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VårKultur ordnades 2019 för trettonde 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, 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 2019 var temat 
kultursmaker, 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. Teman för samarbetet har under åren 
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), kultur över 
generationsgränser (2017) samt kulturvandra (2018). 
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2 Temat Kultursmaker, 6-22.4.2019 

Temat för 2019 fastställdes i augusti 2018 till kultur och mat och åboländsk matkultur, 
senare valde vi att kalla temat ”Kultursmaker – Kulttuurimakupaloja”. Alla människor äter 
dagligen och därför är mat och mattraditioner ett ämne som speglar kulturen genom 
historien. Mat är mycket mera än föda och näringsintag och tanken med temat var att 
fördjupa diskussionen kring matens roll i samhället.  

”Vad vore livet utan mat? Våra matvanor speglar vår kultur. Det vi äter har 
genom tiderna även varit inspirationskälla för konst och kultur. Våra dagliga 
matval har dessutom betydelse för hälsa och välmående, för arbete och handel, 
för lokal och global ekonomi samt för klimatet och för miljön.” 
Informationstidningen, Lena Långbacka 

Den gemensamma planeringen för VårKultur 2019 startade på en idéverkstad som hölls vid 
det åboländska kulturseminariet som ordnades på Westers trädgård i Kimito fredagen den 
26 oktober. Målet var att få med olika aktörer som genom att ordna olika evenemang, 
diskussioner, tävlingar och andra aktiviteter skulle lyfta fram matens betydelse i vårt 
samhälle. Diskussioner fördes bland annat kring följande infallsvinklar: 

- Matens betydelse i konsten, till exempel inom litteratur, film, bildkonst, design, 
arkitektur, foto och reklam  

- Mat och minnen, insamling av matminnen, matdiskussioner inom äldreomsorgen 
- Mat, social samvaro och socialt engagemang, att skapa gemenskap och stöda 

integration utgående från mat och måltider  
- Mat och sociala medier, att fotografera mat och bilden som social kod och 

tillhörighet  
- Från jord till bord – producentens perspektiv i näringskedjan  
- Medveten matkonsumtion – hur vår konsumtion påverkar samhället och vår hälsa 
- Åboländsk matkultur och -traditioner, förr och nu  
- Mat som upplevelser eller att kombinera kulturupplevelser med mat 
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Seminariet lockade ett 40-tal deltagare. Vid seminariet lyftes olika aspekter på temat fram. 
Därefter hölls en idéverkstad där fem grupper diskuterade idéer och förverkligandet av 
VårKultur 2019.  
Seminarieprogrammet i bilaga 1.  

Efter seminariet fortsatte diskussioner kring konkretisering av idéer och detaljplanering av 
program vid några öppna möten (Styrhytten i Pargas stadshus, 28.11.2018, Ungdomsgården 
Vimma i Åbo, 9.1.2019 och i Restaurang Fabriken i Pargas 31.1.2019) samt i olika 
arbetsgrupper och med olika samarbetsparter gällande specifika program.  
Sammanställning av seminariets diskussioner i bilaga 2. 

2.1 Programmet 

VårKultur 2019 bjöd på ett mångsidigt program med bl.a. traditioner och trender, fasta och 
fester, tangor och tapas, smoothiecykel och smaksnurra. Det handlade om institutionsmat 
och mathantverk, om produktion och konsumtion, om påsk och plast, om mellanmål och 
musik, om middagar och myter. Det ordnades föredrag, diskussioner, soppteater, smakbitar, 
litteratur, poesi, rim och ramsor, evenemang, berättelser, guidningar, film och mycket mera. 

I programmet ingick även olika kampanjer: VårKultur samlade in berättelser om 
matupplevelser och minnen och bilder av åboländska kylskåp #åboländskakylskåp. VårKultur 
deltog också i kampanjen #plastfriskärgård #muovitonsaaristo. 

VårKultur förverkligades 6.4-22.4 av närmare 50 olika aktörer, bl.a. kultursektorerna i Pargas, 

Kimitoön och (svenska) Åbo, bibliotek, museer, projekt, organisationer, företag, föreningar, 

utbildningsarrangörer och enskilda kulturarbetare. Praktikant Jenina Jylli från Åbo 

Akademi/kulturledning hjälpte till med marknadsföring och med praktiska arrangemang. 

Lista på medarrangörer i bilaga 3.  

Olika målgrupper beaktades och totalt deltog långt över 1000 personer i de olika 
programpunkterna.   
 

Kurser och seminarier 

Ett flertal matlagningskurser ordnades av bland andra vuxeninstituten och föreningar. Ett 

nytt koncept testades - foodjam – med målet att sammanföra olika grupper inom 

matproduktionen och inspirera till nya produkter. Föredrag ordnades om måltidens konst- 

och kulturhistoria samt om åboländska mattraditioner. Seminariet ”Meningen med 

måltiden?” ordnades i Pargas stadshus i samarbete med småbarnspedagogiken inom Pargas 

stad och projekt KulTa. Åbolands ungdomsförbund hade valt temat mellanmål för sin årliga 

programturné på ungdomsgårdar. 

Smakprover och evenemang  

Under VårKultur bjöds på olika möjligheter att smaka på och uppleva mat. Projektet S:t Olav 

Waterway ordnade i samarbete med KulTa-projektet provsmakningar av vandringsmenyer. 

Sagalund ordnade en jubileumsmiddag för att fira att gamla husmodersskolan - 

Sagalundgården fylllde 70 år. Marthorna ordnade ägg-café i Pargas, Kimitoöns museer inbjöd 

till ”Lek med mat”, vid ungdomsgårdar i Pargas ordnades en matresa till Japan och i Kimitoön 

ordnades en mini-närmatmässa. Många gårdar hade öppet hus. 
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Musik och teater 

Ett flertal evenemang ordnades, där musik eller teater kombinerades med mat. Pargas 

Amatörorkester bjöd på tango, tapas och jazz och Teaterboulage i Pargas ordnade 

soppteater. Lunchkonserter på restaurang, jazz med smörgåsbord och allsång med mattema 

hörde också till programpunkterna. 

Matfilmer 

Filmer med temat mat och/eller i kombination med mat ordnades på olika håll. Bland annat 

visades filmerna The Lunchbox, Final straw och Råttatouille av olika arrangörer. En 

specialvisning för förskolebarn ordnades på café Villa Vinden i Åbo och för ändamålet 

gjordes ett pysselblad för barnen. I samband med VårKultur fick förskolebarnen också i 

uppgift att illustrera caféets veckomenyer. 

 

Guidningar 

Guideföreningarna utvecklade guidningar som hade temat mat, till exempel ”Från 

mjölkbutiken klockan fem” i Åbo, ”När spriten flödade” i Korpo och ”Det smakar Pargas” i 

Pargas.  

Rapport från vandringen ”Från mjölkbutiken klockan fem” i bilaga 5. 

Litteratur och berättelser 

Mat är ett återkommande tema i litteratur och berättelser och detta uppmärksammades 

bland annat på en middag med myter, vid högläsning på Åbo bibliotek, på en berättarkväll 

med mathistorier utgående från ett ätbart stilleben, en bokfrukost för föräldrar och ett 

rimjam med temat ”på picknick”. Litteraturföreningens program ”Poeter och potäter” måste 

tyvärr inhiberas p.g.a. lågt deltagarantal, men föreningen kommer att arrangera 
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evenemanget på hösten i stället. Luckans språkbadskaffe hade temat mat, vilket 

uppskattades av deltagarna. 

 
Ätbart stilleben vid berättarcafé på Åbo svenska teater. Stillebenet byggdes upp av Fanny Lundsten 

och Michelle Engman som studerar konstvetenskap vid Åbo Akademi. 

 

Utställningar 

Utställningar ordnades på olika håll. Hans G. Hästbacka visade sin utställning Mat? Ruoka? 

Fotografiska smakbitar på Folkhälsanhuset i Pargas (senare också i Pargas bibliotek). 

Utställningen visade bilder tagna med kameror gjorda av matförpackningar och matvaror, 

t.ex. kokosnötsskal, mjölkburk och pepparkaksdeg. I Nagusalen presenterades skärgårdens 

vilda vegemat och i flera bibliotek presenterades litteratur med temat mat. Den virtuella pop 

up-utställningen ”Mat i konsten – några nedslag i konsthistorien” producerades av Fred 

Andersson, universistetslärare i virtuella studier vid Åbo Akademi. 

Insamling av matminnen och kampanjer 

Under VårKultur samlades matminnen in i samband med olika evenemang. Allmänheten 

uppmanades också skicka in bilder av åboländska kylskåp. För att uppmärksamma matsvinn 

och det skräp som har med matkonsumtion att göra deltog VårKultur även i kampanjen 

#plastfriskärgård #muovitonsaaristo. 

Lista på alla planerade program i bilaga 4. 
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2.2 Kommunikation och marknadsföring 

Detta år valde vi att göra en tidningsbilaga som 
distribuerades med ÅU i samband med deras 
storutdelning den 14 mars. Tidningen 
distribuerades till 60 000 hushåll i Egentliga 
Finland. Därutöver gjordes ett särtryck på 750 
exemplar och bilagan fick synlighet på åu.fi 
under hela VårKultur-perioden. Annonsbilagan 
var 12-sidig och innehöll uppgifter om program 
samt artiklar i anknytning till temat. Detta år 
sålde vi även annonsplatser i tidningen. 
Tidningen delades ut på allmänna platser av 
alla medarrangörer och delades ut vid 
VårKultur-tillställningar. Tidningsbilagan kan 
läsas på VårKulturs webbplats 
www.varkultur.fi.  

Förutom tidningsbilagan var det webbplatsen 
och facebook-sidan 
www.facebook.com/varkultur som fungerade 
som huvudsakliga allmänna 
informationskanaler. På facebook skapades 
evenemang, dels inom VårKultur, dels av arrangörerna själva, enligt överenskommelse. 
Sydkustens webbplats och arrangörernas egna webbplatser samt övriga sociala medier har 
därutöver använts flitigt. Affischer har kopierats eller tryckts upp för en del av 
evenemangen. 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/
http://www.facebook.com/varkultur
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Pressen, informatörer och medarrangörer inbjöds till information om satsningen på 
Gillesgården i Åbo 26.3. Pressinfot ordnades utgående från temat och för tillställningen 
skapades ett stilleben av konststuderande vid Åbo Akademi.  

 
Konstverket Vertumnus av Arcimboldo till vänster, konststuderandes version till höger. 

 
Artiklar om VårKultur som helhet och om de olika evenemangen har ingått i ÅU, 
Annonsbladet och Pargas Kungörelser. Även Yle Vega Åboland uppmärksammade 
satsningen.   

Intern kommunikation sköttes via en intern facebook-grupp. Två informationsbrev till 
medarrangörerna skickades ut, i januari och i mars. 

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 har stött vid behov, koordinerat 
gemensamma aktiviteter och ordnar vissa evenemang för att garantera bredd i utbudet. 
Sydkusten har även skött den gemensamma marknadsföringen och planeringen och ansökt 
om bidrag för detta.  

Att trycka upp tidningen var den största enskilda kostnaden för samarbetet. Detta år 
beviljades inga allmänna stöd för satsningen och det innebar att Sydkusten bidrog med en 
stor del av kostnaderna. Kommunerna deltog i kostnaderna för tidningsbilagan och 
annonsintäkter täckte en liten del av kostnaderna.  Utöver detta stod Sydkusten för 
lönekostnader för koordinering av projektet. 

Priser för inskickade minnen och bilder donerades av Åbolands hantverk, Åbo stad, Pargas 
hembygdsförening, Åbo svenska teater och Sydkustens landskapsförbund.   
Ekonomisk redogörelse i bilaga 6. 
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2.4 Utvärdering 

Ett viktigt mål med VårKultur är att utveckla kulturverksamheten och -samarbetet i regionen. 
Därför anser vi att reflektion och utvärdering är av ytterst stor betydelse för fortsatt 
verksamhet. Satsningen utvärderades i år genom en webbenkät till medarrangörerna. 

28 aktörer fyllde i utvärderingen på webben. Arrangemangen fick mycket positiv respons och 
en stor del av arrangörerna upplevde att de viktigaste fördelarna med VårKultur är synlighet 
och samarbetsparter. 

De flesta arrangörer ordnade sitt program enkom för VårKultur. 18 personer svarade att de 
inte skulle ha ordnat programmet utan VårKultur, 7 skulle ha ordnat det vid en annan 
tidpunkt och 3 personer svarade att de eventuellt skulle gjort det, men att den 
gemensamma satsningen inspirerade. 

- Det är alltid ett mervärde att ha en utomstående aktör med. ett kulturprojket eller 
kultur-relatering ger alltid en tillställning mera substans. 

- Temasatsningen inspirerade till dessa program. 
- Tack vare Våkultur formades det fina samarbetet mellan Sydkustens 

lanskapsförbund, Åbo stads fritidssektor, Sannsaga och Berättarcaféet i Åbo plus ÅST 
och konstuderandena från ÅA. 

- Helt och hållet VårKulturs förtjänst :) 
 

På frågan om vilken nytta arrangörerna upplever med att ha deltagit i VårKultur svarade 19 
personer att de fått mera synlighet, 11 att samarbetet är viktigt och 5 personer nämnde 
inspiration. Endast en av de svarande ansåg att de inte haft mycket nytta av att vara med i 
samarbetet. 

- Vi hittade en ny jättebra samarbetspart. Nätverkande och synlighet är nytta som vi 
fått. 

- Eventuellt fick kurserna mer synlighet via VårKultur. Sedan är det alltid väldigt trevligt 
att samarbeta och träffa olika kulturaktörer i Åboland då VårKultur-programmet 
planeras. Exempelvis höstträffen i Westers var väldigt inspirerande och givande. 

- Vi kunde informera om vårt evenemang i den gemensamma tidningen. 
- Samarbete med andra aktörer. 
- Fint att via ett speciellt tema inspirera till både större och mindre program i regionen. 

För publiken/konsumenten kan det också skapa medvetenhet och nyfikenhet på ett 
tema som man kanske annars inte intresserat sig så mycket för. 

- Mycket synlighet, mycket bra spridning på information, mycket inspiration, bra med 
samarbete med nya och gamla bekantskaper 

Av 28 som svarade var det 26 som ansåg att de vill vara med i VårKultur på nytt. Gällande de 
enskilda evenemangen svarade 19 att de vill ordna motsvarande evenemang på nytt, 5 var 
osäkra och 2 svarade att de inte har tänkte ordna något liknande på nytt. 

Kulturturen för åk 4 i Sirkkala skola utvärderades per e-post. Kulturturen ordnades detta år 
för andra gången och innehöll en del nya element. Deltagarna var mycket nöjda med 
arrangemangen. Förhoppningsvis kan vi få med Cygnaeus skola nästa år. 
Sammanställning av utvärderingen i bilaga 7. 
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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 

 

 
Kamera av pepparkaksdeg, Hans G. Hästbackas utställning. 

 
 

mailto:lena.langbacka@sydkusten.fi
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4 Bilagor 

 

Bilaga 1 Åboländskt kulturseminarium, 26.10.2018 

Bilaga 2 Sammanställning av seminariediskussioner och idéer 

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) 

Bilaga 10 Responsvandring (Sydkustens blogg) 

Bilaga 11 Rollatorrally till Pargas hembygdsmuseum 
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4.1 Bilaga 1: Åboländskt kulturseminarium, 26.10.2018 

Mat och kultur och åboländsk matkultur 
Åboländskt kulturseminarium för kulturaktörer, tjänstemän, politiker, organisations- och 
projektanställda, företagare samt övriga intresserade. 

Fredag, 26.10 kl. 9 - 15 på Westers trädgård, Finnuddsvägen 1255, Kimito 
 

Program  
 

9.00 Kaffet är serverat – välkommen! 
 Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund 

9.30 Från jord till bord – varför närproducerat? 
Helena Fabritius, SLC Åboland 
Om finlandssvensk matkultur och inhemska fruktträd 
Elise Hindström, UngMartha 
Ruoan kulutus murroksessa- kuluttajat haluavat osallistua ruoan tuotantoon 
Johanna Mattila, projekt KulTa 

10.30 Från kakao till choklad – en lång resa  
Paul Reuter, kock och företagare 

11.00 Maten visar vem du är - om sambandet mellan mat och bild 
Fred Andersson, Visual studies, Åbo Akademi 
Vad får vi för mat idag? Om kostpolicy och institutionsmat 
Birgitta Parikka, kostchef, Kimitoön 
Restaurangdag – gemenskap och engagemang  
Timo Santala, restaurangdagens grundare, TedxTalks (video på engelska) 

12.00 Lunch 
Kulinariska konserter och andra kulturkoncept på Westers.  

13.00   Idéverkstad i grupp kring VårKultur 2019 
Vänd på bladet för att läsa om diskussionsämnen 

14.00 Öl – en trendig kulturdryck, Paul Reuter, kock och företagare 

14.30 Sammanfattning av gruppdiskussioner 
Information om bidrag från Svenska Kulturfonden 
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4.2 Bilaga 2: Sammanställning av seminariediskussioner och -idéer 

1. Matkultur som förenar och engagerar   
- Att ordna evenemang samt använda mat för engagemang och integration. 
 
Gruppens tankar och idéer: 
- Matverkstad där man lagar mat tillsammans och bjuder in sina vänner och äter 
tillsammans. 
- Halv 8 hos mig, man träffar nya människor och lagar mat åt varandra 
- Bjud n vänner, alla tar med en råvara och lagar något tillsammans 
- Fotografera maten, lära sig styla maten 
- Food styling kurs 
- Generationsöverskridande evenemang, äldre och yngre lagar mat t.ex. ute 
- Show and dinner 
- Restaurangvecka 
- En gemensam restaurangdag i hela Åboland 
- Parkbio med picnic eller knytkalas 
- Hussatimmarna: baka och bjuda t.ex. på restaurangdag 
- Knytkalas med nyinflyttade/flyktingar 
- Nyinflyttade och finländare lagar mat på sitt sätt av samma råvaror 
- Att många äter tillsammans vid långbord 
- Dinner in the dark 
- Samla in matminnen? 
- Tema där hela familjen deltar, mamma serverar, barnen uppträder, pappa lagar mat, mor-
/farföräldrar bjuds på maten 
- Speed dating kring mat för singlar och ensamma människor 

 
2. Åboländsk matkultur och traditioner  
- Vad är speciellt för regionen? Vad vill vi lyfta fram och hur?  
(mathantverk, föreläsningar, historisk mat, trender, påsken, fasta och frosseri, kris och 
konserv, forskning, m.m.) 

Gruppens tankar och idéer: 
- Traditionella rätter – vad är det – behövs det en utredning? 
- Snålsoppa, protto, rotmos, gröt, potatisgröt, fågelsoppa med klimp, saltströmming, 
kryddfisk, rimsaltade abborrar (”pälsabborre”), strömmingslåda, päronpalt, päronhara, 
blodpalt, kalvdans, potatislimpa, lingongröt (rågmjöl), ”falsk kalvdans”, lingon och leverlåda, 
Louhisaaren sima, rabarber (vår nordiska citron), korvar, ost, bröd (svartbröd, sötsurt), fisk, 
memma, påsakorv, stekt strömming. Senare (1950-tal): svampsås och –soppa, äppel. 
- Gör memma i rivor och dokumentera processen. 
- Intervjuer med t.ex. Maj-Britt Grandell, Solveig Kovanen, Gitta Holmberg, Anna Aittola, 
Rosita Friman 
- Matkulturevenemang med föreläsare om traditionell mat på museer, pop up-restauranger 
som serverar maten. 
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3. Från jord till bord 

- Hur producerar och konsumerar vi livsmedel? Om hållbarhet, närmat, ansvar och val. 

- Bekantningsturer till gårdar behövs 

- Bra med SLC:s skyltning på åkrar 

- ”Kunden/konsumenten är lat.” (?) 

- Marknadsföring behövs i allmänhet. 

- Paketering av upplevelser och aktiviteter kring mat, t.ex. fiska din fisk och grilla den. 

- Pop-up / öppet hus hos mathantverkare: kombinera med öppna Reko-gårdar-event. 

- Nässel- och maskroskurs 

- Återkoppla till traditioner 

- Informationsevenemang kring kollektivt jordbruk, t.ex. hyr/köp fruktträd, få skörden. 

4. Mat som (kultur)upplevelser 
- Mat i konsten och konstnärlig mat, andra länders matkultur. 

- Historiska middagar (jfr historieätarna) – helhetsupplevelse (Marthaföreningar, 
hembygdsföreningar, privatpersoner) 
- Barkbröd 
- Mathistoria, hur har maten utvecklats, hur har den kommit till oss (matkonsumtion, när 
övergick ätandet till frosseri, m.m.) 
- Använd olika kombinationer av mat och bild för konstfostran 
- ”Äta upp” ett stilleben; utgå från en tavla och gör en installation – ät upp det. (Kolla Heikki 
Marila) 
- Kombination av mat och poesi/poetry slam, t.ex. en grupp skriver och en grupp lagar mat. 
- skriva recept och lära sig språk och kultur (integration) 
- fotografera matlagning/processen. Misslyckade bilder – utmaning 
- stand up 
- Dieter som inte bygger på allergier, kontroll över maten och vad vi sätter i munnen.  
- Mat och sex/mat och sinnlighet 
- Mat på museer 
- Krock mellan konstform och mat, t.ex. servera champagne och ostron från korvkiosken eller 
streetfood i konserthuset 
- Äta i mörker 
- servera ”förklädd mat”, dvs mat som inte ser ut som man förväntar. 
- danskaraoke (spaghetti eller karaoke)?? 
- Bjud in musiker hem till middagen 
- Cykelfest 
- Hur äta mat – diskussion kring kulturella skillnader 
- Soppteater 

5. Mat – mera än näring och föda  
- Matkultur för dem som inte kan välja själva. Hur involvera institutionerna i VårKultur? 

- Info och diskussioner kring vikten av ”eget” kök på institutioner och vad man går miste om 
när man utlokaliserar  
- inspirationsföreläsningar för bl.a. familjedagvårdare och gruppfamiljedagvården 
- infoboost om närproducerat i Pargas och ev. paneldiskussioner med olika parter. 
 



16 

 

4.3 Bilaga 3: Medverkande arrangörer i VårKultur 2019 

Medverkande arrangörer 

Ungas Vänner på Ålön rf 
Sannsaga/Mariella Lindén 
Kimitoöns vuxeninstitut 
Ammattiopisto Livia 
Projekt kulTa 
Pargas Hembygdsförening 
Åbo arbis 
Pargas Marthaförening 
Sagalundgillet rf 
S:t Olav Waterway 
Sagalund/Barnkulturcentret 
Fokhälsan 
4H Kimitoön 
Kurala bybacke 
Åbo svenska församling 
Finlands Röda Kors, Pargas avdelning 
Mathantverkarna i Finland rf 
Pargas Amatörorkester rf 
Åbo svenska teater 
Korpo Jazz 
Nagusalen – Nauvosali tmi 
Teaterboulage 
Åbo huvudbibliotek 
Pargas bibliotek 
Luckan i Åbo 
Åbo Akademi/konstvetenskap 
Sarlinska skolan/modersmålslärarna 
Hem och skola vid Sarlinska skolan 
Åbolands litteraturförening ÅLF 
Sydkustens ordkonstskola 
Projekt Hallå Åbo! 
Villa Vinden 
Finlandssvenskt filmcentrum 
Bio Sydväst 
 

Storyguide Åbo/Airi Forssell 
Skärgårdsguiderna rf – Saaristo-oppaat ry 
Omställningsgruppen/Pargas 
Hans G. Hästbacka 
Fred Andersson/visuella studier vid ÅA 
KDC 
Åbo School of Rock 
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF 
 

Företag: 
Bornemanns musteri 
Vikbo torp 
Kamu restaurang 

Erbjudanden och annonser: 
Kelovee 
Booklet 
Kalma tattoo 
Kjell’s kitchen 
MatGlad 
Trattoria Romana 
Café Axo 
Archipelago design 
Taito Åboland / Gullkrona 
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4.4 Bilaga 4: Planerat program 

Lördag, 6.4  
kl. 11-14, Hönor, ägg och plastbantning, Brinkas-stugan, Pargas 
Pargas Marthaförening 
kl. 18, Tango, tapas & jazz, Manegen, Pargas 
Pargas Amatörorkester 
kl. 18-20, Provsmakning av vandringsmeny, Back Pocket, Korpo 
Back Pocket, KulTa, S:t Olav Waterway 

Söndag, 7.4 
Kl. 14, Film: Råttatouille, Bio Pony, Dalsbruk 
Kimitoöns kommun och Finlandssvenskt filmcentrum 

Måndag, 8.4 
Kl. 11.30-, Lunchkonsert med Myyri & Riddo, Kamu, Pargas 
Restaurang Kamu 
 
Tisdag, 9.4 
Kl. 9.30-11, Lek med mat, Bruksmuseet i Dalsbruk 
Sagalund/Barnkulturcentret  
Kl. 11.30-, Lunchkonsert med Myyri & Riddo, Kamu, Pargas 
Restaurang Kamu 
kl. 17-17.30, Matrelaterad högläsning, Åbo stadsbibliotek 
Fritidssektorn Åbo 
kl. 18-20, Provsmakning av vandringsmeny, Pjukala, Pargas 
Excellent Archipelago, KulTa, S:t Olav Waterway 
Kl. 18, Matfilm i Bio Pony, biomatsäck från Four C, Dalsbruk 
Kimitoöns kommun och Finlandssvenskt filmcentrum 
kl. 19, Film: Final straw, PIUG, Pargas 
Bio Sydväst och Omställning Pargas 
Kl. 19,  En liten konsert med Myyri & Riddo, Kamu, Pargas 
Restaurang Kamu 

Onsdag/Keskiviikko 10.4.  
klo 13-15, Saariston makuja kevättulilla, Livia, Parainen 
Ammattiopisto Livia, Luonto-ohjaajaopiskelijat 
14.30-18, Matresa till Japan, Ungdomsgården LYAN, Nagu  
Pargas stad  
kl. 15-16.30/17.30-19, Språkbadskaffe med temat mat på Luckan i Åbo 
Luckan i Åbo 
kl. 17, Guidad vandring: Från mjölkbutiken klockan fem..., Åbo 
Airi Forssell, Storyguide Åbo 
Kl 18.30, Free Swing med buffé, Manegen, Pargas 
Korpo Jazz, Pargas stad – kultur 

Torsdag, 11.4  
Kl. 9-11, Lek med mat, Sagalundgården i Kimito 
Sagalund/Barnkulturcentret  
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kl. 11.30-14, Smaksnurra och smoothiecykel, Folkhälsanhuset, Pargas 
Folkhälsan 
kl. 16-19 Mini-närmatmässa, påsk-REKO, Dalsbruk 
KulTa-projektet och 4H Kimitoön 
kl. 18-19, När spriten flödade, guidad vandring, Korpo 
Skärgårdsguiderna rf – Saaristo-oppaat ry 
kl. 19.00, Berättarcafé Bord duka dig! Tiljan, Åbo 
Sydkustens landskapsförbund, Sannsaga, Åbo stad, konstvetenskap vid Åbo Akademi, ÅST 

Fredag, 12.4  
kl. 8.00, Bokfrukost för föräldrar i Sarlinska skolan, Pargas 
Modersmålslärarna och Hem och skola i Sarlinska skolan 
Kl. 9-14, Påskförberedelser på Kurala Bybacke, Åbo 
Kurala Bybacke 
kl. 18 Indisk hetta med film och mat, The Lunchbox, Manegen, Pargas 
Pargas stad - kultur 

Lördag, 13.4  
kl. 10, Brunch i fastetider, Aurelia, Auragatan 18, vån 1, Åbo 
Åbo svenska församling 
kl. 14-19 Poeter och potäter, Bokens hus i Åbo - inhiberad 
Åbolands litteraturförening, ÅLF 
kl. 10-14  Foodjam, Axxell, Pargas 
KulTa 
Kl. 11-17, Påskförberedelser på Kurala Bybacke, Åbo 
Kurala Bybacke 
kl. 15, Allsång: VårGurka Popsipopsi Porkkanaa, Nagusalen, Nagu  
Nagusalen-Nauvosali 

Söndag, 14.4 
Kl. 11-17, Påskförberedelser på Kurala Bybacke, Åbo 
Kurala Bybacke 

Måndag/Maanantai, 15.4  
kl. 17.30-20, Seminarium: Meningen med måltiden? Fullmäktigesalen, Pargas 
Seminaari: Ateriaan tarkoitus? Valtuustonsali, Parainen 
Pargas stad, Sydkustens landskapsförbund, KulTa 
kl. 18, Det smakar Pargas, guidad vandring, Pargas 
Skärgårdsguiderna rf - Saarsto-oppaat ry 

Tisdag, 16.4 
kl. 9.15, Rimjam: På picknick – Eväsretkellä, Pargas bibliotek/Paraisten kirjasto 

Sydkustens ordkonstskola, Hallå!-projektet 
klo 18, Mäkelän jalanjäljissä, opastettu kävelykierros, Korppoo 
Saaristo-oppaat ry 
kl. 18, Åboländska mattraditioner och smakbitar, hembygdsmuseet, Pargas 
Pargas hembygdsförening 
kl. 18, Soppteater: Nöd, död och falnad glöd, Manegen, Pargas 
Teaterboulage 
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kl. 18-21, Intresserad av kryddväxter? Björkboda skola 
Kimitoöns vuxeninstitut 
Kl. 18, Matfilm i Bio Pony, biomatsäck från Four C, Dalsbruk 
Kimitoöns kommun och Finlandssvenskt filmcentrum 

Onsdag, 17.4 
Kl. 17-20, Matresa till Japan, Ungdomsgården Gluggen, Korpo  
Pargas stad 
kl. 15-16.30/17.30-19, Språkbadskaffe med temat mat på Luckan i Åbo 
Luckan i Åbo 
kl. 18, Soppteater: Nöd, död och falnad glöd, Manegen, Pargas 
Teaterboulage 
kl. 18.15-19.45, Vilda ätbara växter - mat från naturen, Åbo   
Åbo Arbis 
 
Torsdag, 18.4 
Kl. 9, Filmvisning, Råttatouille, Villa Vinden, Åbo 
Villa Vinden och VårKultur 
Kl. 16-19, Matresa till Japan, Ungdomsgården PIUG, Pargas  
Pargas stad 
kl. 18, Soppteater: Nöd, död och falnad glöd, Manegen, Pargas 
Teaterboulage 
Kl. 14-18, Mathantverkare i Kimitoön öppnar dörrarna, Kimitoön 
Björknäs trädgård, Rosendalen och Närboden 
Mathantverkarna i Finland rf 
kl. 15-20 Besök Bornemanns musteri, cideri och bryggeri, Pargas 
Bornemanns musteri 
Kl. 16.30 After work-film, Final straw, Villa Vinden, Åbo - inhiberad 
Villa Vinden och VårKultur 
kl. 18, Indisk hetta med film och mat, The Lunchbox, Back Pocket, Korpo 
Pargas stad - kultur 

Lördag, 20.4 
kl. 14-18, Bin och honung på Vikbo torp, Mielisholm, Pargas 
Vikbo torp 

Måndag, 22.4 
kl. 15-17, Etnoknytkalas, Pargas hembygdsmuseum, Pargas - inhiberat 
FRK, Pargas avdelning och VårKultur 

 

Utställningar på bibliotek, i Fokhälsanhuset i Pargas, på Luckan i Åbo och i Nagusalen i 
Nagu samt virtuell utställning för visning på äldreboenden och andra offentliga platser. 
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4.5 Bilaga 5: Från mjölkbutiken klockan fem, rapport 

Från mjölkbutiken klockan fem 

Onsdagen den 10.04.2019 ordnade VårKultur i samarbete med Storyguide/Airi Forssell en 

guidad promenad med reflektioner kring hur man handlade mat i Åbo för några decennier 

sedan. Airi Forssell fungerade som guide. Under promenaden från Universitetsgatan 34 till 

Gamla stortorget tog Airi upp nostalgiska tillbakablickar på väldoftande butiksmiljöer, caféliv 

och förströelser.  

 

Rutten för den guidade promenaden. 

 

Själva promenaden startade klockan 17:00 och Airi förde deltagarna tillbaka i tiden, då 

matbutikerna inte såg ut som idag. Hon hade med sig bilder av hur Universitetsgatan 34 såg ut 

under olika tider: på ritningen, som ståtligt tvåvåningshus från början av 1900-talet, efter 

bombnedslaget i januari 1940, och senare i reparerat skick med en våning med fyra 

butikslokaler och några bostäder. I närliggande kvarter fanns det nästan bara trähus och några 

få stenhus. Största delen av trähusen har rivits ner och ersatts med moderna höghus senast på 

1980-talet, men några av de vackraste trähusen står ännu kvar på sina platser. I stället för 

dagens större mataffärer och supermarketar fanns det små butiker med olika utbud i varje 

kvarter.  

På adressen Universitetsgatan 34 fanns Valios mjölkbutik, Fisher och Bergers köttbutik, Rites 

kolonialvaruhandel och en barberare. Det diskuterades hur butikerna såg ut och hur 

handlandet har ändrats under åren. Många minns ännu hur Valios mjölkbutik såg ut. Golvet i 

butiken var vit-svart-rutigt och gjort av kakel. Det fanns en glasvitrin och bakom vitrinen stod 
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en tant med vita kläder på sig. Man tog en egen kanna hemifrån som tanten i butiken fyllde. 

’’Kaks mittaa kermaa...’’  hördes det sägas bland deltagarna 

när de började tänka på sina egna besök i mjölkbutiken. De 

hade även nostalgiska matminnen från Fisher och Bergers 

köttbutik och den starka köttlukten. Man talade också om 

hur det i kolonialvaruhandeln, vars föreståndare av barnen 

kallades Riten täti, såldes lite mer främmande matprodukter 

såsom plommon, russin, kryddor och jäst.  

Någonting som inte heller förekommer i matbutikerna idag 

är att man själv fick bestämma mängden t.ex. kaffe och 

mjöl som skulle köpas. I butikerna fanns det mjöllårar av 

trä, som försäljaren öppnade och använde en skopa för att mäta upp rätt mängd, t ex 250 g 

havregryn, i en brun papperspåse. Under promenaden diskuterades hur man idag måste köpa 

ett kilos mjölpaket, som man sedan har länge i skåpet, eller att man i butiken får tre paket 

mjöl för ett billigt pris och plötsligt har man 6 kg mjöl hemma som man aldrig använder.  

Under promenaden tog Airi även upp hur mataffärerna blev större i samband med att man på 

1960-talet började skaffa kylskåp till hemmen. Kylskåpen var stora och tog mycket plats i 

köket, för i början kunde man inte passa in dem i inredningen. Man fick i alla fall bättre 

möjligheter till kylförvaring, i stället för kallskåp och utrymmet mellan fönsterrutor, och man 

kunde köpa större mängder åt gången. Detta ledde till att butikerna blev större med ett 

mångsidigare utbud. Andra ställen som nostalgiskt togs upp var Tarmolas mjölk- och 

brödbutik. Vid Hantverkaregatan, mellan Universitetsgatan och Eriksgatan, fanns tidigare 

bland annat stadens turistbyrå och en bilbutik.  

Det blev också tal om de olika biograferna på Humlegårdsgatan såsom Boston, Domino, 

Astor och Kaleva. Airi tog upp hur det ännu på 1990-talet fanns åtminstone 13 biografer i 

Åbo. I hörnet av Universitetsgatan och Humlegårdsgatan, som fortfarande kallas ”Casinon 

kulma”, fanns fram till 1957 ett hus som hade ett runt hörn. Bredvid det huset på 

Universitetsgatans sida fanns en stor biograf, Casino, som hade en vacker jugendfasad. Den 

hade plats för ca 600 åskådare och också utrymmen för vanlig teater och dylika 

föreställningar. Deltagarna diskuterade även Kestiläs hörn, (nuvarande antikaffär Von 

Simolin), där det i tiderna gjordes parkeringsplatser i de övre våningarna. Det var också den 
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första byggnaden i Åbo som hade en hiss för bilar. På platsen 

där dagens Halonen nu finns uppstod i slutet av 1960-talet 

Centrum, näst efter Helsingfors Stockmann det största varuhuset 

i Finland. Redan före det hade andelslaget Tarmola på samma 

adress haft olika butiker, t.ex. en ”pikamyymälä” (snabbaffär), 

porslinsbutik, damklädesaffär m.m. I hörnet mittemot, på 

Eriksgatan, fanns också den Antonoffska butiken som sålde 

olika delikatesser, som karameller och lemonad.  

I saluhallen finns det ett fönster med varor som såldes i olika butiker för några decennier 

sedan. Man kan även se en docka som har på sig liknande kläder som försäljarna hade i 

butikerna. Airi tog upp hur man kan komma hit och undersöka fönstret närmare, om man 

känner sig nostalgisk. [Och så var det nåt om vad Airis mamma brukade köpa i hallen, såsom 

saltkött av häst hos Hvitfelt, och ”laukkamakkara”, råkorv med vitlök.] 

Promenaden gick vidare mot Apoteksmuseet där Airi och 

deltagarna diskuterade kaffe, bakverk och släkten Pipping som 

bodde i området. Det diskuterades hur synen på kaffe har ändrats 

från 1700-talet till idag. Tidigare sålde man kaffebönor i apotek 

och det var menat att tas som medicin när man hade en 

förkylning. Kaffe blev så populärt, speciellt bland finländare, att 

man började köpa hem det som njutningsmedel istället för 

läkemedel. På 1960-talet gick man till en liten affär och köpte 

t.ex. 200g kaffebönor som sedan maldes och lades i en burk. Idag säljer man färdigt malda 

kaffebönor av olika märken.  

Det diskuterades även om olika bakverk. Hur man sålde bakverk som ’’reikäleipä’’, 

’’sekapulla’’ och ’’ranskanpulla’’ som var favoritbakverken bland deltagarna. 

Under promenaden berättade Airi om Bassi-husets historia. Byggnaden finns vid Aura å och 

huset är ritat av Charles Bassi på 1830-talet, därav namnet Bassi. Under de senaste åren har 

huset genomgått en grundlig renovering. Men namnet Bassi är inte helt nytt. För några 

decennier sedan hade byggnaden exakt samma namn och fungerade då som ett kafé. Här 

kunde man köpa gott kaffe som serverades från vita kaffekoppar med en svart tryckt profil av 

Åbo.  
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Längs Aura å såldes det även glass; populära och goda ”idrottspinnar” eller 

’’urheilupuikkon’’ som vissa av deltagarna kallade dem. Promenaden fortsatte mot Aboa 

Vetus där tidigare Stoffels schweizeri fanns, ett kafé som sålde söta och salta bakverk. Själva 

promenaden slutade vid Gamla stortorget där det diskuterades om små korvkiosker där det 

rymdes max två arbetare som sålde ”höyrynakkin” och piroger med två knackkorvar eller 

med äppelmos. Trots det blåsiga vädret var guidningen väldigt lyckad och fick deltagarna att 

tänka på gamla goda tider och ta en nostalgisk tillbakablick på hur Åbos mathandel såg ut. 

  

Jenina Jylli / Praktikant för Sydkustens landskapsförbund 

 

Tillägg av guiden Airi Forssell: 

Angående Bassi-huset: I samma lokal där Blanko nu finns, drev Marthorna ett kafé med 
namn Bassi, detta var i slutet på 1960-talet, och under 1970-talet. Kopparna var just sådana 
Jenina beskriver. 

Glassen som jag pratade om tillverkades av en liten fabrik, Patas, och det var Patas 
mockaglass som såldes i Bassi-caféet. Patas stora hit var den där urheilutikku, ”idrottspinne”, 
men den såldes mest i Patas egen glasskiosk vid Salutorget och andra Pataskiosker, dock inte 
vid åstranden. 

I trakterna av nuvarande Aboa Vetus fanns Stoffels schweizeri, ett kafé med spritservering, 
och detta var i slutet av 1700-talet. Det här kaféet kom med i guidningen i samband med 
herrarnas förmiddagspromenader, ett fenomen från början av 1800-talet, kanske ungefär 
1809 fram till Åbo brand. Det var herrar senatorer (medlemmar av regeringskonseljen), 
professorer från Akademin och andra högt stående medlemmar i societeten som brukade 
företa sig promenader på förmiddagarna. De kunde starta från antingen nya Julins eller 
gamla Julins apotek, ta sig där en droppsup (som apotekaren blandade ihop lik dagens 
barmästare) och därtill morseller, ett slags sötsaker av seg sockermassa kryddade med kanel, 
citron och annat som doftade och smakade gott. Sådana morseller kunde även föras hem åt 
”intet ont anande” barn (Svante Dahlströms ord).  

Färden fortsatte till ”Persikomamsellerna” Pauvrells likörkammare i Kyrkokvarteret 
(någonstans vid nuvarande Domkyrkobrons brofäste, på Domkyrkans sida) där man likaså 
intog någon god dryck med Arbogakringlor, sedan till schweizeriet, sedan till det andra 
apoteket, och så kunde man börja om igen. Promenaderna var ett sätt för herrarna att på ett 
förtroligt och ocensurerat sätt utbyta nyheter och underrättelser och tala om viktiga saker, 
ett slags nätverkande. På den tiden kunde man inte lita på att brev och andra trycksaker 
levererades till mottagaren utan att hamna ut för censur eller oönskade mellanhänder och 
dylikt.  
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4.6 Bilaga 6: Ekonomi 

 

KOSTNADER  

Löner o arvoden 550 

Resor 500 

Möteskostnader 200   

Marknadsföring 
 

Tidning, planering 1493,00 

Tryck och distribution 4715,25 

Webbhotell 124,00 

Hyra, Gillessalen 46,50   

Material 
 

Vernissage, stilleben 89,90 

Utställning + vinst 31,95 

Vinster/Bornem&Vikbo 20,00   

Totalt 7770,60   

INTÄKTER 
 

Egen andel 5393,60 

Guidning 30,00 

Bord duka dig, biljetter 297,00 

Kimitoön 300,00 

Pargas 300,00 

Åbo 300,00 

Annonsörerna 1150,00   

Totalt 7770,60 

 

Koordinatorns lön ingår inte i de redovisade kostnaderna. 
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4.7 Bilaga 7: Utvärdering av Kulturtur för Sirkkala skola, 16.4.2019 

I vandringen deltog två klasser uppdelade i tre grupper. På varje punkt (förutom på Zabadak) 

delade elevgrupperna ytterligare upp sig i två. Totalt fick de pröva på 6 olika verksamheter 

och dessutom besöka ungdomsgården Zabadak i Vimma.  

Vandringen förverkligades under VårKultur med temat kultursmaker och verkstäderna 

uppmärksammade temat på olika sätt. Dessutom fick grupperna ingredienser till ett recept på 

de olika stationerna. 

Kulturturen förverkligades av Luckan i Åbo i samarbete med Sydkustens landskapsförbund. 

Följande organisationer deltog med verkstäder: Sydkustens ordkonstskola, Scoutkårerna 

Pojkarna och Åbo Vildar, Åbo Svenska Teater, KDC Kashmi Dance Company, UngMartha 

och Åbo School of Rock. 

Utvärderingsfrågor skickades till Sirkkala skola och till de medverkande organisationerna. 

Frågor till lärarna: 

1. Var det lämpligt att rikta vandringen till åk 4? Om inte, vilken årskurs skulle du föredra? 

2. Hur fungerade tidtabellen ur er synvinkel? 

3. Eventuella kommentarer gällande aktiviteterna på platserna. 

4. Kändes kulturturen meningsfull/nyttig? På vilket sätt? 

5. Var det för få, lämplig mängd eller för många aktiviteter? 

6. Hur fungerade insamlingen av ingredienser till receptet? Använde ni det i skolan efteråt? 

7. Är ni intresserade av att vara med igen nästa år? 

8. Eventuella övriga kommentarer. 

Frågor till deltagande organisationer: 

1. Vad tyckte du om att rikta vandringen till åk 4?  

2. Hur fungerade tidtabellen? 

3. Kändes kulturturen meningsfull/nyttig? På vilket sätt? 

4. Vill du/ni vara med igen nästa år? 

5. Eventuella övriga kommentarer. 

Två lärare svarade på frågorna, båda var mycket nöjda: 

- Programmet lämpade sig bra för åk 4. 

- Lite bråttom fick vi att hinna till varje ställe, 5 min mera tid för att gå från ställe till 

ställe skulle vara bra mellan punkterna. Min grupp höll tiden bra och programpunkterna var 

passligt långa. I Vimma hann vi vara bara en kort stund. 

- Allt uppskattades. 

- Vi lärde oss mycket om en massa olika saker samtidigt som vi hörde om hobbyutbudet i 

stan. 

- Lämplig mängd aktiviteter 

- Vi delade ut receptet i klassen, hade inte möjlighet att baka. 

- Rekommenderar programmet för blivande fyror i skolan. 

- Tack för en fin kulturtur. 
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- Årskurs 4 var och är enligt mig den perfekta årskursen för en sådan här grej. Tidtabellen var 

annars ganska ok men för min grupp som började med rockskolan så blev den delen avsevärt 

försenad. Som tur var de övriga dragarna skickliga på att förkorta och "dra ihop" eget 

program.  

- Det mesta kändes helt meningsfyllt och det var passligt med tid planerad för varje aktivitet. 

En längre tid hade lett till oro. 

- Receptet ok men kanske ingen succé för eleverna. Om jag får en fjärde klass en annan gång 

så kommer jag gärna på nytt. 

Sirkkala skolas rektor: 

Jag är jättenöjd över att ni ordnar - tack! Åk 4 verkade vara en mycket lämplig åk. Vi är gärna 

med även i fortsättningen. 

Av deltagande organisationer fick vi svar av fyra (Scoutkåren Pojkarna, Åbo Vildar, 

Zabadak och Sydkustens ordkonstskola): 

1. Vad tyckte du om att rikta vandringen till åk 4?  

- Årskurs 4 är en lämplig ålder, barnen är nyfikna men har tillräckligt med tålamod och 

fingerfärdighet att göra punkterna. Yngre skulle inte kanske få ut lika mycket av programmet. 

De är också i en sådan ålder att de kan föreslå hemma att kanske pröva på en av hobbyerna. 

- Åk 4 fungerade riktigt fint, bra åldersgrupp! 

- De som går på åk.4 är vår yngsta målgrupp, så det passar bra. Jag skulle personligen se en 

ökning till 6. De i fyran är ändå lite för unga för att självmanta bege sig till de olika sektorerna 

på fritiden och på egen hand.  

- Mycket bra, eleverna var emottagliga och glada. Också åk 5 fungerade bra, tror dock inte att 

elever i åk 3är tillräckligt mogna. 

2. Hur fungerade tidtabellen? 

- Tidtabellen fungerade bra, hos oss hann man bra med aktiviteten utan extra dödtid. 

- Tidtabellen var lite efter men det skadade inte, dock är 10 min per station kanske lite kort, 

15 skulle vara bättre! 

- Tidtabellen fungerade bra. Alla kom nästan i utsatt tid. Vi hade ett par grupplärare som 

frågade oss om de skulle till Luckan.   

- Helt ok, något smått strul men det är svårt att räkna en mera exakt minuttidtabell. 

3. Kändes kulturturen meningsfull/nyttig? På vilket sätt? 

- Det kändes lyckat, flera av barnen verkade intresserade och många frågade faktiskt hur man 

kan bli en scout. 

- Trevligt att kunna nå ut till potentiella nya scouter och ge dem en idé om vad vår verksamhet 

går ut på. Det var några barn som berättade att de har funderat på att börja scouting på hösten 

så definitivt ett nyttigt evenemang för oss. 

- Det är mycket nyttigt att svenskspråkiga aktörer får chansen att visa upp sig för att bevara 

kultur som språk.  

- Det är bra att få ordkonst mera känd även bland de som inte är anmälda, att lärarna också vet 

vad det handlar om och på sikt kanske få mera deltagare. 

4. Vill du/ni vara med igen nästa år? 

- Vi vill gärna vara med nästa år. 

- Vi vill gärna vara med igen! 

- Det vill vi.  

- Jo tack! 
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5. Eventuella övriga kommentarer. 

- Det var trevligt att höra att barnen också hade gillat aktiviteterna, gav en god känsla av hela 

saken. 

- Lärarna får gärna ha större koll. Inte alla visste om ”recept-jakten” ☺  

Som förslag kanske lärarna eller ansvarige skulle ge som uppgift åt eleverna att ta reda på lite 

information om de olika punkterna antigen i förväg eller på plats för att redovisa för varandra 

eller liknande. Tiden de var här räcker inte riktigt för både informationsmässigt och 

aktiviteter.   

- I infobladet kunde man specificera att man skall komma in och samlas på bibbans innergård, 

nu blev det onödigt rådd och spring upp o ner i trappor. 

- Ungmartha tycker också det är ett lyckat koncept. Åk 4 var bra och vi är gärna med i 

framtiden. 

Summa summarum: 

Alla verkar nöjda och vill gärna vara med på nytt. Lite kan konceptet ännu finslipas men i det 

stora hela verkar det vara en värdefull satsning och ett lyckat koncept. Nästa år kunde man 

igen försöka få med Cygnaeus. Det lönar sig att kontakta kulturansvariga läraren i god tid. 

Skulle kanske vara bra att ge lite mera info om de olika verkstäderna till skolan i förväg så att 

de har möjligheter att förbereda sig lite bättre. 

 

Pargas, 23.5.2019 

Lena Långbacka 
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4.8 Bilaga 8: Ett mångsidigt program växer fram (Sydkustens blogg) 

VårKultur bjuder i år på Kultursmaker, om mat, kultur och matkultur. Jag håller som bäst på 
med att sammanställa programmet för årets gemensamma åboländska kultursatsning. 

Vad vore livet utan mat? Vad, var, när och hur vi äter speglar vår kultur och mat är en 
ständig inspirationskälla för konst och kultur. Våra dagliga matval har dessutom betydelse 
för hälsa och välmående, för arbete och handel, för lokal och global ekonomi samt för 
klimatet och för miljön.  
 

Årets tema har inspirerat en mängd olika arrangörer att ordna program. Det bjuds på 
traditioner och trender, fasta och fester, tangor och tapas, smoothiecykel och smaksnurra. 
Det kommer att handla om institutionsmat och mathantverk, om produktion och 
konsumtion, om påsk och plast, om mellanmål och musik, om middagar och myter. Det blir 
föredrag, diskussioner, soppteater, smakbitar, litteratur, poesi, rim och ramsor, evenemang, 
berättelser, guidningar, film och mycket mera. Du kan dela dina matminnen och öppna ditt 
åboländska kylskåp. Missa inte heller möjligheten att vara med och äta upp ett modernt 
stilleben. 

Processen med VårKultur är alltid lika spännande. Vi börjar varje år med ett nytt tema och 
varje år känns det i något skede helt kaotiskt. Senaste höst höll vi ett inspirationsseminarium 
där olika infallsvinklar presenterades och i grupp diskuterades olika idéer. Från dessa idéer 
har ett program vuxit fram, bit för bit. Nu, en månad före start börjar programmet vara klart. 
Nu återstår bara finslipning, informationsarbete och förverkligande. 

Jag ser fram emot att få vara med om att bjuda på alla dessa fantastiska kultursmakbitar som 
nätverket av arrangörer ordnar. Det är glädjande att så många nappat på i år. Det är det som 
gör att vi lyckas erbjuda ett så mångsidigt program för så många olika grupper i hela 
regionen. 

Mera information på www.varkultur.fi, www.facebook.com/varkultur 

Lena Långbacka, platschef 
 

  

http://www.varkultur.fi/
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4.9 Bilaga 9: Matminnen 

Matminnen och -upplevelser  

 
Under VårKultur 2019 samlar vi in tankar och minnen om mat. Vi vill höra om just dina 
upplevelser, minnen och tankar, positiva och negativa! 
 
1. Vad tänker du när du hör ordet "matkultur"?  
2. Vilken är dagens viktigaste måltid?  
Frukost – lunch – mellanmål – middag - kvällsmat – annan måltid/vad? 
3. Favoriträtt?  
4. Finns det något du inte äter?  
5. Har du någon stark matupplevelse? Berätta!  
6. Äter du memma under påsken? Nej – Ja/med vad? 
 

Skicka dina matberättelser senast 30.4 till Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund, 
Strandvägen 24, 21600 Pargas, lena.langbacka@sydkusten.fi eller fyll i formuläret på 
www.varkultur.fi/ovrigt. 

 

Matupplevelser och minnen (Sydkustens blogg) 

Äter du memma på påsken? ”Nej, jag äter i stället chokladägg.” 

Det svarar en 11-årig flicka i VårKulturs insamling av matminnen och –upplevelser. En kvinna 
i 70-års åldern berättar om ett barndomsminne: ”Vi var på holmen. Mamma kokade potatis 
och strömming i en aluminiumkastrull. Efteråt drack vi te. Vattnet hade hon kokat i samma 
kastrull och teet smakade som strömming.” 

Mat väcker känslor, minnen och tankar. Strömming, memma och havregrynsgröt är exempel 
på rätter som väcker diskussion och barndomsminnen. Jag har flera gånger hört 
skräckhistorier om hur barn tvingats äta upp sin kalla, klibbiga gröt eller om hur 
strömmingsben fastnat i halsen.  

”Jag kommer ihåg när jag var i dagvården och det serverades fisk och jag tvingades äta upp 
all mat. Fiskbenen fastnade i halsen. Därför har jag aldrig lagat fisk, även om jag nuförtiden 
har börjat äta fisk igen.” (Kvinna, 50 år) 

Diskussioner kan gå heta kring helt vardagliga matfrågor: har du någon gång diskuterat hur 
man ska skala en banan? Det finns starka åsikter om i vilken ända man ska man börja! Jag 
har märkt att inte heller smörgåspålägg är ett neutralt diskussionsämne: är det ok med både 
ost och korv på smörgåsen och vilkendera ska i så fall vara under? Att servera vegetariskt 
eller vegansk mat kan också få människor att höja på ögonbrynen. Ett annat sätt att få igång 
diskussion är att säga ordet ”skolmat”. 

Under VårKultur samlar vi in tankar och minnen om mat. Vi vill höra om upplevelser, minnen 
och tankar, positiva och negativa! Det handlar om favoriträtter eller om vad man definitivt 
inte äter. Vi vill höra åsikter om dagens viktigaste måltid och om skillnaden mellan hemlagat 
och hel- och halvfabrikat. Vi vill höra berättelser om starka matminnen, t.ex. det första 
restaurangbesöket eller nya smakupplevelser. Det är fritt fram att skriva om memma och 

mailto:lena.langbacka@sydkusten.fi
http://www.varkultur.fi/ovrigt
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annan påskmat, om vardag och fest eller t.ex. om vad som hör till en ”myskväll” framför 
TV:n. 

”Jag blir galen när varje nytt matställe kommer med sitt mantra: närodlat, färska råvaror 
o.s.v. Det är ju så självklart det att det inte behöver sägas. Vem skulle bjuda gästerna på 
gröna potatisar och härsket smör, eller...? (Kvinna, 75 år) 

I grupp väcks minnena och dofter kan få det att vatnnas i munnen. Mat är ett tema som 
passar att diskutera i vilka grupper som helst; med släkt och vänner, med kollegerna på 
kafferasten, på stugan, i butiken, på lunchrestaurangen. Alla har ett förhållningssätt till mat: 
boende inom äldreomsorgen, barn i dagis och skola, studerande som ska leva på 
studiebidrag och –lån. Vilka minnen har du?  

”Stekta plättar vid stranden över eld.”  

”Jag minns när jag som liten pojke fick smaka på farfars rökta böckling, direkt 
ur ugnen”  

”Barndomens filbunke om somrarna på 50-60-talet.” 

VårKultur-programmet är slut för i år, men matminnen kan skickas hela april. Bland de som 
deltar lottas matrelaterade priser ut.  

Skicka berättelserna till Lena Långbacka på Sydkusten i Pargas, Strandvägen 24, 21600 
Pargas eller per e-post till lena.langbacka(at)sydkusten.fi 

 
Lena Långbacka, platschef 
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4.10 Bilaga 10: Bin och kakor på vårutfärd (Sydkustens blogg 

Det åboländska kultursamarbetet VårKultur avslutades med en utfärd till Kimitoön, en bra 
avrundning på samarbetet kring kultursmaker. Hela temat startade nämligen med ett seminarium på 
Westers i Kimito hösten 2018. Nu är cirkeln sluten. 

Årets VårKultur bjöd på ett digert program under några aprilveckor, ordnat av ett 50-tal deltagande 
arrangörer. Mat var ett tacksamt tema som hade inspirerat till ett verkligt fint smörgåsbord av olika 
kultursmaker, enligt en del nästan för mycket av det goda. Det kändes bra att kunna knyta ihop 
påsen och tillsammans med några av arrangörerna fundera på vad som gick bra och vad som kunnat 
göras bättre. Vi ville också med utfärden tacka alla som varit med och förverkligat samarbetet. 

Vårutfärden, som ordnades i samarbete med projekt KulTa, fokuserade också på mat-temat. Vi 
började med att besöka Rosendahlen, Solveig Fribergs härliga och färgsprakande trädgård. Solveig 
jobbade tidigare som kultursekreterare i Kimitoöns kommun, så hon har varit med och förverkligat 
VårKultur ett flertal gånger. Det var ett kärt återseende och roligt att träffa henne i sin nya roll. Efter 
pensioneringen har hon nämligen helhjärtat kunnat satsa på biodling och på sin trädgård. 

Efter besöket fortsatte vi färden till Sagalund, där Li Näse och Fredrika Henriksson berättade om 
museets matrelaterade projekt. Bland annat har man byggt upp miljöer, där barn får ”leka med mat” 
och volontärer har hjälpt till med att tillverka till exempel fiskar och bullar av trä. Under VårKultur 
firades också att Sagalundgården, som tidigare inrymt husmodersskola, i år fyller 70 år. I Sagalund 
berättade också Marina Saanila om Sydkustens projekt Skärgårdshistoria med många sinnen. Inom 
projektet har man satsat en hel del på matrelaterade teman och vi hann också titta på en film som 
producerats och som visar hur man tillverkade memma förr i tiden. 

Vi åt lunch på café Adele – ett smultronställe inne i Sagalundgården. Därefter åkte vi vidare till Villa 
Lande, där vi träffade Riitta Wuorio-Bäck på Cake my way. Hon vann tävlingen Hela Finland bakar 
2019 och vi hade glädjen att få smaka på hennes kakor och höra henne berätta sig och om tävlingen. 

På hemvägen hann vi ännu besöka både Närboden i Kimito och Peuravaaran Puutarha i Sagu. 

Det var tyvärr inte så många som hade möjlighet att komma med på utfärden och uppleva våren 
bland blommor, bin och kakor. Men vi som var med hade en verkligt trevlig och innehållsrik dag där 
vi dessutom hann prata mycket om årets VårKultur och börja fundera på nästa år, då temat är 
hantverk. 

Lena Långbacka, platschef 
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