valde i stället att anställa en informationsassistent som en del av det 

arbetsteam som förverkligade projektet 

Ekonomisk redovisning i bilaga 7. 

 

3. Sammanfattning  

Det var nu femtonde gången som VårKultur förverkligades i Åboland. Undantagsvis (pga 

coronapandemin) var temat detsamma som föregående år, 2020.  

Hantverk har varit ett mycket inspirerande tema som engagerat brett. Att koppla temat 

till hållbarhet kändes naturligt, hållbarhet är på många sätt en självklarhet inom 

hantverket. Materialen som används, arbetsprocessen produkternas hållbarhet, ofta 

handlar det om återvinning, att reparera och lappa är ett hantverk. Trasmattan är ett 

bra exempel. 

Vi hade hoppats kunna förverkliga en stor del av det program som planerats för 2020. 

I det skedet hade vi ingen aning om hur långvarig pandemin skulle bli. Flera arrangörer 

drog sig ur och de flesta program måste anpassas till de restriktioner som rådde. 
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Trots allt kunde vi erbjuda ett mångsidigt och inspirerande program. Trots att det inte 

gick att ordna fysiska träffar annat än i mycket liten skala, kunde vi erbjuda många olika 

sätt att bekanta sig med hantverk. Utställningarna förverkligades på allmänna platser 

samt i sociala medier, vilket gjorde att det var en mycket låg tröskel att bekanta sig 

med materialet. De hantverkare som deltog var mycket nöjda med projektet. 

VårKulturteamet vid Konstrahusets utställning. Fr.v. Lena Långbacka, Johanna Fredenberg och Ida 

Törnroos. 

 

4. Framtiden för VårKultur 

VårKultur har genom åren varit en impuls för nytänkande och samarbeten. Under de 

senaste åren har VårKultur-konceptet vuxit och många nya aktörer har kommit med i 

samarbetet. Trots detta har diskussioner om en förnyelse av konceptet förts med 

kommunerna. Sydkusten har för avsikt att öka sitt kultursamarbete med övriga 

medlemskommuner och därmed måste resurserna omfördelas. Även de åboländska 

kommunerna välkomnar en utveckling av konceptet. Olika alternativ har diskuterats, bland 

annat att ett tema väljs och att alla medlemskommuner inbjuds att delta. 

Hösten 2020 gjordes en kartläggning i medlemskommunerna och vårvintern 2021 

ordnades fyra regionala samarbetsdiskussioner gällande kommunöverskridande 

kultursamarbete. Många kulturtjänstemän jobbar relativt ensamma, speciellt när det gäller 

kultur på svenska. Diskussionerna visade att det finns ett stort intresse för samarbete och 

att man gärna skulle träffas för att utbyta erfarenheter och idéer. Utgående från 
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diskussionerna kommer Sydkusten att hösten 2021 samla till ett eller flera kulturseminarier 

för att fortsätta diskussionerna kring aktuella frågor. 

Under årens lopp har samarbetet inom VårKultursatsningarna skett på ett brett fält av 

aktörer. Idéer har utbytts, nya koncept har prövats och diskussioner har förts på många 

olika plan. Både kulturformer och kulturaktörer har fått extra synlighet och många har fått 

inspiration till nya verksamhetsformer. 

Ett viktigt mål för VårKultur har varit att fungera kommunöverskridande och inspirera till 

nya samarbeten. Beroende på temat har VårKultur förverkligats på många olika sätt. Flera 

teman har på olika sätt levt vidare efter satsningen. VårKultur har fungerat som katalysator 

och många nya idéer, samarbeten och nätver samt verksamhetsformer har fått sin början 

via denna satsning. 

Nu är det dags att utveckla konceptet vidare. Ett utökat samarbete med övriga 

medlemskommuner anses gagna även kultursektorerna i Åboland genom utökade 

kontakter och idéutbyte. De nätverk och koncept som utvecklats under VårKultur kan även 

fungera som modell för samarbeten på andra håll. VårKultur kommer inte att förverkligas 

på samma sätt i fortsättningen, men sannolikt lever många nätverk och idéer vidare och 

tillsammans med övriga kommuner och samarbetspartner ser vi fram emot att utveckla 

kulturverksamhet på svenska i våra medlemskommuner.  

 

 

5. Bilagor  

Bilaga 1: Seminarieprogram, Korpoström 9.10.2020 

Bilaga 2: Lista på aktörer och samarbetspartner 

Bilaga 3: Hållbarhet i hantverk, Powerpointpresentation 

Bilaga 4: Från material till produkt, utställningsplatser och popup-besök 

Bilaga 5: VårKultur-tidningen 2021 

Bilaga 6: Statistik och information inlägg på sociala media 

Bilaga 7: Ekonomisk redovisning 
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