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Hållbart hantverk 2.1

Kestävä käsityö 2.1

Det är nu andra året i rad som temat för VårKultur är hållbart
hantverk. I år är vi bättre förberedda på coronapandemin och programmet är planerat så att det ska kunna förverkligas utgående från
rådande rekommendationer och restriktioner. Hantverk är dessutom möjligt, trots pandemin. Ett exempel är att stickandet fått ett
klart uppsving, mönster och bilder delas på sociala medier och garn
säljer som aldrig förr.

Jo toista kertaa peräkkäin VårKultur-tapahtuman teemana on kestävä käsityö. Tänä vuonna olemme varautuneet paremmin koronapandemiaan, ja ohjelma on suunniteltu niin, että se voidaan toteuttaa
pandemiasta huolimatta voimassa olevia rajoituksia noudattaen. Sitä
paitsi käsitöitä voi tehdä myös pandemian aikaan. Esimerkiksi neulominen elää uutta kukoistuskautta: sosiaalisessa mediassa jaetaan
malleja ja kuvia, ja lankoja myydään enemmän kuin koskaan ennen.

Den här våren bjuder VårKultur på en del återvunnet men också en del nyheter. Affisch-utställningen Från material till produkt kommer att finnas på
olika offentliga platser. Via QR-koder kan du följa med hur skickliga hantverkare bearbetar olika material till produkter som finns i många hem. Dessutom
kommer hantverkare att besöka skolor och andra platser i samband med Sydkustens pop-up-presentation av material, verktyg och hantverk.

Tänä vuonna VårKultur tarjoaa sekä kierrätettyjä että uusia ideoita. Materiaalin
matkaa valmiiksi tuotteeksi kuvaavan Från material till produkt-näyttelyn julisteita tulee olemaan esillä eri paikoilla. QR-koodien avulla voit seurata, kuinka
käsityöläisten taidokkaat kädet muokkaavat eri materiaaleja tuotteiksi. Lisäksi
Sydkusten järjestää pop-up-esityksiä, joissa käsityöläiset vierailevat muun muassa kouluissa esittelemässä materiaaleja, työkaluja ja käsitöitä.

Även detta år kommer påskträd att pyntas på olika håll i regionen. Alla som
vill vara med kan tillverka ägg och andra påskpynt för träden.

Tänäkin vuonna koristelemme pääsiäispuita eri puolilla aluetta. Kaikki kiinnostuneet voivat koristella munia ja askarrella puihin muita pääsiäiskoristeita.

Vi fördjupar oss också mera i begreppet hållbarhet och dess olika aspekter.
Trasmattan fungerar som ett utmärkt exempel på ett hållbart hantverk ur en
ekologisk och ekonomisk, men också social och kulturell aspekt.

Syvennymme myös tarkastelemaan kestävyyden käsitettä ja sen eri puolia. Räsymatto on erinomainen esimerkki kestävästä käsityöstä, sillä siihen liittyy sekä
ekologisia ja taloudellisia että sosiaalisia ja kulttuurisia näkökulmia.

Vi hoppas att programmet som också innehåller tävlingar, kurser, guidningar
och mycket mera ska intressera och inspirera. Hantverksprocessen där material blir till produkt är fascinerande.

Ohjelmaan sisältyy kilpailuja, kursseja, opastuksia ja paljon muuta, minkä
toivomme kiinnostavan ja inspiroivan. Käsityöprosessi, jossa materiaali muuttuu tuotteeksi, on kiehtova.

Vad vore världen utan hantverk?

Mitä maailma olisikaan ilman käsillä tekemisen taitoa?

Om VårKultur
VårKultur är ett årligen återkommande åboländskt kultursamarbete. Sydkustens landskapsförbund koordinerar satsningen som ordnats sedan 2007. Temaveckorna planeras och
förverkligas i samarbete med kultursektorerna i Åbo, Pargas och Kimitoön samt med privatpersoner, konstnärer, hantverkare, organisationer och föreningar för
ett mångsidigt program. Välkommen!

VårKultur-yhteistyö
VårKultur on vuosittain toistuva kulttuuriyhteistyö, joka toteutetaan Sydkustens landskapsförbundin sekä Turun (ruotsinkielisen), Paraisten ja Kemiönsaaren kulttuuritoimialojen
välisenä yhteistyönä. Teemaviikot järjestetään yhdessä eri organisaatioiden, yhdistysten ja
muiden toimijoiden kanssa. Ohjelma ja liite ovat pääosin ruotsiksi.
Tervetuloa kielikylvylle kestävän käsityön pariin!

Hållbarhet i hantverk
2. Cirkulär ekonomi
Trasmattan är gjord av gamla textilier som tjänat
sitt syfte. Sånt man inte längre kan eller vill använda har man kanske klippt till mattväft, det är både
ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Dessutom behöver du inte köpa en ny matta utan gör den själv.
Som bonus kan mattan få en emotionell betydelse;
kanske ingår mommos köksgardiner som du minns
från barndomen, eller tonårsjeansen från 80-talet.

Man brukar tala om tre aspekter av begreppet
hållbar utveckling; det ekologiska, det ekonomiska och det sociala/kulturella. Traditionellt
hantverk kan enkelt stöda dem alla.
Om du ombeds fundera över det hållbara i hantverk
och kreativt handarbete, vad skulle du komma att tänka på? Kanske det första som dyker upp är materialen
och arbetsprocesserna: man kan använda inhemska,
ansvarsfullt producerade material och återvinna och
återanvända, reparera och piffa upp! Hantverkare
använder ofta traditionella handverktyg. Det finns
många exempel på hållbarhet i hantverk och de blir
allt viktigare för oss, så som vi lever idag.
Om vi tänker oss att vi väver en trasmatta. På vilka
olika sätt är processen och själva produkten hållbar?
1. Den tål slitage och håller länge
Hantverk, i detta fall trasmattan, uppfattas på
många sätt som motsatsen till slit- och släng. Det
handlar om välgjorda produkter som är tänkta att
hålla. De har tagit tid att tillverka och har kvalitet.
Därför är de också både ekologiskt och ekonomiskt
hållbara. Vi tär mindre på jordens resurser med
kvalitetsvaror som kan repareras.

3. Social och kulturell hållbarhet
Att väva en trasmatta är att behärska ett gammalt
hantverk, vilket ger oss ett sammanhang och en
historia som vi delar med många andra. Det ger
en känsla av identitet, trasmattan hör till våra traditioner och vår kultur. Ifall vi väver i en vävstuga tillsammans med andra så tillkommer aspekter
som gemenskap, umgänge mellan generationer,
kanske någon slipper ensamheten. Dessutom sker
kunskapsutbyte, praktisk kunskap förs vidare och
vi förhindrar att den glöms bort.

Påskträd dyker igen upp
runt om i Åboland
Redan ifjol gladdes vi åt flera påskträd i regionen.
Många var med och skapade fantasifulla
påskägg som prydde träden utomhus.
I år kommer påskträd att hittas både inom- och
utomhus i alla delar av Åboland. Många olika
aktörer har bidragit, bl a har skolor och enheter
inom småbarnspedagogiken i Skärgårdshavets
Unesco biosfärområde gjort påskträdsdekorationer av återvunnet material.
Ifall du inte hunnit tillverka egna ägg så kan du
ändå ta en påskpromenad och beundra de färgglada träden i regionen. Du hittar dem här:

4. Hantverk ger välmående
Det är vetenskapligt bevisat att handarbete och
hantverk gör oss friskare, lugnare och gladare.
Man vet att stickning och virkning minskar ångest
och depression eftersom hantverket av olika orsaker får kroppen att frigöra dopamin - det hormon
som kallas för kroppens eget antidepressiva medel.
Åldrandets effekter på hjärnan framskrider långsammare och vi slappnar av. Puls och blodtryck
sjunker. Man antar att de här effekterna inte bara
fås av stickning utan av alla hantverk och handarbeten, inklusive konst.
Med tanke på att vi idag producerar varor som
om vi hade flere jordklot och stressar som aldrig
förr för att kunna shoppa dessa varor, känns det
som om hantverket kunde symbolisera den riktning vi behöver ta för att uppnå ett hållbart sätt att
leva.
Johanna Fredenberg

Iniö
Iniö skola
Houtskär Träsk skola och Houtskär daghem
Korpo Skärgårdshavets skola/Ulkosaariston koulu
Korpo Daghem
Nagu Kyrkbackens skola
Pargas Stadshuset
Kimito Villa Lande, Sagalund, Almahemmet
Åbo
Luckan
Se närmare information:
www.varkultur.fi

Köpmansgatan 3
21600 Pargas

Kahvila Lohi

Rosala
Parainen Bagaren
- Pargas

Fabian Dahlström:

SY & HANDARBETSHÖRNET
tel. 041KÄSITYÖKULMA
5392512

Rosala - Kimitoön/Kemiönsaari

John Rosas

Cellist – kördirigent
– musikprofessor

Alla 18 SFV-biografier över
finlandssvenskar som inte får
glömmas bort finns i lager.
Böckerna är ypperliga gåvor!
Läs mer, beställ och köp
på www.boklund.fi (sök
på ”SFV”) Fråga också efter
böckerna i bokhandeln!

Välkommen till
Väståbolands
svenska
församling!
Mera information på
vår hemsida:
www.vastabolandsforsamling.fi

#vårkultur

Många minns John Rosas (1908–1984) som ledare
för studentsången i Åbo och för tusenhövdade
körer. Han skrev också egna verk, men undvek
att kalla sig kompositör. Fabian Dahlström
beskriver John Rosas väg från hembyn Harsböle
i Lappträsk till professuren i musikvetenskap och
folkdiktsforskning i Åbo – en väg som hela tiden
utmärktes av den nära kontakten med utövad
musik • 236 sidor, rikt illustrerad.
Beställ på www.boklund.fi

Tuorekala ja kalatuotteita

“Äkta Färskfisk
skärgårdslimpa
gjord i skärgården”
& fiskprodukter
“Aito saaristolaislimppu tehty saaristossa”

www.kalajalostelahtinen.fi
0400-822
408, www.rosalabagaren.fi

Salvador Dali Private Exhibition
Inträde / Sisäänpääsy: 10:–

FASTIGHETSFÖRMEDLING
PÅ KIMITOÖARNA
SINCE 1984

KRISTIAN LINDROOS
044 306 7012

Art Bank | 0400 524177
Handarbetsaffär Brita
Köpmansgatan 3
21600 Pargas
tel/puh 041 5392512

Traktormuseet är öppet hela sommaren.
Tel. 040-844 7400/Per-Erik, 040-740 8764/Sven
Norrstrandsvägen 1092, Nagu

www.seasidelkv.fi

Tömning av
avloppsbrunnar
Lietekaivojen thjennys
Lösflak / Irtolava

0400 720 930
Jan Lindholm

Juristbyrå

NIEMI & CO
Jarno Niemi

Ola Westmans allé 5B,
Ingå

Tel. 09-849 3600
www.niemico.fi
info@niemico.fi

#hållbarthantverk

JoAn
Grävbolaget

Uffe 0400-535 784

Greger 0400-517 217
Nagu, Pärnäs

www.artbank.fi
TyygiLyyleiltä
Kauppiaskatu 3
21600 Parainen
tel/puh 050 433 9339

ÄR DU INTRESSERAD AV
VETERANTRAKTORER?

kristian.lindroos@seasidelkv.fi

DRINK-KING

International Art Gallery

Handarbetsaffär
Brita

Björknäs Trädgård Kb

Söderlångvikvägen 120, Dragsfjärd
040 517 0875
www.bjorknas-tadgard.fi
FB: Björknäs Trädgård kb
Öppnar direktförsäljningen i slutet av April.

F:ma Kerstin Forsbom
Kärravägen 203
25870 DRAGSFJÄRD
0405773699
FB: F:ma Kerstin Forsbom

www.varkultur.fi

www.sydkusten.fi

Ruokatuotteita käsityönä
= Artesaaniruokaa

Mat som hantverk
= Mathantverk
Mathantverket kom från Sverige till Finland som
verksamhet inom Skärgårdshavets Biosfärområde.
Det introducerades på en Vinterträff för 10 år sedan
och fick genast stort understöd bland publiken och
företagarna. Därefter har mycket hänt. Utbildningar, studieresor och även tävlingar har arrangerats
både som projektverksamhet och inom föreningen
Mathantverk i Finland R.f. Det är fantastiskt vilken
framfart mathantverket har haft under åren.

Saaristomeren Biosfäärialue toi artesaaniruoan Ruotsista Suomeen osaksi omaa toimintaansa. Se esiteltiin Talvipäivällä 10 vuotta sitten ja sai heti suuren
suosion niin kuulijoiden kuin yrittäjien kesken.
Paljon on tapahtunut sen jälkeen. Koulutuksia, opintomatkoja ja jopa kilpailuja on järjestetty Suomessa niin
hankkeiden toimintana kuin myös Suomen Artesaaniruoka R.y:n toimesta. Artesaaniruoka on vuosien aikana
ottanut huikeita askelia eteenpäin.

Numera används ordet mathantverk både frikostigt
och felaktigt inom livsmedelsindustrin, så för att
konsumenten ska kunna skilja riktigt mathantverk från industritillverkade produkter, har föreningen börjat bygga upp ett certifieringssystem.
Detta arbete leds av Eija Lamsijärvi och finansieras
med bidrag från Leaderföreningen I samma båt.

Ikäväkseni olen huomannut myös ettei elintarviketeollisuuden kekseliäisyydellä ole rajoja sanan artesaaniruoka
käytössä. Helpottaaksemme kuluttajien mahdollisuuksia
erottaa oikeat artesaaniruokatuotteet elintarviketeollisuuden tuotteista olemme aloittaneet sertifiointityön.
Tämän mahdollisti Leader- yhdistyksen Samassa Veneessä hankerahoitus. Eija Lamsijärvi johtaa hanketyötä.

Målsättningen med certifieringsarbetet är att underlätta för konsumenten att välja en
riktig och äkta mathantverksprodukt genom tydlig märkning på själva produkten.
Du kan börja spana efter certifierat mathantverk ännu under detta år.

Sertifioinnin tavoite on helpottaa kuluttajaa selkein tuotemerkinnöin valitsemaan aito ja oikea artesaaniruokatuote. Voit aloittaa sertifioitujen
tuotteiden etsinnän vielä tämän vuoden aikana.

Mathantverket definieras så här:
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet.
Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och
ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand
och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter
utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

Tällainen on artesaaniruoan määritelmä:
Artesaaniruoka on ainutlaatuisia tuotteita, joissa on paljon makua, jotka ovat
laadukkaita ja joilla on selkeä identiteetti. Nämä valmistetaan pääosin paikallisista raaka-aineista, huolella jalostaen, pienissä erissä ja usein omalla tilalla.
Artesaaniruuan tuntomerkkinä on ammattitaitoinen käsin tekeminen läpi
koko tuotantoketjun. Tämä takaa terveellisiä tuotteita ilman turhia lisäaineita
– tuotteita, joiden alkuperä on jäljitettävissä.
Artesaanruoka nostaa esiin perinteet ruuanlaitossa, jalostaa näitä perinteitä ja
luo innovatiivisia tuotteita.

Text/teksti: Margot Wikström, verksamhetsledare Mathantverk i Finland R.f./
toiminnanjohtaja Suomen Artesaaniruoka R.y.
margot.wikstrom@pargas.fi/margot.wikstrom@parainen.fi / 040-735 0593

HANTVERKSQUIZ!

Följ oss på Facebook/seuraa meitä Facebookissa:
Mathantverk-i-Finland-Suomen-artesaaniruoka

KÄSITYÖVISA!

Pääsiäispuita ilmestyy jälleen
eri puolille Turunmaata
Viime vuonna pääsimme ihastelemaan alueellamme pääsiäispuita, jotka
oli koristeltu toinen toistaan upeammilla pääsiäismunilla. Tänä vuonna
pääsiäispuita löytyy Turunmaan eri kolkilta, niin sisä- kuin ulkotiloistakin. Useat tahot ovat touhussa mukana – esimerkiksi Saaristomeren
biosfäärialueen kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä on askarreltu
pääsiäiskoristeita kierrätysmateriaaleista.

Sydkustens landskapsförbund och
Pargas Hembygdsförening ordnar
tillsammans ett hantverksquiz under VårKultur. Det gäller att svara
på frågor om hantverksföremål
som finns i Pargas hembygdsmuseums samlingar.
Tävlingen publiceras 1-19.4 på
www.varkultur.fi samt i Pargas
Kungörelser och i Annonsbladet.
Bilderna visas också i Studio
Strandvägens fönster, Strandvägen
10, Pargas.
Svaren skickas till Sydkustens landskapsförbund senast måndag 19.4.
Priserna lottas ut bland de rätta svaren, huvudvinsten är ett museikort.

Sydkustens landskapsförbund ja Paraisten kotiseutuyhdistys järjestävät yhdessä VårKultur-käsityövisan. Kilpailussa
kysytään minkä nimiset kotiseutumuseon kokoelmista löytyvät esineet
ovat, tai mihin niitä on käytetty.
Kilpailu julkaistaan www.varkultur.fisivustolla 1.-19.4. sekä Paraisten Kuulutukset-lehdessä ja Kemiönsaaren Ilmoituslehdessä. Kuvia voi katsella myös
Studio Strandvägenin ikkunassa, Rantatie 10, Parainen.
Vastaukset lähetetään Sydkustens landskapsförbundille viimeistään maanantaina 19.4. Voittajat arvotaan oikein
vastanneiden joukosta, päävoittona on
museokortti.

Tidningsbilagan utgiven av Sydkustens landskapsförbund rf. Strandvägen 24, 21600
Pargas. pargas@sydkusten.fi 044-5443348 www.sydkusten.fi www.varkultur.fi

VårKultur-teamet: Lena Långbacka (platschef, ansvarig redaktör),
Johanna Fredenberg (koordinator), Ida Törnroos (sociala media, foto)
Layout: Johanna Fredenberg
Foto: Ida Törnroos samt teamets och aktörernas egna bilder
Kuvat: Ida Törnroos sekä osallistujien omat
Vi ansvarar inte för eventuella ändringar i programmet.
VårKultur 2021 förverkligas med bidrag från Stiftelsen Martha och Albin Löfgren kulturfond samt från Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas sr. Tack även till kultursektorerna i
Pargas, Åbo och Kimitoön samt till samarbetsparter och annonsörer.

#vårkultur

Jos et ole ehtinyt koristelemaan omaa pääsiäismunaasi, voit käydä
pääsiäiskävelyllä ihastelemassa värikkäitä pääsiäispuita. Löydät niitä
seuraavista paikoista:
Iniö 		
Iniön koulu
Houtskari
Träskin koulu ja Houtskarin päiväkoti
Korppoo
Skärgårdshavets skola/Ulkosaariston koulu,
		Korppoon päiväkoti
Nauvo 		
Kirkonkylän koulu
Parainen
Kaupungintalo
Kemiö
Villa Lande, Sagalund, Almakoti
Turku
Infopiste Luckan
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Följ o

Handla enkelt och bekvämt hemifrån,
från stugan, i bilen eller båten!
Asioi helposti ja mukavasti kotisohvalta,
mökiltä, autossa tai veneessä!

Beställ via nätet
och hämta i butik.
Tilaa verkossa
ja nouda kaupasta.

Stentrans Ab
040 082 6191

#hållbarthantverk

Grus, sand, mylla
även andra
lastbiltransporter

VÅR NÄTBUTIK ÄR ÖPPEN DYGNET RUNT.
VERKKOKAUPAAMME ON AUKI
VUOROKAUDEN YMPÄRI.

korpohandel.fi

www.varkultur.fi

Levererar även till förbindelsebåtar
Toimitus myös yhteysaluksiin

k-market-nagu.fi

www.sydkusten.fi

Program inom VårKultur 2021
Vi förbehåller oss rätten till förändringar. Vi följer med coronaläget och utgår från gällande rekommendationer och restriktioner.
För uppdaterad information om programmet, se
www.varkultur.fi eller arrangörernas egen information.
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Seuraamme
koronatilannetta ja toimimme voimassa olevien
suositusten ja rajoitusten mukaisesti.
Löydät ajankohtaista tietoa ohjelmasta nettisivulta www.varkultur.fi. Seuraa myös tapahtumanjärjestäjien omaa tiedotusta.
tis 30.3 kl. 17.00

Åbo

Påskpyssel

Kom och pyssla fina påskdekorationer, bland annat påskägg
för Luckans påskträd. Ta med pysselförkläde och en vuxen.
Begränsat antal platser som fylls i anmälningsordning.
Målgrupp: Vuxna med barn i alla åldrar.
Anmälan: senast fre 26.3. till abo@luckan.fi eller 02 233 1986
Plats: Luckan, Auragatan 1 H

ons 31.3- mån 5.4 kl. 12-16 dagligen

Pargas

Påsköppet på Stentorp

Besök fårhuset med nyfödda lamm. 15 % rea på ull och skinnprodukter i gårdsbutiken.
Käy tutustumassa pikkukaritsoihin lampolassa. Tilakaupassa
15 % ale villa ja turkistuotteista.

fre 9.4 - sön 11.4 			

Kimito

Bindning av bok med läderpärm o öppen rygg

Vid bokens framställning används historiska kedjesömmar,
etiopisk koptisk bindning. Bokens pärmar kan tillverkas av alla
typer av läder och kan dekoreras med olika band och platta
knappar.
Lärare: Tarja Rajakangas, kirjatar.fi
Plats: Brusaby, Brusabyvägen 2, Kimito
Pris: 100 €. Materialkostnader, 10-40 €
Logi: möjlighet att övernatta på elevinternatet.

Houtskär

Följ med på en vandring bland olika båtar och deras historia
i Houtskärs Skärgårdsmuseum eller lyssna på medryckande
historier utanför museet. Pensionerade sjökaptenen Carl-Gustav Öhman berättar hur man byggde båtar förr och förevisar
även i mån av möjlighet det nya båtbyggeriet i samband med
museet.
Deltagaravgiften på 5 euro/person går oavkortat till att underhålla museet och dess samlingar.
Plats: Start vid ingången till Båtmuseet.
Arrangör: Houtskärs Kulturgille rf
Sydkusten finns på plats på vid skärgårdsmuseet lör 10.4 med
pop-up-utställningen ”Från material till produkt”. Den visuella
presentationen av material och hantverksprocesser innehåller
affischer, verktyg, materialprover och korta filmer.

		

Stickcafé med Åbomarthorna

Åbo/online

Plats: Stentorp, Skråbbovägen 222, Kirjala
Kontakt: Jill Christiansen, jill@stentorp.fi, tfn 0400844506

Stickcaféet är för dig som vill ha sällskap då du handarbetar
eller för dig som vill fråga råd eller hjälpa andra. Också ickemarthor är hjärtligt välkomna! Träff på Marthakansliet eller
virtuellt, beroende på coronaläget.

lör 3.4 kl.12-16				

Mer information på: https://aboland.martha.fi/abo/stickcafe

Nagu

Keramik och trä

Öppet hus i keramikverkstaden och träverkstaden i Sydänperä. Kom och titta, fråga, prata!
Plats: Lytarvägen 7, Nagu
Arrangör: Keramiker Anna Nyréen och Noahs Bygg och Snick

tis 6.4 kl.17-19.45

Himmelkurs

Pargas + online

Tillverka en himmelkrans av sugrör. En gammal teknik med
modernt slutresultat. Pris: 30€
Anmälan: taito.aboland.fi
Plats: Distans eller Klockarståget 5 (hybridkurs)
Arrangör: Taito Åboland

ons/ke 7.4. kl(o) 15-19 			

Työpajassa yhdistetään valokuvaa ja sanaa. Jokainen voi
osallistua omien taitojensa mukaisesti. Osallistumista varten
tarvitset vain oman kännykän jolla otat valokuvan. Valmiista
teoksista teemme näyttelyn.
Workshopen är kostnadsfri -Työpaja on maksuton
Drop-in, ingen anmälan behövs
Plats/paikka: Luckan, Auragatan/Aurakatu 1 H
Arrangör: Åbo Konsthall och Luckan

Pargas

Baka och lappa, sy och hacka

Hantverkshistoria i Pargas präglas av många sorters arbete.
Kom på en kort promenad genom Gamla malmen för att höra
om hur hantverkarnas händer skapade förr i tiden.

Återvunna texter

fre 16.4 kl.12-13.30

Stoppa och lappa

Pargas

Bekanta dig med olika tekniker hur man kan stoppa och lappa
både synligt och nästan osynligt. Ta med ett par sockor och
pröva på att stoppa dem med en stoppsvamp. Gratis.
Anmälan: taito.aboland.fi
Plats: Klockarståget 5
Arrangör: Taito Åboland

Pargas

Kokning av rödmylla / Punamullan keittäminen
Studerande vid yrkesinstitutet Livia kokar rödmylla på traditionellt sätt, kom och ta dig en titt under dagen!
Paikalla Ammattiopisto Livian opiskelijat keittämässä punamultaa työnäytöksenä, tule käymään!
Plats/Paikka: Pargas hembygdsmuseum/Paraisten kotiseutumuseo, Storgårdsgatan/katu 13
Arr/Järj: Ammattiopisto Livia & Pargas hembygdsförening

Arrangör: Åbo svenska Marthaförening.

ons 14.4 kl. 10-10.30 		

Ordplask: 10 fingrar, 10 tår

online

Rim och ramsor för barn under två år tillsammans med en vuxen. Vi leker med ord och ljud om handen och kroppen, plockar
bär, bakar och bygger.

ons. 14.4 kl. 15-16.30 & 17:30-19

Åbo/online

Hantverkstema på Luckans språkbadskaffe:

kl. 14.30-19 Från material till produkt
Sydkusten finns på plats på Luckan med pop-up-utställningen
”Från material till produkt”. Den visuella presentationen av
material och hantverksprocesser innehåller affischer, verktyg,
materialprover och korta filmer.
kl 15.00 Craftivism, kombination av aktivism och hantverk!
Inspirationsstund med Hanna Väätäinen i samband med
språkbadskaffe på Luckan, strömmas också på:
facebook.com/luckanabo
kl 17.30 Keramiker Cornelius Colliander
Cornelius Colliander deltar på distans och berättar om sin
verksamhet som keramiker. Han är specialiserad på bränning i
vedeldad ugn vilket inte längre är så vanligt.
Plats: Luckan, Auragatan 1 H, Åbo
Arrangör: Åbo fritid/kultur, Sydkustens landskapsförbund och
Luckan Åbo

online

Korta filmer med tips om hur du kan pyssla med och återanvända gamla böcker på roliga sätt.
Finns på ordkonst.fi fr.o.m. Agricoladagen 9.4.
Arrangör: Sydkustens ordkonstskola och Pargas bibliotek

lör 17.4 kl.12-13.30

Stoppa och lappa

Pargas

Bekanta dig med olika tekniker hur man kan stoppa och lappa
både synligt och nästan osynligt. Ta med ett par sockor och
pröva på att stoppa dem med en stoppsvamp. Gratis.
Anmälan: taito.aboland.fi
Plats: Klockarståget 5
Arrangör: Taito Åboland
Kl. 13-15, Från material till produkt
Sydkusten finns på plats på vid skärgårdsmuseet med
pop-up-utställningen ”Från material till produkt”. Den visuella presen-tationen av material och hantverksprocesser innehåller affischer, verktyg, materialprover och korta filmer.

sön 18.4 kl. 16.00 – ca 17.30

Hantverkspromenad på gravgården

Max 20 pers.
Plats: start Nylandsvägens parkeringsplats (Kransgränden 2)
Kostnad: 5 e/pers, kontant betalning på plats
Arrangör: Storyguide Åbo

Löfgrens fond

#hållbarthantverk

Åbo

Kom med och lyssna till berättelser om olika hantverkare,
deras familjer, yrken och levnadssätt i Åbo på 1800-talet. Det
finns många yrken nämnda på gravvårdar, en del redan glömda, andra ständigt aktuella och livskraftiga.
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Plats: Start från Stadshuset, Strandvägen 28
Arr: Skärgårdsguiderna rf – saaristo oppaat ry

Du är också välkommen med i facebookgruppen Martha-KAL,
där vi trivs tillsammans kring handarbete. KAL står för Knit
along, det vill säga sticka tillsammans.
Deltagandet är gratis, ingen anmälan behövs.

Plats: Start från Stadshuset, Strandvägen 28
Arr: Skärgårdsguiderna rf – saaristo oppaat ry

fr o m fre 9.4 				

Hantverkshistoria i Pargas präglas av många sorters arbete.
Kom på en kort promenad genom Gamla malmen för att höra
om hur hantverkarnas händer skapade förr i tiden.

Arr: Sydkustens ordkonstskola

Fotoverkstad, där fotografi kombineras med ord. Material
finns på plats. Allt som behövs för att delta är en mobiltelefon.
De färdiga konstverken visas upp på en utställning.

tors 8.4 kl.18-19.30			

Pargas

Länk till Zoomträffen fås efter anmälan till paola.fraboni@sydkusten.fi eller 040-962 5964.

Åbo/Turku

”Ord och inga visor”

Pris: 40€ (35€ för medlemmar)
Anmälan: taito.aboland.fi
Plats: Distans eller Klockarståget 5 (hybridkurs)
Arrangör: Taito Åboland

fre 16.4 kl.12-16

Från material till produkt

		

Taito-dagen till ära ordnas en kreativ makramékurs.

Penna och garn, spikar och nät

Båtbyggarkonsten i skärgården förr och nu

tis. 13.4

Pargas + online

tors 15.4 kl.18-19.30 		

Anmälningstiden har utgått men vid intresse kontakta
0440 22 6021, kurser@vnf.fi

lör 10.4 kl. 13.30-14.30 		

ons 14.4 kl.18-20.45
Makramé väggbonad

www.varkultur.fi

www.sydkusten.fi

Utställningar
sön 28.3 – sön 11.4

Påsk i museistugorna

tors 1.4 – lör 1.5
		

Pargas

Påskkort och -pynt ställs ut i fönstren i hembygdsmuseets
stugor på museibacken och på Gamla malmen.
Plats: Museibacken, Storgårdsgatan 13 och museistugorna på
Malmgatan på Gamla malmen.
Arrangör: Pargas hembygdsförening

tors 1.4 - mån 19.4

Från material till produkt
Visuell presentation av material och hantverksprocesser i form
av affischer och korta filmer. Pop-up-utställning och besök av
hantverkare i skolor och i samband med några evenemang.
Plats: www.varkultur.fi och på bibliotek och andra offentliga
platser i Åbo, Pargas och Kimitoön.
Arrangör: Sydkustens landskapsförbund

Pargas

Teckningar

Vårens ljud och färger i skärgården

Karin Holmström ställer ut porträtt och illustrationer av djur
och människor.
Plats: Missionsbodens fönster, Fredrikaplanen 3, Pargas
Arrangör: Karin Holmström

tors 1.4 – tors 6.5

Åbo

Fotografiska smakbitar III - Hållbart hantverk?

”Mataktiga” fotografiska dokumentationer gjorda med
nålhålskameror av tomförpackningar, vardagliga föremål
och livsmedel. På utställningen visas också bildmaterial
och lådkameror som framställts under åren 2019-2020.
Utställningen öppen:
må-ti kl. 12-17, on kl. 12-19, to-fr kl. 12-16
Plats: Luckan, Auragatan 1 H, 20100 Åbo
Arrangör: Hans G. Hästbacka & Luckan i Åbo

Bibliotekens hantverkslitteratur

Barn och vuxna skapar vårglädje tillsammans på Kommunalstugans gård! Det blir bl.a. en konstutställning längs staketet,
prydnader i syrenbuskar och träd. Vuxna dekorerar vårträd.
Fönster i Kommunalstugan är reserverade för hantverk som
inte tål väder och vind.

Kevään äänet ja värit saaristossa
Lapset ja aikuiset luovat yhdessä kevät-iloa! Lapset ripustavat taidettaan pihan aitaan, valmistavat koristeita puihin ja
pensaisiin. Aikuiset koristavat kevätpuita. Pari ikkunaakin on
varattu koristeille jotka eivät kestä tuulta ja tuiverrusta.
Plats: Kommunalstugan, Kyrkvallen 2, Nagu/Nauvo
Arrangör: MultiCulti, Nagu Marthaförening/Nauvon Martat
och daghemmet/päiväkoti Karusellen

Pargas stad utmanar alla Pargasbor till återanvändning!
Kan du erbjuda en ny funktion för ett använt föremål, typ
en tomflaska, en trasig leksak eller en gammal sko? En
gammal ketchupflaska kan bli en fin planteringsspade
om man klipper till den och kanske piffar upp med lite
färg. Det är bara att låta kreativiteten flöda!

Under Vårkultur lyfter Blankabiblioteken fram böcker om
hantverk i sina utrymmen och i sina sociala medier. Välkommen till biblioteket!
Vårkultur-tapahtuman aikana Turunmaan Blanka-kirjastoissa
nostetaan esille käsityökirjoja sekä paikan päällä että kirjastojen some-kanavissa. Tervetuloa kirjastoon!

tors 1.4 –mån 19.4		

Skicka gärna bilder på alstren och på processen till
kultur@pargas.fi Alstren presenteras på Pargas stads
webbsidor www.pargas.fi/kultur och på instagram och
facebook.

online

Fixat och trixat

Du kan också själv ladda upp bilderna på instagram
med hashtaggen #kreativåterbruk, #luovaakierrätystä.

En digital fotoutställning på facebook och instagram som
visar kreativt återbruk av textilier från museernas samlingar.
Vi publicerar en ny bild varje dag. Hitta oss på :

Osallistu kierrätyshankkeeseen!

IG: pargas_hembygdsmuseum och sagalundsmuseum
FB: Pargasmuseum och Sagalund
Arrangör: Pargas Hembygdsmuseum och Sagalunds museum

tors 1.4 – mån 19.4		

Paraisten kaupunki haastaa kaikki paraislaiset kierrättämään! Voitko antaa uuden elämän käytetylle esineelle, kuten tyhjälle pullolle, rikkinäiselle lelulle tai vanhalle kengälle? Ketsuppipullosta saa hiukan leikkaamalla hienon istutuslapion - mihin tyhjää pulloa, lelua tai
kenkää voisi käyttää? Vain luovuus on rajana!

Kimito

Hållbart hantverk / Fixat och trixat

Utställning med gamla och nygamla föremål som är lappade
och lagade, eller fixade och trixade av gammalt material till
nya föremål. Öppet 1-19.4 kl. 9-16 under vardagar, veckoslut
enligt Café Adéles öppethållning. Gratis.
Plats: Sagalundgården, Museivägen 7, Kimito
Arrangör: Sagalunds museum

tors 1.4 – mån 19.4

Pargas/online

Utställning av hantverk lånade av kunder och personal, med
korta berättelser om de olika hantverksprodukternas historia. En video från utställningen publiceras 7.4 på Solgläntans
facebooksida (Solgläntan Aurinkoinen). Bilder visas även på
instagram.
Käsityönäyttely esittää käsitöitä jotka ovat lainassa asiakkailta tai henkilökunnalta. Joka käsityö sisältää tarinan jonka
näyttelyn aikana voi lukea. Video näyttelystä julkaistaan 7.4.
Aurinkoisen facebook-sivulle (Solgläntan Aurinkoinen). Kuvia
myös instagramissa.
Arr: Solgläntans dagverksamhet/Aurinkoisen päivätoiminta

Gissa föremålet / fotoutställning

Foto: Henrik Zoomm

Lähetä mielellään kuvia kierrätetystä esineestäsi osoitteeseen kulttuuri@parainen.fi. Esineet esitellään Facebookissa, Instagramissa ja kaupungin verkkosivuilla
www.pargas.fi/kultur.

Pargas

Voit myös itse julkaista kuvia sosiaaliseen mediaan!
Käytä hashtagit #kreativtåterbruk, #luovaakierrätystä.

tors 8.4 – fre 30.4		

Hantverksutställning / Käsityönäyttely

Pargas

Bilder av gamla hantverksföremål från hembygdsmuseets
samligar. Bilderna ingår i årets hantverksquiz.

Arvaa esine / valokuvanäyttely
Kuvia vanhoista käsityöesineistä kotiseutumuseon kokoelmista. Kuvat sisältyy vuoden käsityötietokilpailuun.
Plats: Studio Strandvägens fönster, Strandvägen 10

tors 1.4 - mån 19.4			

online

Kreativ elektronik/ Luovaa elektroniikkaa –
Virtual gallery!

Circuit bending – plocka isär, modifiera batteridrivna leksaker.
Vi öppnar ett virtuellt galleri med korta filmsnuttar som visar hemgjorda klurigheter samt nyanvändning av gamla AVgrejor. Vill du vara med? Kontakta oss via facebook-gruppen
Paraisten elektroniikkaryhmä.
Circuit bending – paristovekottimien purku ja modaus.
Avaamme virtuaaligallerian johon kerätään kaikennäköisiä
otuksia. Mukaan mahtuu myös vanhojen AV-laitteiden uusiokäyttö. Kiinnostaako? Liity joukkoomme Paraisten elektroniikkaryhmä – facebook-ryhmän kautta.
Galleriet är öppet på facebook/Vituaaligalleria on auki facebookilla 1.-19.4.
Arrangör/Järjestäjä : Kamratförbundet i skären rf.

#vårkultur

Nagu

Delta i projekt återbruk!

tors 1.4 - mån 19.4

tors 1.4 – mån 19.4

tors 1.4 – mån 19.4

Streetpuppet-modevisning

Streetpuppet är en modevisning på provdockor med unika
kreationer av återanvänt material: retur- och naturmaterial.

Ryamaraton 2021

Kläderna ställs ut i Pargas för att ge er alla en möjlighet att
beundra plaggen. En karta över dockornas placering hittas på
www.pargas.fi/kultur. Ta en promenad, beundra alstren och
låt dig inspireras att förnya garderoben i vår!

Streetpuppet-muotinäytös
Streetpuppet on muotinäytös, jossa mallinukkeja puetaan
uniikkeihin luomuksiin kierrätysmateriaalista.
Tavoitteena on saada ihmiset hymyilemään ja herättää tunteita paraislaisissa ja muissa, jotka näkevät ympäri Paraista
mallinukkejen päälle puetut luomukset. Julkaisemme kartan
nukkejen sijainneista osoitteessa www.parainen.fi/kulttuuri.

Korpoström 18-29.3

I Hantverkstaden knyter och väver vi nonstop
en unik rya designad av Ida Korsström. Du kan
följa med oss på Pargas kulturs Youtubekanal!
Streamingen startade 18.3.2021 och slutar 29.3,
då ryan skall vara färdig.

Kreativa verkstäder: Aktiva och Sykkeli
Ungdomsverkstaden Aktiva i Pargas har en kreativ
verkstad, där Vårkultur har inspirerat till bygge av
två påskträd för inomhusbruk och ett lyckohjul med
hantverksyrken. Dessutom samarbetar Aktiva med
Röda korsets Sykkeli-verkstad.
Sykkeli är en öppen verkstad, där vem som helst kan
få hjälp med att reparera eller sköta sin cykel. Det är
Röda korsets Pargasavdelning som startat verkstaden,
där handledning och verktyg finns att tillgå.
Verkstaden finns i Kombis garage på Elmgrensvägen
11 i Pargas och öppnar igen i april. Mera information
på Sykkelis facebook-sida. Spana också efter två färggrant dekorerade cyklar, som pryder Pargas under
VårKulturtiden.

Luovat työpajat: Aktiva ja Sykkeli
Paraisten nuorisotyöpaja Aktiva on ollut VårKultur-hankkeessa mukana tekemällä kaksi pääsiäispuuta
sisäkäyttöön ja onnenpyörä jossa tutustutaan perinteisiin käsityöläisammatteihin. Aktiva on myös tehnyt
yhteistyötä Sykkelin kanssa.
Sykkeli on Paraisten Punaisen ristin pyöräpaja, kaikille avoin ja ilmainen paikka, jossa voi itse tai ohjaajan
avustuksella huoltaa ja korjata polkupyöriä. Ajanmukaiset työkalut ja laitteet ovat käytettävissä.
Sykkeli avataan taas huhtikuussa Kombin autotallissa, Elmgreninkatu 11. Lisätietoja ajankohdasta Sykkelin
fb-sivuilla.

#hållbarthantverk

www.varkultur.fi

www.sydkusten.fi

Garden Center.ai
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PARGAS
SERVICECENTER AB
PARAISTEN
HUOLTOKESKUS OY

Plantor och tillbehör,
snittblommor mm.

Försäljning och
service av
gräsklippare,
motorsågar, cyklar mm.

Kasvit ja tarvikkeet,
leikkokukat y.m.

Ruohonleikkureiden,
moottorisahojen ja
pyörien ym. myynti ja
huolto.

Runebergsgatan 1 C, 21600 Pargas, tfn 02-458 3666

Vuoden 2021 käsityötekniikka
on parsiminen ja paikkaus

Årets hantverksteknik är
stoppa och lappa

Kannattaako tätä enää korjata, kun uuden saa
halvemmalla ja helpommalla? Kysymys, jonka
toivoisimme kuulevamme aina vain harvemmin. Yhä useampi on alkanut pohtia suhdettaan kuluttamiseen ja kuinka pienilläkin teoilla
on merkitystä.

Lönar det sig att laga den här då det är billigare och lättare att skaffa en ny? Den här frågan
önskar vi att vi hörde mer sällan. Allt oftare har
man börjat fundera på sin relation till konsumtion och att även små gärningar har betydelse.

Korjaamisella ja tuotteen eliniän jatkamisella voimme vähentää sen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä
ja jätteeseen päätyvän tekstiilin määrää. Aikana,
jolloin oli puutetta ja materiaalit arvokkaita ja
työ halpaa, tekstiilien ja vaatteiden korjaus oli itsestään selvyys. Vielä tänäkin päivänä voi tekstiilikierrätyksestä löytää niin taidokkaasti paikattuja
lakanoita tai pyyhkeitä, että paikkaa ei edes ensisilmäyksellä erota.
Käsityöilmiöksi korjaaminen ja paikkaaminen on
kehittynyt viimevuosina. Tässä ilmiössä ei paikkaa peitellä vaan se tehdään näkyväksi. Se ei ole
enää merkki vähävaraisuudesta vaan sillä voi viestiä henkilön arvomaailmasta tai ilmaistaan itseään. Rikki rakastetulle vaatteelle annetaan uusi
elämä. Korjauksella ei vain peitetä reikää vaan
sillä voi myös koristella.

Genom att reparera och använda en produkt längre kan vi minska koldioxidavtrycket och mängden av textil som blir avfall. Under tiden då det
var brist på material, materialen var dyra och
arbetskraften billig var lappning av textiler och
kläder en självklarhet. Än idag kan man bland
textilåtervinning hitta så skickligt lappade lakan
och handdukar att man inte ens lägger märket till
lappningen.

Löytyykö sinun sukkalaatikostasi puhki kuluneet
villasukat? Parsimiseen ei tarvita kovin erikoista
taitoa, usein neula ja lanka riittävät. Tapoja parsia on useita ja taitokeskuksessa sinua neuvotaan mielellään. Villasukkien reiän parsiminen
voi viedä niin mukanaan, että kohta huomaat
omistavasi ehjät ja erilaiset sukat, jotka ovat jopa
vahvemmat kuin alkuperäiset.
Vuoden käsityötekniikka ei koske vain tekstiilejä
vaan kaikkea korjaamista. Jos sittenkin kannattaisi korjata uuden hankkimisen sijaan. Taitojärjestö
haastaa nyt jokaisen suomalaisen paikkaamaan
tai parsimaan ainakin yhden tavaran. Silloin yli
viisi miljoonaa tavaraa voisi saada jatkoaikaa ja
palvella pidempään.

Årets hantverksteknik lämpar sig inte bara till
textiler utan allt som går att reparera. Om det
ändå skulle löna sig att laga det gamla istället för
att skaffa nytt. Taito organisationen uppmanar nu
varje finländare att reparera, i alla fall en produkt.
Då skulle över fem miljoner saker få en förlängd
livstid och användas längre.

Eliisa Riikonen, Taito Åboland

Eliisa Riikonen, Åbolands hantverk

w

02-420742
www.kimitotelefon.fi
Arkadiavägen 11
25700 Kimito

Museet är öppet under tiden 28.6- 8.8 2021:
Tisdag - Fredag
12 - 19
Lördag - Söndag
12 - 16
Måndag
Stängt
Inträde 4€

Stoppning och lappning har utvecklats till ett
hantverksfenomen under de senaste åren. Här
fokuserar man på att synliggöra sin lappning, inte
täcka. Det är numera inte ett tecken på misär,
utan ett sätt att påvisa en människas värderingar
eller personlighet. Man ger ett sönderslitet, älskat plagg ett nytt liv. I lappningen täcker man inte
bara hålet, det kan även dekoreras.
Finns det ett par sönderslitna yllesockor i din
strumplåda? För att stoppa sockor behövs ingen
speciell skicklighet, det räcker oftast med nål och
tråd. Det finns flera olika sätt att stoppa och lappa
och på hantverkscentret ger vi dig gärna råd. Att
stoppa hål i yllesockor kan bli så beroendeframkallande att du snart upptäcker att du enbart äger
hela och unika sockor som till och med är mer
hållbara än de ursprungliga.

Kimito Telefon
hjälper dig i alla frågor gällande datorer,
telefoner, internet,
TV-tjänster osv. ring
eller vik in till oss.

Houtskärs Skärgårdsmuseum 2021

Lokala
produkter
Kvarnbackavägen 5
25700 Kimito
tfn: 040-5618514

Vi gör
ten!
ingsarbe !
beställn
ä
tilaustöit
Temme
ssa!

Tel. / Puh. 02-458 9777
• Kellot
• Korut

• Klockor
• Smycken

• Korjaukset
• Kaiverrukset

• Reparationer
• Graveringar

dottae
vaihto o
Pariston medan ni väntar!
yte
Batterib

Köpmansgatan 9, Pargas • Kauppiaskatu 9, Parainen

Transportfirma – Kuljetusliike

T & G Söderholm
Pargas Parainen
0400 526048

TAXIrullstol
K. ÖSTERMAN
- pyörätuoli
bårutrustning - paarivarustus

Kalkhamsvägen 2
Kalkkisatamantie 2
21600 Pargas/ Parainen

050-4399 500

t.lindstrom@parnet.fi
www.tlindstrom.fi

0400 545 178

Kristian Österman
0400 92 00 62
Kimitoön

1 + 8 pers./hlö.

Kultur för alla på Kimitoön

Knit ‘n’ Tag – ett VårKulturträd?
Det populära stickgraffiti-evenemanget vid åstranden i Åbo arrangeras i år lördagen den 8 maj kl. 9-15.
Alla intresserade kan delta i det roliga och sociala
jippot och samtidigt skapa glädje för förbipasserande! Årets tema är “Tillsammans”,
tolkningen av temat är fri.
Trädbokningar görs senast 16.4 via länken:
http://bit.ly/IlmoittautuminenKnitnTag2021
Finns det intresse för ett gemensamt VårKulturträd?
Ta kontakt med VårKulturteamet senast 31.3 om du är
intresserad av att vara med och skapa ett sådant!

Sagalunds museum & Dalsbruks Bruksmuseum
1.6-31.8 11.00-16.00 / Måndagar stängt
Björkboda låsmuseum öppnar efter midsommar

www.sagalund.fi

ROSALA SKÄRGÅRDSSERVICE






Vinterförvaring
Underhåll av båtar
Bryggplatser
Stug/Fastighetsservice
Städning/Fönstertvätt

Järjestetään jälleen suositun neulegraffiti -tapahtuman
Turun jokirannassa la 8.5. klo 9-15. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kässän hurmaan ja osallistumaan hauskaan yhteisölliseen tempaukseen sekä tuomaan iloa ohikulkijoille! Vapaana teemana on “Yhdessä”.

Talvisäilytys
Veneiden kunnossapito
Laituripaikkat
Mökki/Kiinteistöpalvelu
Siivous/Ikkunanpesu







Oman puun varaus 16.4. mennessä. Linkki: http://bit.ly/IlmoittautuminenKnitnTag2021
Löytyykö koiinnostusta yhteisestä VårKultur-puusta? Ota yhteys meihin viimeistään 31.3. jos olet kiinnostunut!

 +35840 83 69850  rosalaskargardsservice@gmail.com

Betjänande
fisk- & köttdisk
Palveleva
kala- ja lihatiski
Vi betjänar/Palvelemme:
må-to/ma-to 9-18, fre/pe 9-20, lö/la 9-15
Lammalavägen 98, Västanfjärd
02-427 560 • www.knallis.fi

CS KiinteistöTekniikka
Asbestipurkutyöt
Asbestsanering
0400 935 115

cs@csk.fi, Kimitoön - Kemiönsaari

Lattiahionnat - Vesieristys - Laatoitustyöt
Golvslipningar - Fuktspärr - Kakelarbeten

KIMITOÖNS FÖRSAMLING
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Välkommen med i församlingens verksamhet!
Information om vad som händer i skärgårdsförsamlingenhittar du på församlingens hemsida,
www.kimitoonsforsamling.fi, samt på Facebook.
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BRYGGOR - LAITURIT

✆ 02 466 2220
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BYGGTJÄNSTER
BYGGTJÄNSTER / RAKENNUSPALVELUT
BRYGGOR / LAITURIT
RAKENNUSPALVELUT

Knit ‘n’ Tag – yhteinen VårKulturpuu?

BYGGTJÄNSTER
BYGGTJÄNSTER
/ RAKENNUSPALVELUT
www.byggis.fi
BRYGGOR / LAITURIT
RAKENNUSPALVELUT
02-466220 DALSBRUK / TAALINTEHDAS

#knitntagturku #taitoaboland #onnielääkäsityössä #taitovarsinaissuomi #neulegraffiti #stickgraffiti
Arrangör/Järjestäjä Åbolands hantverk rf/Taito Åboland Pargas, Parainen, knitntag@gmail.com

MEDVERKANDE HANTVERKARE
Anna Nyreen
Bruksföremål, skulptur, konsthantverk och kurser.
Lytarvägen 7, Sydänperä by, Nagu
anna.nyreen@gmail.com | 040-771 2452
• Öppet hus i keramikverkstaden lör 3.4 kl. 12-16
Cornelius Colliander
Bruks- och konstkeramik, rakubränning, kurser,
samarbetsprojekt
Storgårdsgatan 8, Pargas
cornelius@parnet.fi | 040-580 0545
www.krukmakeri.fi
• Luckans språkbadskaffe 14.4 kl 17.30
Hanna Nore
Traditionell skinngarvning: kurser, föreläsningar
och workshops.
Brusabyvägen 2, Kimito | 0440-333 890
hanna@hannanore.fi | www.hannanore.fi
• Medverkar i film: www.varkultur.fi
Hans G. Hästbacka
Fotokonst, kurser i nålhålskamera/Camera obscura för alla åldrar samt interaktiva nålhålskameraevenemang. Fågelkurser och -vandringar.
hansghastbacka@hotmail.com | 040-038 1513
• Utställning på Luckan 1.4-6.5, fotokurs 16-18.4
02 466 2220
Jill✆Christiansen
DALSBRUK

BYGGTJÄNSTER
✆ 02 466 2220
Stenstorps
fårfarm samt designprodukter av
TAALINTEHDAS
BYGGTJÄNSTER / RAKENNUSPALVELUT
BRYGGOR / LAITURIT
www.byggis.fi
BRYGGOR
LAITURIT
Familjär
atmosfär, bra-stämning
- Perhe-henkinen
ilmapiiri,
hyväoch-skinn.
tunnelma
RAKENNUSPALVELUT
lammull
DALSBRUK
fräscht café med fiskdisk 222, Kirjala , Gårdsbutik.
Skråbbovägen
TAALINTEHDAS
Holmbergs
FiskEttinvid
torget i Dalsbruk.
Holmbergs Fisk
Hertsbölevägen 1
jill@stentorp.fi
| 040 084 4506 | www.stentorp.fi
www.byggis.fi
*stort sortiment*
BRYGGOR
LAITURIT
25900 Dalsbruk
Fisk till salu huvudsakligen
0400 941095
FB: Holmbergs Fisk & Café Four C
Holmbergs Four C
Café
www.holmbergs.fi

Holmbergs Four C

TJÄNSTER
PÅ SJÖ OCH LAND

Karin Holmström
Illustrationer, porträtt, teckningar.
karin.j.holmstrom@gmail.com
www.karinholmstrom.fi
www.facebook.com/karinholmstrom.art
• Utställning Missionsboden 1.4-1.5
Lenita Söderlund, Lillrödjan
Vävning, ruggning av plädar, sömnad. Både egna
produkter unika arbeten enligt önskemål.
Kasnäsvägen 209, Rödvik
lillrodjan@gmail.com | 040 557 2977
• Medverkar i film: www.varkultur.fi
Noahs Bygg och Snick
Träarbeten: möbler, inredning och konsthantverk.
Lytarvägen 7, Sydänperä by, Nagu
noah.byggosnick@gmail.com | 040 771 2536
• Öppet hus i träverkstaden lör 11.4 kl. 12–16
Rolf Eriksson
Västergårds hantverk
Smidesprodukter och föremål
www.facebook.com/vastergardshantverk
vastergardshantverk@outlook.com |040-5046612
• Medverkar i film: www.varkultur.fi
Torolf Cederlöf, Tuffas träleksaker
Gammaldags träleksaker för små och stora barn
Hunäsvägen 99, Pargas
info@tuffanpuulelut.fi | 040-052 4415
www.tuffanpuulelut.fi
• Medverkar i film: www.varkultur.fi

• onsdag
Välkomnar
på Stentorp 31.3–5.4 kl. 12-16,
och lördag.
medverkar
Raikas kahvila kalatiskin kerai film: www.varkultur.fi
Taalintehtaan torin vierellä.
*laaja valikoima*
Joel
Simberg
Kalaa myytävänä pääasiassa
Simberg
Båt &
keskiviikkoisin
ja lauantaisin.

Snickeri
Österretais
Strandväg
23, Korppoo
TAXIBÅT - Facebook:
TRANSPORTER
Holmbergs Fisk och Café Four C
simbergworks@gmail.com
| 040 753 5788
www.holmbergs.fi 0400
941 095/ Carina
- ALLSERVICE
www.simbergworks.fi
-FASTIGHETSSKÖTSEL
• Medverkar i film: www.varkultur.fi

Henrik Ulfstedt 0400 740 756
kontakt@htjaenster.fi www.htjaenster.fi
FLAKHOLMEN
7 BISKOPSÖ 25900 DALSBRUK
Henrik Ulfstedt

BAD | HOTELL | GÄSTHAMN | RESTAURANG | HANDEL | CARAVAN

TAXIBÅT
TRANSPORTER
FASTIGHETSSKÖTSEL
ALLSERVICE

0400 740 756
kontakt@htjaenster.fi

Kunskap om träbåtar och
träarbeten i fyra generationer!
Puuvene ja puutöiden osaamista
jo neljännessä sukupolvessa!

Österbergs Båt och Trä
Brobackavägen, 25700 Kimito/Kemiö
040 822 5360 henrik.osterberg@hotmail.fi
www.osterbergsbatochtra.fi

www.kasnas.com

Puh. 02-521 0100

M-MARKET HOUTSKÄR
Öppet:

Fax 02-521 0101

|

info@kasnas.com

BYGG • RAKENNUS

Soila

Må-Fre / Ma-Pe 9BAD- 18
- HOTELL - GÄSTHAMN - RESTAURANG - HANDEL

KYLPYLÄ - HOTELLI - VIERASSATAMA - RAVINTOLA - KAUPPA

Lö / La 9SPA- 15
- HOTEL - GUEST HARBOUR - RESTAURANT - GROCERY STORE
~ din närbutik i Houtskär ~

Byggarbeten
Rakennustyöt
Allt för bastun
Kaikkea saunaan
Bryggor
Laiturit

~ lähikauppasi Houtskarissa ~

Näsbyvägen/Näsbyntie 178, 21760 Houtskär
market@m-houtskar.fi, 02—46 33 255

|

www.soila.fi
0400 539342

Plåt - Pelti
Tegel - Tiilet

Från material till produkt
Sedan urminnes tider har människohänder bearbetat olika
material för att tillverka allt från smycken och kläder till verktyg,
båtar och hus. Lera, trä, järn, ull och skinn är exempel på förnybara
och hållbara råvaror som används av hantverkare.
Den visuella presentationen Från material till produkt innehåller
sex affischer utgående från fem olika material, och QR-koder länkar till korta filmer där lokala hantverkare bearbetar materialet till
olika föremål.
Affischer finns 1-19.4 på bland annat följande ställen:
Iniö		
Café Gamla Banken (7-19.4)
Houtskär
Näsby centrum 		
Korpo		
Korpo handel, ytterväggen 		
Nagu 		Posten 					
Pargas		
Konstrahuset, fönster i gatuplan
Åbo		
Åbo arbis & bibliotekets nyhetsfönster
Kimito		Villa Lande 					
Dalsbruk
Biblioteket 					
Västanfjärd Biblioteket (13-29.4)

Hela materialet kan ses på www.varkultur.fi

