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VårKultur ordnades 2018 för tolfte gången. I denna rapport beskrivs projektets bakgrund 
samt årets program och utvärdering av satsningen. I bilagorna finns närmare uppgifter om 
deltagarantal och program samt några texter som skrivits i samband med projektet.  

1 Bakgrund 

VårKultur är ett samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund r.f. och kultursektorerna i 
Pargas, Åbo och Kimitoön. Målet med den årliga satsningen, som startade 2007, är att 
samarbeta kring kulturverksamhet, utveckla nya koncept, utbyta idéer och ge synlighet för 
aktörer genom att lyfta fram ett tema och ordna olika evenemang, diskussioner och 
seminarier. Konceptet bygger på ett öppet nätverk mellan olika kulturaktörer i Åbo och 
Åboland med Sydkustens landskapsförbund som koordinator. Namnet VårKultur syftar dels 
på att det sker på våren och dels på att vi vill lyfta fram det lokala, vår kultur. 

Varje år väljs ett nytt tema och VårKultur fungerar som ett ”paraply” för temat som syns på 

olika sätt, genom olika händelser och evenemang i hela Åboland. Avsikten är att engagera på 

ett brett plan och att skapa gemenskap över kommungränserna utgående från kulturen. 

Tillsammans försöker vi utveckla gränsöverskridande kulturverksamhet i Åboland och hitta 

nya sätt att jobba kring det valda temat. Viktigt är att satsningen fungerar som arena för 

idéutbyte och utveckling av nya verksamhetsformer. Via projektet får flera enskilda aktörer 

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

sammanhang.  

Eftersom temat byts årligen är också samarbetsparterna olika varje år. År 2018 var temat 
kulturvandra, ett tema som väckte stort intresse. Vi valde att hålla öppna planeringsmöten 
under hela processen och på det sättet engagera på bred front. Temat var inspirerande och 
idéerna var många och programmet förverkligades i nära samarbete med närmare 50 
organisationer, institutioner, föreningar och enskilda kulturaktörer.  

VårKultur ordnades första gången på våren 2007. Tidigare teman för samarbetet har varit 
musik (2007), litteratur (2008), historia (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) samt kultur 
över generationsgränser (2017). 

2 Temat Kulturvandra, 16.4-29.4.2018 

Temat kulturvandra valdes för att lyfta fram olika sätt att kombinera kultur med motion. 
Kulturvandringar har under de senaste åren blivit allt populärare och vi ville ta fasta på 
trenden för att utveckla nya koncept, nå nya målgrupper och öka tillgänglighet till 
kulturupplevelser. Målet var att skapa intressanta helheter för olika åldersgrupper där 
kulturupplevelser kombineras med motion. Ett annat mål var att lyfta fram nya platser och 
nya berättelser samt att göra närmiljön intressant och öppna nya perspektiv. Genom 
satsningen ville vi samla olika aktörer till att gemensamt utveckla möjligheter till kulturella 
upplevelser i kombination med rörelse i hela regionen. 

Startskottet för planeringen av temat var det åboländska kulturseminariet som hölls i Åbo 
den 12 september. Seminariets tema var ”kulturen flyttar ut” och där berättade Emilie 
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Gardberg om Åbo filharmoniska orkesters projekt för att föra ut orkestern till nya platser. 
Irina Niemimäki från Åbo stad berättade om stadens satsning på kulturmotion. I programmet 
ingick också gruppdiskussioner och olika idéer för temat kulturvandra diskuterades och 
ventilerades. Därefter fortsatte diskussioner kring konkretisering och detaljplanering vid fyra 
olika möten (Sydkustens landskapsförbund i Pargas 28.9, Villa Lande i Kimito 31.10, 
Sydkustens landskapsförbund i Pargas, 11.1 och Åbo huvudbibliotek 1.3).  

2.1 Programmet 

Programmet för VårKultur blev mycket mångsidigt och brett. I arrangemangen deltog ca 50 

olika aktörer; kommuner, organisationer, föreningar, utbildningsarrangörer, projekt och 

enskilda kulturarbetare (se bifogad lista). Olika målgrupper beaktades och det fanns flera 

program som riktades specifikt till barn och barnfamiljer, till ungdomar och till seniorer, även 

om största delen av programmet var riktat till allmänheten. Totalt deltog närmare 1000 

personer i de olika programpunkterna (se närmare info i bilagorna).  

Satsningen inleddes fredagen den 13 april med program från tidig morgon till sen kväll på 
olika håll i Åboland. Dagen uppmärksammades också med ett lekfullt skrocktest som 
publicerades på webben och delades ut till deltagare i programmet. Målet var att lyfta fram 
hur skrock påverkar oss i vardagen och hur vidskepelse är levande ännu idag. Skrocktestet 
kan läsas här: www.varkultur.fi/skrocktest.  

Programbroschyren kan läsas på www.varkultur.fi/varkultur. 

 

2.2 Marknadsföring och synlighet 

Detta år tryckte vi upp en broschyr i fickformat för allt program. Broschyren trycktes upp i 
2000 exemplar. Dessutom trycktes ett litet antal planscher. I övrigt var det webbplatsen 
www.varkultur.fi och facebook-sidan www.facebook.com/varkultur som fungerade som 
huvudsakliga allmänna informationskanaler. På facebook har evenemang skapats, dels inom 
VårKultur, dels av arrangörerna själva, något som i viss mån upplevdes otydligt och 
arbetsfördelningen blev något oklar. Sydkustens webbplats och arrangörernas egna 
webbplatser samt sociala medier har därutöver använts flitigt.  

Ett pressinfo ordnades i Åbo 4.4. Infot ordnades utgående från temat och förverkligades i 
form av en kort vandring med information om olika aktiviteter på olika punkter under 
vandringen. Konceptet uppskattades både av pressen och av de medverkande arrangörerna. 

Artiklar om VårKultur som helhet och om de olika evenemangen har ingått i ÅU, 
Annonsbladet och Pargas Kungörelser. Även Yle Vega Åboland uppmärksammade 
programmet.  Den lekfulla bildorientering som skapades av VårKultur och publicerades i ÅU 
(13.4), PK och Annonsbladet (12.4) gav också synlighet åt satsningen.  

Utöver gemensam information har de enskilda evenemangen använt arrangörernas egna 
marknadsföringskanaler, t.ex. e-post-utskick, webbplatser, sociala medier och egna nätverk 
och kontaktytor. 

http://www.varkultur.fi/skrocktest
http://www.varkultur.fi/varkultur
http://www.varkultur.fi/
http://www.facebook.com/varkultur
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2.3 Ekonomi 

Samarbetet har i det stora hela byggt på att parterna står för sina egna evenemang och 
uppmuntras också till att själva söka finansiering. Sydkusten stöder vid behov, koordinerar 
gemensamma aktiviteter och ordnar vissa evenemang för att garantera bredd i utbudet. 
Sydkusten sköter även den gemensamma marknadsföringen och planeringen och ansöker 
om bidrag för detta. 

Det bidrag som VårKultur fick från Martha och Albin Löfgrens kulturfond har använts för att 
förverkliga koordinering, gemensam marknadsföring och kostnader för gemensamma 
aktiviteter. Projektet stöddes också av Aktiastiftelsen i Åboland och av Sparbanksstiftelsen i 
Nagu. Sparbanksstiftelsens bidrag användes bl.a. för att ordna rimjam för barn med föräldrar 
i Nagu. 20 barn och 8 vuxna deltog i programmet, som hade temat ”Äventyrsstig”. 
Koordinatorns lön ingår inte i de redovisade kostnaderna. 

Priser för deltagande i bildorienteringarna donerades av Åbolands hantverk, Åbo stad, 
Pargas hembygdsförening, Åbo svenska teater och Sydkustens landskapsförbund.   

Ekonomisk redogörelse i bilaga 5. 

2.4 Utvärdering 

Ett viktigt mål med VårKultur är att utveckla kulturverksamheten i regionen. Därför anser vi 
att reflektion och utvärdering är av ytterst stor betydelse för fortsatt verksamhet. Satsningen 
utvärderades i år på olika sätt. Kulturturen för åk 5 i Sirkkala skola utvärderades skilt per e-
post, delvis för att kunna utreda intresset för en eventuell fortsättning. Det framkom att 
kulturturen uppskattades av alla parter och det finns planer på att återanvända konceptet, 
eventuellt också på andra orter. En sammanställning av utvärderingen finns i bilaga 3. 

Hela projektet utvärderades både per e-post och vid en utvärderingsvandring i Tuorla.  

22 aktörer svarade på e-post-förfrågan. I det stora hela var aktörerna mycket nöjda med 
arrangemangen. Största delen av evenemangen skulle inte ha ordnats utan VårKultur. Av 22 
svar var det hälften som inte skulle ha ordnat evenemangen utan VårKultur, medan åtta 
svarade att de eventuellt eller knappast skulle gjort det. Bl.a. kommenterades att det är bra 
med samarbete, att det behövdes någon som ”kickade igång” programmet och att det var 
fint att man kunde synas i helheten. Hembygdsföreningen i Pargas svarade att det tack vare 
rollatorrallyt under VårKultur skaffades en rullstolsramp till museet. 

De flesta upplevde programmet så lyckat att de har planer på att ordna liknande program i 
fortsättningen. Av 17 svar sade nio att de säkert skulle ordna liknande program i 
fortsättningen medan åtta svarade att de förhoppningsvis kan göra något liknande i 
framtiden. 

Vid utvärderingsvandringen i Tuorla diskuterades bland annat information och 
kommunikation samt fortsättning och vad årets satsning gett för framtiden. Tove Hagström 
från företaget Yttra ledde utvärderingsvandringen och 12 personer deltog. 
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Gällande informationen kommenterades att det är bra med ett gemensamt tema, att 
bildorienteringarna i tidningarna gav synlighet, att det är bra med många aktörer och ett 
brett utbud. Broschyren fick beröm och pressinfot, som gjordes i form av en vandring, 
uppskattades också. 

Förbättring efterlystes bl.a. gällande användning av sociala medier, distribution av material, 
tydligare kommunikation om arbetsfördelning och ekonomi. Någon ansåg också att helheten 
blev för spretig och att det var svårt att nå över nyhetströskeln i tryckt media. 

Övriga kommentarer: 

- Det är viktigt att använda många plattformer för att informera 
- Det är viktigt att vara i tid, få andra att bestämma sig i tid 
- Bra att alla kan delta 
- Roligt sätt att förena Åboland 
- Temat var inspirerande, roligt att många aktörer var engagerade 
- Temat kunde tas i repris för det var många koncept som skulle vara lockande för t.ex. 
turister. Kunde staden se möjligheterna? 
- Gärna liknande tema på nytt! 

Se närmare sammanställning av utvärderingen i bilaga 4.  

 

 
En del av arrangörerna samlade inför utvärderingsvandring i Tuorla. 
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3 Avslutning 

Avslutningsvis kan man konstaterat att temat var inspirerande och lockade både arrangörer 
och deltagare. Det mångsidiga programutbudet erbjöd något för envar och målen nåddes. 
Processer startades upp, diskussion fördes på många plan och temat fick extra synlighet.  

Under årets VårKultursatsning har samarbetet 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 verksamhetsformer har fått sin början via denna satsning. 

 

 

Lena Långbacka 
Platschef, Sydkustens landskapsförbund 

044-544 3348 
lena.langbacka@sydkusten.fi 
www.sydkusten.fi 

 

 
 

 

  

mailto:lena.langbacka@sydkusten.fi
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4 Bilagor 

 

Bilaga 1 Deltagande aktörer och samarbetsparter 

Bilaga 2 Deltagarantal 

Bilaga 3  Utvärdering av kulturtur 

Bilaga 4 Utvärdering av VårKultur 2018 

Bilaga 5 Ekonomi 

Bilaga 6 Edith, björksav och bulle 

Bilaga 7 Att vandra är rörelse. En betraktelse. 

Bilaga 8 Kulturvandra 1 (Sydkustens blogg) 

Bilaga 9 Pröva-på-verkstäder under Kulturtur (Sydkustens blogg) 
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9 

 

4.1 Bilaga 1: Deltagande aktörer 

Deltagande aktörer och samarbetsparter: 
Sydkustens landskapsförbund r.f., koordinator 
Pargas stad, kultursektorn/fritidssektorn 
Åbo stad, fritidssektorn 
Kimitoöns kommun, kultursektorn 
Kimito bibliotek 
Sydkustens ordkonstskola 
Konstskolan Pictura 
Åbo School of Rock 
Kashmi Dance Company KDC 
UngMartha 
Åbolands ungdomsförbund 
Åbolands hantverk/Taito Åboland 
Yrkesinstitutet Livia 
Kurala bybacke 
Åbolands litteraturförening 
Åbo Akademis bibliotek 
Åbo Underrättelser 
Pargas Kungörelser 
Annonsbladet 
Åbo arbis 
Kimitoöns vuxeninstitut 
Skärgårdens Kombi 
Folkhälsan/Kvartersklubben 
Åbo turistguider 
Skärgårdsguiderna rf – Saaristo-oppaat ry 
Sagalunds museistiftelse/Dalsbruks bruksmuseum 
Pargas hembygdsförening 
Finlands Röda kors, lokalavdelningar i Åboland 
Åbo svenska teater 
CLL vid Åbo Akademi 
Berättardynamon i Pargas 
Luckan i Åbo och i Kimitoön 
De Ungas Vänner på Ålön 
Åbo stads fritidssektor/biblioteket 
Aurelia 
Scoutkåren Pojkarna 

Projekt:  
S:t Olav Waterway 
Defense Arch 
Lights On 
Turunmaa, yhteinen kulttuuriympäristömme – Åboland, vår gemensamma kulturmiljö 
Paraisten polut – Pargas stigar 

Enskilda kulturaktörer och företag: 
Hans G Hästbacka, bildkonstnär och fågelguide 
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Victoria Yaroshik, bildkonstnär 
Mariella Lindén, författare och berättare 
Twotoo – Kaksinainen; Arja Maarit Puhakka & Susanne Montag-Wärnå 
Marjo Paavola & Henrik Leino 
Marjo Paavola & Tove Hagström 
Ulla Andersson 
Norrgård Stugby, Nagu 
Pagan 
Lau Nau 
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4.2 Bilaga 2: Deltagarantal 

S:t Olav Waterway 

16.4, Åbo  20p 

23.4, Korpo  18p 

21.4, Mässa, Åbo 140 portioner smakprover 

Fågelvandringar 

13.4 kl. 06, Söderlångvik   14 deltagare  

29.4 kl 07, Kurala bybacke, Åbo  10 deltagare  

Kimitoöns vuxeninstitut 

Spring på stig och Ut på gården – annullerades pga få anmälningar 

Workshop i kustfotografering 9 deltagare 

Åbo stad 

Dagispromenaderna för att upptäcka närmiljön var väldigt omtyckta, vi fortsätter enligt intresse och 

min budget på hösten (kanske också med hjälp från kulturmotionsbudgeten). 

Deltagare var 15+24+3 = 42 stycken allt som allt. Två daghem med 4 grupper och en familjevandring. 

Folkhälsan 

25.4, Klurigheter i Pargas   15 personer  

25.4, Åbo kulturvandring   7 personer 

Filosofipromenader 

13.4, Pargas   8p 

16.4, Nagu   5p 

13.4, Rimjam, Nagu  30p 

13.4, Gravgårdsvandring, Åbo 18p 

13.4, När döden kommer, Pargas 37p 

13.4, Nattöppet på Wrethalla, Kimito 10p 

14.4, Hembygdsfönstret, Pargas 11p 

15.4, Museivandring, gamla Malmen 19p 

17.4, Kulturtur, åk 5 i Sirkkala skola i Åbo, 3 klasser á 18 elever, totalt ca 51 elever + 3 lärare 

18.4, Skiss-promenad, Åbo  6p  

18.4, Edith Södergrans spår, Nagu 16p 

18.4 Matka menneisyyteen  6p 

19.4, Skulpturvandring, Åbo  5p 

21.4, Äventyr i Sagoskogen, Pargas 7 familjer deltog 

23.4, Rollatorrally, Pargas  38p (10 rullstolar, några rollatorer) 

23.4, Bokhistorisk promenad, Åbo 6p 

25.4, Paraisten luontoreitit tutuiksi – Pargas stigar presenteras, Pargas ca 90 p 

26.4, Ålö-åttan, Pargas  ca 50p 

27.4, Trollskogsstigen/Peikkometsän polku, Pargas 97 barn 

28.4, Familjevandring, Åbo  1 familj 

Exakta uppgifter saknas från en del av evenemangen. Uppskattningsvis 150 personer deltog i 

guidningar, saaristotrail, bildorienteringar, m.fl.   
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4.3 Bilaga 3: Kulturtur 

Kulturtur för åk 5 i Sirkkala skola  

Tisdag, 17.4 kl. 8.30-11.30 

Allmänt 
Vandringen gjordes i Åbo, åk 5 i Sirkkala 51 elever, en promenad mellan stadsbibliotekets 
gård, Aurelia och Åbo Svenska Teater. 
De tre klasserna á 18 elever gick klassvis till olika stationer och delade där upp sig i två 
grupper. Grupperna testade först på den ena aktiviteten på stationen och bytte därefter 
aktivitet. Det betydde 10-12 minuter per aktivitet innan det var dags att ta sig vidare till 
nästa station enligt schemat och tidtabellen nedan. 

Station/hjälpreda Adress Aktiviteter och arrangörer 

1. Åbo svenska teater 
(Maria Svanbäck) 

Eriksgatan 13 (mellan 
Teknik-magasinet och 
glassbaren) 

* Teater med ÅST  
* Dans med KDC, Kashmi Dance 
Company 

2. Aurelia 
(Lena Långbacka) 

Auragatan 18 * Gör läppfett med UngMartha 
* Musik med Åbo School of Rock 

3. Åbo huvudbibliotek 
(Marina Saanila) 

Slottsgatan 2 /Mötesrum 
/Gården 

* Ordkonst med Sydkustens 
ordkonstskola 
* Scouting med Scoutkåren Pojkarna 

 

Tid Klass Station 

9.00 5A Åbo Svenska teater 

 5B Aurelia 

 5C Åbo huvudbibliotek 

   

9.55 5A Åbo huvudbibliotek 

 5B Åbo Svenska teater 

 5C Aurelia  

   

10.50 5A Aurelia  

 5B Åbo huvudbibliotek  

 5C Åbo Svenska teater 

   

11.30 Alla Vandring tillbaka till skolan 

 
Programmet förverkligades enligt planen och tidtabeller och praktiska arrangemang 
fungerade som tänkt. Alla parter verkade nöjda under dagen. Rektor Elise Kurtén 
konstaterade efteråt att: ”Jag mötte idel ädel nöjda elever och lärare idag. Det var 
uppskattat.” Maria Olin på ÅST var också mycket nöjd och skrev feedback direkt efteråt: 
”Min spontana reaktion är JESS!!! DET VAR SÅ ROLIGT! Det gick smärtfritt tyckte vi alla tre, 
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Karin och Maria och jag. Vi tyckte alla att vi egentligen inte gjorde så mycket och ändå blev 
paketet JÄTTEBRA!” 

Efter kulturturen skickades följande frågor till de medverkande per e-post. 
1. Var det lämpligt att rikta vandringen till åk 5? Om inte, vilken årskurs skulle du föredra? 
2. Hur fungerade tidtabellen? 
3. Kändes kulturturen meningsfull/nyttig? På vilket sätt? 
4. Tycker du att det skulle vara värt att göra om det? 
5. Övriga kommentarer. 

Lärarna ombads dessutom utvärdera själva aktiviteterna. 

Fem kulturaktörer och en lärare svarade på frågorna. 

 
1. Åldersgrupp 
- Åk 5 kändes bra, varför inte åk 4 och/eller åk 6, men den saken är nog bra att komma 
överens med rektorerna, som vet vad allt eleverna är engagerade i under vårterminen. 
- Åk 5 verkade som en bra åldersgrupp, de är redan i den åldern att de klarar av att tänka 
själva. 
- Jo det passade riktigt bra med årskurs 5. Alla i grupperna var med under workshopen och 
ifall de skulle ha varit äldre (i högstadie-ålder) skulle de kanske ha funnits fler som skulle ha 
vägra att vara med. 
- Det var lämpligt att göra vandringen med åk 5, skulle säkert varit passande att göra det 
med åk 4 och åk 6 också. 
- Jag tyckte det passade bra för vår årskurs. Jag tyckte att innehållet var lämpligt för just den 
åldersgruppen. Det som jag blev och funderade på, att ifall "föreningarna" hade som tanke 
att locka till sig nya barn, så var det kanske inte helt aktuellt. Eleverna i denna ålder har 
nästan redan hittat till sina egna hobbyn. 
- Ja, lämpligt gamla och nyfikna 

2.Tidtabell 
- 10-15 minuter per aktivitet kändes först kort, men jag tycker ändå att vi inte skulle ha 
behövt mera tid, 10-15 minuter per programpunkt är nog säkert vad 11-12 åringar orkar 
med. 
- Kunde ha haft lite mera tid om man skulle ha velat ha ett djupare engagemang, dock så för 
så här många kontroller var det helt bra. 
- Tidtabellen fungerade riktigt bra, 15 minuter var passligt lång tid per grupp. 
- Tyckte att vi hann göra överraskande mycket på bara 15min, på det viset var det bra att 
grupperna var lite mindre. Det är ändå ganska svårt att hinna spela och prova på i rockskolan 
på bara 15min så man kunde nästan haft lite mera tid på sig, 20-25 minuter t.ex. 
- Tidtabellen fungerade bra! 
- Tiderna då de skulle komma var lite annorlunda än vi tänkt men det funkade, 10-15 min per 
verkstad räcker till! 

3. Meningsfullt? 
- Det är alltid meningsfullt för teatern att ta emot publiken bakom kulisserna och i våra 
verkstäder och just smink och peruk intresserar de flesta, den avdelningen hann vi fördjupa 
oss i med eleverna nu. Fint när eleverna fick en glimt av hur mycket arbete det är med 



14 

 

peruker och hur man bygger upp en karaktär, vari den levande teaterns magi ligger. 
- För mig var det roligt att få komma ut och träffa elever och det verkade finnas många som 
blev intresserade av dansen. Speciellt meningsfullt att många pojkar fick testa på dans för 
första gången och bli intresserade. Så detta gjorde hoppeligen så att tröskeln blev lägre för 
dem att testa på dans igen. 
- Vi tror att det här var bra för barnen, så får dom se lite vad det finns för utbud i Åbo. På så 
vis blir steget till att gå med eller komma och prova på lite kortare och mindre obekant. 
- Roligt att prova på olika saker.  
- Det var jättebra reklam för de olika skolor/grenar, det var också bra för barnen att se vad 
erbjuds och få smaka på!  

4. Skulle det intressera att göra om det? 
- Vi vill absolut vara med på nytt, samma koncept fungerar utmärkt för oss. 
- Tror att det skulle löna sig, barnen får kanske en lite roligare skoldag och får upptäcka nya 
aktiviteter de inte kanske har tänkt på tidigare. 
- Jag tycker absolut att man kunde ordna något liknande varje år. 
- Tycker absolut att det här borde ordnas fler gånger. 
- Absolut! En rolig och lyckad dag på alla sätt. Bidrog också till klassamvaron positivt.  
- Absolut! 

5. Övrigt 
- Kändes onödigt att en person skulle visa barnen vart de skulle, jag tycker att man i stället 
kunde ha klarare platser från början och sen sköter de ledare som är på plats att skyffla 

barnen hit och dit 😊 
- Kändes som om vi egentligen inte bidrog med så mycket. All planering skedde utanför vårt 
hus, tacksamma över det. Vi hade en lämplig bit att fylla och det kändes fjäderlätt att bidra 
när allt var så välplanerat i förväg. Fint också med extrahjälp i logistiken med grupperna. 
Normalt har vi fullt upp på våren, så vi kan inte i framtiden heller just lova större bidrag än 
det vi nu gjorde. Vi tycker alla att det är viktigt att ÅST ÄR med :) 
- Alla aktiviteter var roliga och inspirerande. Speciellt mycket tyckte eleverna om 
teaterrundvandringen och dansen. 
 

De som svarade på förfrågan var: 

Niklas Jylhävuori, Scoutkåren Pojkarna r.f. 

Karin Eklund, KDC 

Andreas Kaján, Åbo Rockskola 

Jasmin Bilenberg, Sirkkala skola 

Paola Fraboni, Sydkustens ordkonstskola 

Maria Olin, Åbo Svenska Teater 
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4.4 Bilaga 4: Utvärdering 

Utvärdering av VårKultur 2018  

VårKultur utvärderades dels genom en förfrågan per e-post och dels vid en responsvandring 
under ledning av Tove Hagström i Tuorla 30.5.2018. Här en sammanställning av svaren på e-
postfrågorna och av diskussioner i Tuorla. 

Skulle programmet ha ordnats utan VårKultur? 

- Vi skulle ändå ha ordnat evenemangen, men det är alltid bra med samarbete för att öka 
synligheten för båda. Det var roligt att kunna koppla våra evenemang till VårKultur. (S:t Olav 
Ww) 

- Vi skulle INTE ha ordnat programmet utan Vårkultur. Och Vårkultur var dessutom 
organisatör på alla sätt, vi hade inga resurser ens att planera utan var endast med i 
genomförandet, men det fungerade TOPPEN för vår del på det här sättet (Kulturtur, ÅST) 
- Utan VårKultur skulle Luckan i Åbo inte ha ordnat programmet. (Kulturtur, Luckan) 

- Kanske, eventuellt vandringen som hölls i Kurala (fågelvandringar) 

- Ja, men Vårkultur passade utmärkt som samarbetspart. Vårkultur kickade igång 
vandringen. (Ålö-åttan) 

- Kurserna var inte planerade enbart för VårKultur, men vi tyckte att det var sådana kurser 
som passade att lyfta fram under VårKultur, med tanke på årets tema. (Kimitoöns 
vuxeninstitut) 

- Nej (bokhistorisk promenad) 

- Det har ju ordnats liknande vandringar tidigare, men det var fint att ett sådan här färdig 
promenad kunde passas in och fick komma med i VårKultur. (Gravgårdsvandring i Åbo) 

- Nej, vi var med för att Lena frågade oss / Det var "Vårkultur- projektet" som motiverade 
oss. Efter projektet har det klarnat, att kulturvandring med vårt tema "Hembygdsfönstret" 
öppnar för mycket bra diskussioner om det lokala livet och kulturen. (Hembygdsfönstret) 

- Troligtvis inte (Pargas Stigar) 

- Nej (Guidning när döden kommer) 

- Inte i april (skärgårdsguidernas guidningar) 

- Kanske (Rimjam och ordkonst-teckningar på gågatan) 

- Utan Vårkultur hade vi nog inte genomfört evenemanget. Vi hade mycket annat på gång 
samtidigt, så det blev lite bråttom med förberedelserna. Men det var väldigt givande och 
intressant att arbeta med materialet, och vi lärde oss mycket om arbetsprocesser, gammal 
folklore och modern teknik. Samarbetet med de unga, involverade KImitokillarna och med 
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Kimito UF var också givande. Och Vårkultur var otroligt bra koordinerat av dej, Lena. En fint - 
och med säker hand - ledd programhelhet! (nattöppet, ÅUF) 

- Vi skulle inte ha ordnat evenemanget utan stöd från VårKultur, tack! (Sagoskogen) 

- Högst antagligen jo eftersom häftet kom ut på svenska en månad innan Vårkultur-
veckorna. Det kommer ännu att inträffa en familjevandring i juni i samband med Åbo stads 
motionsvandringsveckor. (Upptäck din närmiljö, Åbo) 

- Nej, rollatorrally till hembygdsföreningen skulle inte ha ordnats utan VårKultur. Tack vare 
att det ordnades anskaffades en rullstolsramp till ordenshemmet på museibacken. 

- Skulle nog inte nu ha ordnat det utan Vårkultur (skulpturvandring) 

- Vårkultur var definitivt en s.k kickoff som fick igång händelseförloppet, möjligtvis skulle 
någonting ha ordnats men hur och när är frågan. (Edith Södergran, Nagu) 

- Vårkultur fungerade som en jättefin språngbräda och isbrytare mellan oss och staden. Som 
företag är det svårt att komma åt att jobba med/för staden, men som representant för 
Vårkultur var vi neutralare. (filosofipromenad) 

- Det kan vara :) (skiss-promenad)  

- Nej, det var VårKulturs tema som inspirerade till vandringen (gamla Malmen) 
 

Kommer du/ni att göra om programmet/verksamheten? 

- S:t Olav Waterway-leden invigs 24.5 2019. Vi kommer att ha flera evenemang av olika slag 
på våren inför och under öppningen inklusive en kulturvandring Åbo-Korpo och vidare mot 
Norge med olika händelser längs vägen. 

- OM vi får lika mycket input i planeringsskedet som i år, kommer vi absolut att göra om 
detta. Det var SÅ roligt! (ÅST, Kulturtur) 

- Vi hoppas på en fortsättning på evenemanget eftersom det gick bra att förverkliga och alla 
inblandade verkade mycket nöjda. (Luckan, Kulturtur) 

- Troligtvis kommer jag att hålla en liknande vandring i Kurala i nästa vår, eventuellt också i 
Söderlångvik ifall intresse finns. (Fågelvandringar, HGH) 

- Ja, vi kommer att utveckla och konkretisera konceptet, rutterna och innehållet. Vandringen 
ordnas i någon form på nytt. (Ålö-åttan) 

- Vi kommer nog även i fortsättningen att pröva på att ordna liknande kurser! (Kimitoöns 
vuxeninstitut) 

- Vore kul (Bokhistorisk promenad) 

- Ja (gravgårdsvandring i Åbo) 
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- Kanske inom tre eller fyra år/ Vi funderar på att utveckla Hembygdsfönstret så, att vi gör ett 
evenemang vart 3dje år och därmed följer livet och utvecklingen i alla riktningar. 
(hembygdsfönstret) 

- Kanske! Människor har kontaktat mig och frågat om det skulle vara möjligt att ordna ett 
likadant evenemang igen! (Pargas Stigar) 

- Ja, allt! (Paola om guidning, rimjam och utställning av teckningar och ordkonst på gågatan) 

- Dagispromenaderna för att upptäcka närmiljön var väldigt omtyckta, vi fortsätter enligt 
intresse och min budget på hösten (kanske också med hjälp från kulturmotionsbudgeten). 
(Åbo stad) 

- Det kan nog hända att ÅUF gör nånting liknande, eller vidareutvecklar konceptet. 
(nattöppet, ÅUF) 

- Vi önskar att kunna ordna program i vår Sagoskog igen och skulle gärna utveckla konceptet 
vidare! (Marjo Paavola) 

- Ja . Och erbjuder kanske vandringspaket till flere dagisar på hösten. Tog också tillfället i akt 
och gjorde reklam för de färdiga kartor som finns med olika teman på vandringar. 
Familjevandringen gjorde jag till en cirkusvandring med statyer som fantasicirkusarbetare! 
(Gea, upptäck din närmiljö) 

- Trots det ringa antalet var det lyckat och kändes väldigt bra. Alla deltagare plus en hund 
gick på krog efteråt och diskuterade litteratur i ett par timmar. Är sugen på att göra 
promenaden flere gånger, funderar litet på hur och när. 

- Vi har faktiskt fått positiv respons och många som inte kunde delta har visat intresse, så vi 
tror att det kommer att ordnas i någon form, ja. Och projektet "Ediths rötter i Nagu" tycks 
leva vidare så andra byar blir hoppeligen utfärdsmål i framtiden (Edith Södergran, Nagu) 

- Förhoppningsvis! Eventuellt fler gånger med Pargas stad, gärna i andra grupper och 
sammanhang. (Filosofipromenad) 

- Ja, i samband med hembygdsföreningens jubileumsvecka i augusti, onsdag, 29.8. 
(museivandring) 
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Utvärderingsvandring på Tuorla, ledd av Tove Hagström 

   

 

Information  

Bra 
- gemensamt tema 
- bra info 
- bildorienteringarna 
- broschyrerna + A4 med programmet var viktiga 
- många involverade => många nås 
- samarbete med ÅU, PK, Annonsbladet (bildorienteringarna) 
- ÅU/PK - bildvandringarna 
- Pressinfot (vandring), borschyren, bildorienteringarna 
- syntes övereallt 
- brett utbud 
- beskrivningen över alla vandringar var bra 
- Artikeln i Annonsbladet innan fågelvandringen i Söderlångvik 
- Att vandringen ”När döden kommer” blev av 
- Energin och visionen, framåtanvända 
- Pressvandringen i Åbo var fin, liksom utvärderingsvandringen 
- Mycket bra tema med många olika möjligheter och målgrupper/aktörer 
- synlighet, stort, mångsidighet, temat, innehållet 
- gynnade föreningarna och aktörerna 
- Mycket bra med tryckt broschyr, tilltalande. Mycket bra med ”bildpromenader” i olika 
ortstidningar. 

Kunde förbättras 
- mera instagram – kanske en tävling? 
- kanske mera info på stan, posters etc. 
- ännu mera synlighet i Åbo 
- Vår egen (Pargas stads) information om pop-up:en 
- distribution av material 
- kommunikation – vem bör vad? 
- vissa hängde med bara på sidan 
- tydligare info om finansiering 
- utveckla och förtydliga hur PR kan göras, små doser effektivare 
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- förtydliga föhrållandet mellan vårkultur-administration och eget ansvar 
- många fortfarande ovetande om att VårKultur pågick. Mera puffar om de olika 
evenemangen på sociala medier skulle ha hjälpt. Nu var det upp till varje enskild aktör att 
göra t.ex. fb-evenemang. 
- lite för spretigt, skulle vara bra med avgränsning 
- överlappning 
- distribution av det tryckta materialet 
- ÅU fick så mycket puffmaterial att enskilda puffar om program inte kom med, men radion 
räddade situationen 

Vad tar du med dig från årets VårKultur? 
- att ordna evenemang utgående från en naturstig 
- bra infokanal också i framtiden 
- viktigt att använda många plattformer för att informera 
- årlig pop-up => närmare användarna = dialog 
- tidtabell – viktigt att vara i tid, få andra att bestämma sig i tid 
- känslan av andning, att få folk att stanna upp (i stan, där de går), glädje i det gemensamma 
utforskandet 
- nya perspektiv på hur man kan kombinera kultur och natur och få folk att röra på sig och 
uppleva/få veta mera 
- alla kan delta 
- ger tankestoff för vidare promenader och händelser. Bra med mångfald, tankeväckande! 

Övrigt 
- roligt sätt att förena Åboland 
- möjlighet att kombinera projekt och aktiviteter i framtiden? 
- inspirerande tema, många aktörer med 
- Temat kunde tas i repris för det var många koncept som skulle vara lockande för t.ex. 
turister. Kunde staden se möjligheterna? 
- Gärna liknande tema på nytt! 
- Stort tack! 

 

 
Diskussion 
- roligt med många aktörer, temat engagerade brett. 
Väljer man en konstform som tema så blir det oftast inte 
lika brett deltagande. 
- rätt spretigt och lite svårt att greppa. 
- Kunde planeringsprocessen göras i mindre grupper? 
- Hur viktigt är begreppet ”VårKultur” i förhållande till 
innehåll/program? 
- Bra tidpunkt, på våren. 
- Bra för föreningar – lätt att komma med! 

Tema för nästa år? 
- fortsätt på vandringstemat – med ett specifikt innehåll 
- plast – biosfärområdet kommer att uppmärksamma ”plastens år” bl.a. med en utställning. 
- mat och matkultur 
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- mörker – ljus 
- konst och välmående: kultur för själen 

Naturkonstverk som berättar om VårKultur: 
 

1. Radix Multiforme 
Rotat, spridning, höjd, bredd 

djup, mångfald 

 

2. Gott och blandat 
Mångsidighet 

 

 

 

3. Det gick åt skogen – men 
det var roligt 

Program i skogen 

 

 

 

4. Berättelsen – nyckeln för 
vandringar tillsammans 

Berättelser som vidgar vyer 
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4.5 Bilaga 5: Ekonomi 

 

KOSTNADER  

Arvoden inkl. lönebikostnader 2004,63 

Teknik, material, utrustning 30,26 

Information, marknadsföring 1172,50 

Rese-och transportkostnader 350,46 

Övriga kostnader 259,61 

 
3817,46 

  

INTÄKTER  

Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens fond 1000 

Sparbanksstiftelsen i Nagu 500 

Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas 600 

Kommunerna Kimitoön, Pargas, Åbo 900 

Inträde, kulturvandringar 414 

Sydkustens landskapsförbund 403,46 

 3817,46 

 

Koordinatorns lön ingår inte i de redovisade kostnaderna. 

 

  



22 

 

4.6 Bilaga 6: Edith, björksav och bulle 

 

I april 2018 deltog jag i världens första guidade Edit Södergran -vandring i Nagu i Biskopsös 
djupa skogar, på den tidiga vårens leriga åkrar, på mycket gamla vägar och ståtliga berg. Vi 
var en liten grupp på ca 15 personer och med i sällskapet fanns en 85-årig man och hans 82 -
åriga fru som hade lite svårt att gå. Alla trodde först att nån annan kände dem (som brukligt 
är i Nagu), fast det visade sig senare att ingen gjorde det. Vi hjälptes åt att skuffa, dra och 
leda de äldre över diken och slippriga berg. 

Vi levde in oss i Ediths släktingars fattiga liv i Nagu på 1800-talet. Vårfåglarna sjöng i kapp 
med guiden Johanna Törnroth. Det började lite regna. I skogen fick vi dricka björksav direkt 
från björken, något jag aldrig hade gjort tidigare. När strumporna var våta, förutom Liisas för 
hon kom dit direkt från Spanien och hade inga strumpor alls, och håret likaså, blev det 
rykande varmt kaffe och färsk hembakt himmelskt god bulle i en liten stuga uppe på ett berg 
med vidunderlig utsikt. 

Då vågade alla som haft med sig skrynkliga fuktiga papper med sina egna Edith -favoritdikter 
börja andäktigt läsa upp dem i skymningen i den lilla stugan. Och de äldsta i sällskapet 
vågade berätta att de inte känner en enda människa, för de har alldeles nyss flyttat till Nagu. 
De var helt rörda över det hjärtliga mottagandet. Hur många hade just då vågat öppna 
munnen utan kaffet och den doftande bullen? Vi är ju sådana i Finland, kaffe och bulle löser 
alla knutar. Också tungans band. 

Denna vandring fick förövrigt sin upprinnelse i St Olav Waterways studieresa till Vadstena 
2017. Vår guide på vandringen, Johanna, som också deltog i resan, sa då medan vi väntade 
på andar resenärer i hamnen i Stockholm, att hon skulle vilja ordna en Södergran -vecka på 
våren. Efter det blev många involverade i släktforskningen om Ediths bakgrund i Nagu och till 
slut blev det också en vandring. När vi hittat platsen var stugan på Vallmo funnits (där Ediths 
mormor är född), ordnar vi en vandring där också. Kanske det blir program en hel vecka till 
slut. Vi hoppas också att just denna Edith-vandring kan ordnas flera gånger på nytt för olika 
grupper. 

Vandringen ingick i VårKultur 2018 som hade temat kulturvandra. Det största problemet var 
att man inte kunde delta i allt intressant, så favoriter i repris önskas!  

 
Nina Söderlund, projektkoordinator för St Olav Waterway, www.stolavwaterway.com 

 

  

http://www.stolavwaterway.com/
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4.7 Bilaga 7: Att vandra är rörelse. En betraktelse. 

 

En av föregångarna inom modern dans, Rudolf v. Laban (1879-1958), såg rörelse som 

rytmiskt organiserade principer i ett tredimensionellt utrymme.  

Man kan också se rörelse som ett spänningsfält av motverkande krafter, en balansgång 

mellan framåtanda och bakåtsträvande, mellan behov av att gå vidare och stanna kvar. 

Vandring är en form av rörelse som innehåller både intention och förändring, både 

förflyttning i rummet och nya tankar. När vi har ett mål eller förutser det kommande på vår 

vandring, så relaterar vi samtidigt till den plats eller den berättelse som vi lämnar bakom oss. 

Våra tidigare erfarenheter och våra minnen utgör en nödvändig grund för våra idéer om 

framtiden. I en balanserad interaktion mellan det förflutna och framtiden produceras tankar. 

Det spelar ingen roll om tankarna följer ett logiskt mönster eller om de ploppar upp som en 

ström av omedvetna tankar. Faktum är att när vi förflyttar oss från en plats till en annan så 

rör vi oss också i vårt medvetande. 

Att promenera bygger dessutom på ytterligare en dialog, en samverkan mellan mobilitet och 

stabilitet. Inom rörelseanalys har man kunnat konstatera att det finns vissa förutsättningar 

för att vi ska kunna gå. Vi måste t.ex. utveckla ett mönster för vår andning och vi måste 

bygga upp samspelet mellan kroppens kärna och de mera perifera delarna av vår kropp. Så 

fort vi har skapat en självmedveten och stark kärna vågar vi kasta oss ut i världen. Först då, 

när tiden är inne för att nå platser där vi inte varit förut, varken fysiskt eller mentalt, kan vi 

lämna vår stabilitet, bli mobila och förflytta oss till följande stabila punkt. Den inre världen 

och yttre verkligheten sammanförs i vandringen. 

När vi går tillbaka till en plats där vi varit tidigare, går mot något vi har sett förut, har vi 

genomgått grundläggande processer och en väsentlig förändring. Även om det inte känns 

stort så interagerar vår kropp och vårt sinne i varje rörelse. 

Att vandra är att rota sig, att sträcka sig uppåt och att dra sig mot något. 

Inom VårKultur 2018 vandrar vi tillsammans för att visualisera och minnas och för att hitta 

en mening i det vi ser. 

Susanne Montag-Wärnå, Twotoo-Kaksinainen 
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4.8 Bilaga 8: Kulturvandra 1 (Sydkustens blogg) 

Årets tema för det återkommande åboländska kultursamarbetet VårKultur är att 

kulturvandra. Temat är inspirerande och idéerna flödar.  

VårKultur bygger på att många olika aktörer deltar med program. Sydkusten koordinerar 

satsningen och just nu jobbar jag med att samla information om planerade programpunkter. 

Ett verkligt fint utbud av aktiviteter håller på att ta form. Själv skulle jag gärna delta i allt, 

men det kommer knappast att lyckas eftersom både området och utbudet är stort. 

Jag gillar att röra på mig och jag gillar kultur i olika former. Det tycks jag inte vara ensam om - 

att kombinera kultur och motion verkar vara populärt just nu - och temat kulturvandra har 

engagerat många aktörer. På våra planeringsmöten har det sprudlat av idéer: innovativa, nya 

och roliga förslag där olika målgrupper och många konstformer finns representerade. Vad 

sägs om filosofipromenader, äventyr i sagoskogen, trollvandringar, kulturella rollator-rallyn, 

nattvandringar och skattjakter? I planerna finns nya och intressanta guidade turer, 

bildorienteringar, ljudvandringar, fågelbongning, kustfotografering, litterära vandringar och 

mycket mer. Målet är att utveckla nya koncept, testa något som inte gjorts förut och rikta 

oss till nya målgrupper.  

VårKultur startar fredagen den trettonde april, ett datum som också inspirerat till att lyfta 

upp skrock och folktro i sammanhanget. Vi tycker ofta att vi är rationella här i västvärlden, 

men ibland är det bra att fundera på vilken betydelse vidskepelse egentligen har. Vad gör du 

t.ex. på din promenad om du ser en svart katt gå över vägen? Funderar du på i vilket 

väderstreck göken gol? Tvekar du om du ska gå under en stege och hur gör du när någon ber 

dig skicka saltkaret? Jag tycker det är fascinerande att fundera på om och varför jag gör vissa 

saker, bara av gammal vana, peppar, peppar, ta i trä! Och tänk att det faktiskt finns många 

hotell där våning 13 saknas eller flygplan som inte har rad 13…  

Jag ser fram emot att få kulturvandra på olika sätt under VårKultur. Hoppas satsningen också 

inspirerar andra att på olika sätt kombinera kultur och motion: 

PoesiPromenad 

bland blommor och blad 

 

Arkitektur  

på en cykeltur 

 

Sagor i skogen 

Dikter på krogen 

 

Statyer på vägen 

kanske gör en förlägen 

Tavlor på torg 

dans i en korg 

 

Litteratur 

bland växter och djur 

 

Marsch med Musik 

eller vårfåglars skrik 

 

Motion och kultur 

i ur och skur!  

 
Lena Långbacka, Platschef, Sydkustens landskapsförbund 
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4.9 Bilaga 9: Pröva-på-verkstäder på kulturtur (Sydkustens blogg) 

 

Årskurs 5 i Sirkkala skola i Åbo bjöds under en förmiddag på en kulturtur med intensiv-verkstäder i 

bland annat musik, dans, scouting och ordkonst. 

Det är imponerande vad man hinner med på 10 minuter! Jag hade aldrig trott att en grupp på nio 

elever så snabbt skulle kunna välja instrument och spela en låt. En del av eleverna hade inga tidigare 

erfarenheter av att spela i band, men modigt kastade de sig över trummor, bas, gitarrer och 

keyboard. Och vips hade de övat in låten Lady in black av Uriah Heep. Det här fick de göra på 

rockskolan i Åbo under ledning av lärarna Andreas och Jonas. Låten sjöng i mina öron hela 

eftermiddagen efter att jag fått vara med på verkstaden. 

I en annan verkstad fick eleverna laga sitt eget läppfett – helt utan kemikalier. Elise Hindström från 

UngMartha ledde verkstaden och hann också diskutera både städning med naturliga medel och 

sunda matvanor med eleverna.  

Det var Sirkkala skolas alla tre klasser i årskurs 5 som deltog i kulturturen. Föreningar ställde upp med 

program på tre olika stationer, två aktiviteter per station. I Aurelia – Åbo svenska församlings hus - 

var det Åbo School of Rock och UngMartha som stod för programmet. I huvudbiblioteket i Åbo fick 

eleverna testa på ordkonst med Paola Fraboni från Sydkustens ordkonstskola och på rekordtid skriva 

”diamantdikter” utgående från några uppgifter. Ute på gården var det Scoutkåren Pojkarna som 

tillsammans med eleverna kokade saft på en trangia. Scoutkårens programchef Niklas Jylhävuori 

tyckte att dagen var bra för att eleverna fick möjlighet att upptäcka nya aktiviteter de inte kanske har 

vetat om tidigare. 

Den tredje stationen var på Åbo Svenska Teater. Där fick eleverna ta sig en titt bakom kulisserna på 

teatern med informatör Maria Olin som ciceron. De fick också pröva på dans med KDC – Kashmi 

Dance Company. Karin Eklund från KDC kommenterade kulturturen efteråt: ”För mig var det roligt att 

få komma ut och träffa elever och det verkade finnas många som blev intresserade av dans. Speciellt 

meningsfullt var det att många pojkar fick testa på dans för första gången och bli intresserade. Detta 

gjorde hoppeligen tröskeln lägre för dem att testa på dans igen.” 

Det var precis det som var en av målsättningarna med kulturturen: att visa vad som finns, besöka 

platser där olika kulturverksamheter ordnas, att pröva på, att träffa lärare och ledare och att sänka 

trösklar. Det var glädjande att märka att alla verkade nöjda. En lärare kommenterade att allt gick 

smidigt och fungerade bra och en annat att det var bra att det var snabbt, intensivt och innehållsrikt. 

Alla fick pröva på, men ingen hann bli uttråkad. 

Kulturturen ordnades av Sydkusten i samarbete med Luckan i Åbo. Programmet ingick i VårKultur, en 
återkommande satsning i Åbo och Åboland. Årets tema är kulturvandra och har inspirerat till en 
mängd olika vandringar och aktiviteter. Bland annat har nya guidade vandringar och koncept 
utvecklats. Ämnet har inspirerat olika arrangörer att ordna bland annat vandringar på gravgården, 
nattöppet på ungdomsgården med skräck och skrock, äventyr i sagoskogen, ljudvandringar, konst- 
och skulpturvandringar, program i museistugor och mycket mer. 
 
Lena Långbacka, Platschef Sydkustens landskapsförbund 
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4.10 Bilaga 10: Responsvandring (Sydkustens blogg) 

Våren är en perfekt tid för att kombinera kultur med motion! Det gör gott för både kropp och själ. Att 

dessutom kombinera vandring och utevistelse med ett möte är både roligt, kreativt och inspirerande! 

VårKultur 2018 hade temat Kulturvandra och det satsades på kulturvandringar av olika slag. Det 

visade sig vara ett lyckat val av tema och under några intensiva aprilveckor ordnades en mångfald 

vandringar och andra evenemang utgående från temat. I programmet ingick fågelvandringar, äventyr 

i trollskogen, filosofipromenader, guidningar, rollator-rally och mycket mera.  

En vacker vårdag i slutet av maj samlades en del av arrangörerna till utvärdering av årets satsning. I 

enlighet med temat så ordnade vi mötet i form av en vandring. Tove Hagström från företaget Yttra 

(www.yttra.fi/) ledde responsvandringen där vi under vandringens gång fick olika uppgifter.  

Under promenaden uppmanades vi också att använda våra sinnen: att stanna upp på olika platser; 

dofta, se oss omkring, lyssna och känna. Det var en bra påminnelse om att det är viktigt att ibland 

stanna upp i nuet och verkligen fokusera på att vara ”här och nu”. 

En uppgift under den s.k. responsvandringen var att i grupper leta fram ett naturligt ”konstverk” och 

rama in det med hjälp av material som fanns i skogen. Konstverket skulle representera vår upplevelse 

av VårKultur. Därefter hade vi vernissage och fick ta del av varandras tankar. Konstverken hade 

fantasifulla namn – också de berättade något om förverkligandet av VårKultur, t.ex.: ”Gott och 

blandat”, Radix  multiforme” och ”Det gick åt skogen – men det var roligt”. 

En annan uppgift var att på ett papper rita av sin egen hand och skriva in kommentarer gällande 

marknadsföring och information. Fingrarna representerade olika sätt att förhålla sig till hur vi lyckats: 

Tummen: tummen upp; pekfingret: något man ville peka på, långfingret: något som inte varit så bra, 

ringfingret: något man vill ta med sig och lillfingret: det lilla extra. 

Vandringen avslutades med gemensam lunch där vi fortsatte diskussionerna. Vi hade fått i uppgift att 

ta med oss något från skogen som också anknöt till projektet. Vi konstaterade att årets tema 

engagerade många olika aktörer och att det var lätt också för föreningar att hoppa på eftersom 

temat var så brett. Å andra sidan kunde det samtidigt uppfattas spretigt. 

Diskussionerna kom också in på nästa år och ett nytt tema. Förslagen var många, men det var också 

några som tyckte att årets tema varit så bra att vi borde fortsätta med det. 

Oberoende vad temat blir nästa år så hoppas jag att det blir många kulturvandringar även i 

framtiden. Jag tror också att man på många arbetsplatser skulle må bra av att ordna möten och 

diskussioner utomhus – hjärnan får syre, de vanliga rutinerna och mönstrena rubbas och naturen och 

fysisk aktivitet ger energi.  

VårKultur är ett (v)årligt kultursamarbete i Åbo och Åboland. Varje år väljs ett nytt tema och 

kommunernas kultursektorer, organisationer, föreningar, konstnärer och privatpersoner arrangerar 

program inom det öppna nätverket, koordinerat av Sydkustens landskapsförbund. Temat 

Kulturvandra engagerade ungefär 30 olika arrangörer till över 60 olika vandringar och evenemang. En 

stor del av programpunkterna skulle inte ha ordnats utan VårKultur. 

Lena Långbacka, Platschef Sydkustens landskapsförbund 

http://(www.yttra.fi/
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4.11 Bilaga 11: Rollatorrally till Pargas hembygdsmuseum 

Röda kors-vännerna i Pargas valde att i samband med VårKultur 2018 göra en annorlunda utflykt för 

seniorer från Björkebo, Seniorstugan och Folkhälsanhuset. Hembygdsmuseet var målet, där det bjöds 

på kaffe med dopp, filmförevisning och lite musik. 

Närmare 40 personer deltog i kulturvandringen. Av dem var 10 personer rullstolsbundna och några 

använde rollatorer. Det var samtidigt premiär för den nya ramp som installerats vid ingången på 

museibackens huvudbyggnad Ordenshemmet. – Det har länge varit tal om att det skulle behövas en 

ramp in till huset, men nu hade vi en konkret orsak att få det gjort, säger museiamanuens Anne 

Bergström-Stenbäck. Hon medger att det kändes lite nervöst innan alla var inne, men rampen 

klarade eldprovet galant. – Nu vet vi att den fungerar och det känns bra. 

Inne i museet bjöds deltagarna på kaffe och bulle. Därefter visades två kortfilmer som berättar om 

Pargas lokalhistoria. Filmerna är producerade av Sydkustens landskapsförbund år 2017. I den första 

filmen berättar Dolly Heino om sin uppväxt i Ordenshemmet. Den andra filmen handlar om 

kalkbränning och visar bland annat hur man för några år sedan byggde upp en fältugn och brände 

kalk enligt gamla principer. Deltagarna uppskattade besöket och tyckte att programmet, som 

avslutades med lite musik, var lagom långt. 

Pargas hembygdsförening firar i år sitt 90-årsjubileum och sommarens utställning i Ordenshemmet 

kommer att handla om Pargas och Pargasbor år 1928. I utställningen kommer också särskilda föremål 

som donerats under årens lopp att presenteras och med den nya rampen har tillgängligheten ökat 

märkbart. 

Lena Långbacka, Platschef Sydkustens landskapsförbund 
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