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HÅLLBART HANTVERK • KESTÄVÄ KÄSITYÖ
Kurser & workshops • Kurssit & työpajat

Föreläsningar, guidningar
& hantverksträffar
Luennot, opastukset & tapaamiset

Öppet hus & arbetsdemonstrationer
Avoimet ovet & työesittelyt

VårKultur är ett årligen återkommande åboländskt
kultursamarbete. Sydkustens landskapsförbund koordinerar
satsningen som ordnats sedan 2007. VårKultur planeras och
förverkligas av Sydkusten i samarbete med kultursektorerna
i Åbo, Pargas och Kimitoön. Dessutom samarbetar vi med
privatpersoner, konstnärer, hantverkare, organisationer och
föreningar för ett mångsidigt program. VårKultur är öppet för
alla intresserade.

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.
Vuosittain valitaan uusi teema. Ohjelma ja liite ovat pääosin
ruotsiksi, tervetuloa kielikylvylle kestävän käsityön pariin!

Hållbart Hantverk

Kestävä käsityö

Årets VårKultur handlar om handens
kunskap. Vi vill på olika sätt lyfta fram
hantverkets betydelse och även låta
professionella hantverkare som verkar
i regionen visa vad de gör. Det finns
mycket att berätta om och vi har glädjen
att kunna bjuda på en mängd program
av kurser och verkstäder, utställningar,
arbetsdemonstrationer, diskussioner,
presentationer och mycket mer av över
50 medarrangörer. En röd tråd i programmet är hållbarhet och återvinning,
något som verkar vara en självklarhet
för många hantverkare.
Hantverk är också tradition och kulturarv. På museerna kan du bekanta dig
med traditionella hantverk och tävlingen
”vad heter redskapet” handlar om att
känna igen gamla verktyg. Den publiceras i ÅU 1.4 och på webben. Fina priser
utlovas.
Vi hoppas också kunna locka med
allmänheten – dig – att använda dina
händer till skapande verksamhet. Förutom att delta i kurser och verkstäder
som erbjuds under VårKultur kan du
vara med och pryda påskträd eller bygga
ditt eget insekthotell.
Vad vore världen utan hantverk?
Välkommen!

Tämän kevään VårKultur-tapahtuman
aiheena ovat kädentaidot. Tuomme
käsityön merkitystä esiin eri tavoin ja
annamme alueella toimivien käsityöläisammattilaisten näyttää, mitä he
tekevät. Kerrottavaa riittää, ja meillä on
ilo esitellä erilaisia kursseja ja työpajoja,
näyttelyitä ja työnäytteitä, keskusteluita,
esitelmiä ja paljon muuta. Ohjelman
punaisena lankana on kestävyys ja
kierrätys, ajattelutapa, joka on monelle
käsityöläiselle itsestäänselvyys.
Kädentaidot ovat myös osa yhteistä
kulttuuriperintöämme. Voit tutustua perinteisiin käsityömuotoihin eri museoissa ja tunnistaa vanhoja työkaluja "arvaa
esine"-kilpailussa. Kilpailu julkaistaan
Åbo Underrättelser -lehdessä 1.4 ja netissä. Luvassa on hienoja palkintoja.
Toivomme, että saamme yleisön
– eli juuri sinut – käyttämään käsiä
luovasti. VårKultur-tapahtuman aikana
järjestetään useita kursseja ja työpajoja.
Voit myös olla mukana koristelemassa
pääsiäispuuta tai rakentaa oman hyönteishotellisi.
Mitä maailma olisikaan ilman kädentaitoja?
Tervetuloa!

Utställningar • Näyttelyt

Marknader & evenemang
Markkinat & tapahtumat

Försäljning & tillverkning av hantverk
Käsitöiden tuotanto & myynti
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Hållbart Hantverk och insekthotell
– bygg ett du också!

V

åra pollinerare och andra insekter har på många
håll allt svårare att hitta boplatser. Ett insekthotell är som en fågelholk för insekter – ett ställe
att övervintra och bo i. Att bygga ett hotell för insekter
är enkelt och materialet finns omkring oss – det är
bara att gå ut och samla!
Inom VårKultur bad vi några hantverkare bygga insekthotell och en del av dem kan ses på Luckan i Åbo.
De kommer också att finnas på www.varkultur.fi under
VårKulturveckorna. Kolla in dem – hoppas att också du
inspireras till ett eget bygge och att du lägger upp en
bild av det på Instagram, #varkultur2020, #insekthotell
eller skickar en bild till oss så att vi kan samla alla bilder på ett ställe. Du kan också bygga ett i Ankarparken
i Pargas ti–ons 7–8.4 kl. 9–12. Material finns på plats.
Varför insekthotell?

Många insekters naturliga livsmiljö har försvunnit på
grund av förändringar i miljön. Genom att bygga ett insekthotell kan du hjälpa dem att hitta en boplats och en
plats att söka skydd. Om du sätter upp ett hotell i din
trädgård kan du locka dit nyttiga pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor.
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Pääsiäispuu

Påskträd

Kun aloimme suunnitella VårKultur 2020 tapahtumaa,
saimme kuulla, että värikkäillä pääsiäismunilla koristeltu pääsiäispuu on perinteinen näky eri osissa Saksaa.
Näin ajatus kaupunkien pääsiäispuista alkoi kehittyä.
Innokkaat toimijat aloittivat aivoriihen ja alkoivat laatia pääsiäismunien prototyyppejä. Tavoitteena oli laatia
kauniita mutta myös edullisia, säänkestäviä ja luontoystävällisiä koristeita.
Monet ovat innostuneet ajatuksesta, ja VårKultur
2020 tapahtuman aikaan pääsiäispuita tulee näkymään
eri puolilla Turunmaata. Sisätiloissa olevat pääsiäispuut
löytyvät Turun ja Kemiönsaaren Luckan-infopisteistä. Paraisilla toimivalle nuorten paja Aktiva on tehnyt
puunrungon – suurkiitos heille!
VårKultur-tiimi on laatinut kaksi inspiraatiovideota,
jotka löytyvät sekä osoitteesta www.varkultur.fi että Facebookista. Videoissa on esimerkkejä puuhun sopivista
pääsiäismunista, joten anna niiden inspiroida, koristeiden laatimisessa oikeastaan vain mielikuvitus on rajana!
Ripusta pääsiäismunasi johonkin suunniteltuun pääsiäispuuhun tai koristele kokonaan oma pääsiäispuusi
kotipihalla, työpaikalla tai muualla. Paraisten kaupunki
aikoo tehdä pääsiäispuista jokavuotisen perinteen, mikä
on meidän mielestämme huippuidea!

Idén om påskträd i byarna kläcktes redan under ett av
de första planeringsmötena för VårKultur 2020. Då fick
vi höra att påskträd med färgglada ägg är en årlig tradition på vissa håll i Tyskland.
Tanken på färggranna, pråliga träd med olika sorters
ägg började så småningom ta fart. Ivriga aktörer satte
igång med brainstorming och konstruktion av ”protoägg”. Målet var att skapa vackra ägg som även skulle
vara förmånliga, vädertåliga och snälla mot miljön.
Många har nappat på idén och under VårKultur 2020
kommer det att finnas ett antal träd på olika håll i regionen. Det kommer även att finnas inomhusträd, på bl.a.
Luckorna i Åbo och Kimitoön. Stammarna till de träden
får vi tacka ungdomsverkstaden Aktiva i Pargas för.
VårKultur-teamet har gjort två inspirationsvideor (se
www.varkultur.fi eller fb), med exempel på hurdana ägg
man kan göra, men det är verkligen endast fantasin
som sätter gränser för hur de olika äggen kan tillverkas
och se ut. Kolla gärna videorna och låt dig inspireras till
äggtillverkning. Kanske hänger du dina ägg i något av
de planerade påskträden i trakten eller kanske du rentav
pryder ett eget träd på gården, på jobbet eller på någon
annan lämplig plats? Pargas stad har planerat att göra
påskträdet till en årlig tradition, det tycker vi låter som
en alldeles fantastisk idé!

VårKulturs Påskträd/Pääsiäispuut
Inomhus, sisätiloissa

Pa rgas stads
påskträd
– en ny
tradition !

Utomhus, ulkona
Nagu, 1–19.4
Nagu marthor, skolelever och ungdomar har tillverkat prydnaderna.
Plats: Mellan grillkiosken och Seo
Kimito arbetscenter, 1–19.4
Äppelträdet är smyckat med ägg i olika storlekar, dekorerade med Jukka Kulankos unika teckningar. Många händer på Kimito arbetscenter har deltagit.
Plats: Kimito arbetscenters gård, Sågvägen 9
Dahliahemmet i Dalsbruk, 6–19.4
Dahliahemmets invånare har tillverkat ägg och prytt sitt träd på gården.
Plats: Dahliahemmets gård, Kolabacksvägen 4
Hannahemmet i Dragsfjärd, 6–19.4
Dagcentrets seniorer har tillverkat prydnaderna till trädet.
Plats: Hannahemmets gård, Erkasvägen 27a
Dagcentret i Kimito, 7–19.4
Dagcentrets seniorer visar upp sina nya utrymmen i ungdomsgården nya Banan
och klär sina påskträd 7.4.
Plats: Utanför ungdomsgården Nya banan, Skolvägen 1
Pargas/Parainen, Strandvägen 28/Rantatie 28, 9–23.4
Alla är välkomna att skapa en ny tradition i Pargas, ett gemensamt påskträd.
Ta del av äggverkstäderna lö 4.4. eller tillverka dina ägg hemma, i skolan, på
jobbet eller med grannarna. Trädet dekoreras 9.4.
Tervetuloa mukaan luomaan yhdessä Paraisille uusi traditio – pääsiäispuu. Voit
askarrella pääsiäismunia työpajoissa la 4.4, kotona, työpaikallasi, koululuokallasi tai vaikka naapureidesi kanssa. Puu koristellaan 9.4.
Plats/Paikka: Strandvägen/Rantatie 28, Pargas/Parainen
Mera info/lisää infoa: www.varkultur.fi

Hur?

Det går att bygga ett insekthotell av t.ex. en gammal
hylla, en konservburk eller en mjölkburk, bara den är
vattentät. ”Huset” fylls med t.ex. vass, näver, kottar och
gräs. Ett hönsnät ovanpå håller fåglarna borta. Insekterna tycker också om träbitar som man borrat olika stora
hål i.
Var?

Insekthotellet ska placeras på en ljus och skyddad plats
på 1–2 meters höjd. Häng upp insektshotellet på en
husvägg, en grindstolpe eller ett staket, gärna med morgonsol. Hotellet ska helst placeras i närheten av blommande växter eller träd – då ökar chansen att pollinerare
söker sig till trädgården.
Dela med oss av dina hotell på
#varkultur2020 #insekthotell

Tidningsbilagan utgiven av:
Sydkustens landskapsförbund rf., Strandvägen 24, 21600 Pargas
pargas@sydkusten.fi, 044-544 3348 | www.sydkusten.fi, www.varkultur.fi
VårKultur-team: Lena Långbacka (platschef, ansvarig redaktör),
Mariella Kronström (koordinator), Amanda Grönroos (praktikant)
Layout: Mikael Syrjälä, AboGrafi, Pargas
Foto: Lasse Andersson/Studio Strandvägen samt deltagarnas egna bilder.
Kuvat: Lasse Andersson/Studio Strandvägen ja osallistujien omat.
Vi ansvarar inte för eventuella ändringar i programmet.
Emme vastaa mahdollisista ohjelmamuutoksista.
Tack till äggtillverkare: Konstskolan Pictura, Kårkulla skn Mocca serviceenhet, Solgläntans seniorer, ungdomsverkstaden Aktiva samt Folkhälsans
hantverkseftis Sirkkala-Hanttis m.fl.
VårKultur 2020 förverkligas med bidrag från Stiftelsen Martha och Albin
Löfgrens fond och Centret för konstfrämjande (Taike)

Luckan i Åbo, 1–19.4
I trädet hänger fantasifulla ägg, tillverkade av grupper på Mocca serviceenhet samt Folkhälsans hantverkseftis Hanttis. Du kan titta in och göra ditt eget
påskägg till trädet.
Plats: Luckan i Åbo, Gillessalen, Auragatan 1 H
Luckan i Kimitoön, 2–19.4
Titta in och gör ditt eget påskägg till trädet på drop-in-verkstäderna 1–2.4 eller
hämta ägg som du gjort hemma.
Plats: Luckan i Kimitoön, Villa Lande, Engelsbyvägen 8
Pasendo i Kimito 1–19.4
I Pasendos matsal har eftisbarn och seniorerna pyntat ett träd.
Plats: Pasendo, Vretavägen 6

Vad heter redskapet?
Sydkustens landskapsförbund och Pargas
Hembygdsförening ordnar tillsammans VårKultur-tävlingen ”Vad heter redskapet?” Det gäller att gissa vad avbildade föremål från hembygds
museets samlingar använts till. Tävlingen publiceras
i ÅU onsdagen den 1 april, på www.varkultur.fi
och i fönstret på Studio Strandvägen i Pargas. Bland
de rätta inlämnade svaren lottas fina priser ut, huvudvinsten är ett museikort.

www.varkultur.fi

Arvaa esine!
Sydkustens landskapsförbund ja Paraisten kotiseutu
yhdistys järjestävät yhdessä VårKultur-kilpailun
”Arvaa esine!” Kilpailussa arvataan, mitä kotiseutumuseon kokoelmista löytyvillä esineillä on tehty.
Kilpailu julkaistaan Åbo Underrättelser -lehdessä
keskiviikkona 1. huhtikuuta, www.varkultur.fi
sekä Studio Strandvägenin ikkunassa Paraisilla.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan hienoja
palkintoja, päävoittona on museokortti.

Kostnadsfritt – om ej annat anges !
Maksuton – jollei muuta mainita !
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Plats: Garnhärvan, Arkadiavägen 6
Anmälan till Kimitoöns Vuxeninstitut senast 30.3
Arr: Kimitoöns vuxeninstitut och Garnhärvan
lö 4.4 kl. 11–13
Korpo
Påskpyssel med återvinningstema
Hantverkstaden firar veckoslut i kreativa Korpo och VårKultur 2020 genom att ordna
återvinningspyssel för intresserade i alla åldrar. Vi gör «tändliljor» i påskliljans färger
av gamla äggkartonger och ljusstumpar.
Observera att det under dagen även ordnas annat program på Skärgårdscentret.
Plats: Hantverkstaden vid Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832
Arr: Hantverkstaden, Korpo kulturgille rf , Veckoslut i kreativa Korpo

Kurser & workshops –
Kurssit & työpajat
ons/ke1.4. kl(o) 18–21
Pargas/Parainen
Konsthantverk Utan gränser/Taidekäsityö Rajaton
Konstverkstad för ungdomar 13–18 år. Alla får göra ett eget tredimensionellt
konstverk. Vi använder återvinningsmaterial. Inga förhandsanmälningar.
Taidepaja 13–18 -vuotiaille nuorille. Pajassa valmistetaan oma kolmiulotteinen
taideteos. Käytämme kierrätysmateriaaleja. Ilmoittautumista ei vaadita.
Ledare: konstlärare/taideopettaja Stella Tiisala
Plats/paikka: Konstskolan/Taidekoulu Pictura, Fredrikaplan/Fredrikanaukio 4
Arr/järj: Konstskolan/Taidekoulu Pictura
ons-to 1–2.4 kl. 13–16
Kimito
Påskpyssel drop-in för barn, Vi dekorerar påskris och pysslar påskpynt som hängs
upp i Luckans påskträd.
Plats: Luckan i Villa Lande, Engelsbyvägen 8
Arr: Luckan Kimitoön
to 2.4 kl(o) 10–12
Pargas/Parainen
Sinnesbad för de minsta/Aistikylpy perheen pienimmille
Drop-in för 0–3 åringar med vuxen / Drop-in 0–3 vuotiaille aikuisen seurassa
Kom på en upptäcktsfärd i sinnenas värld tillsammans med ditt barn! På sinnesbadet
får ni fritt utforska en fantasivärld med olika material, färger och former.
Tule mukaan lapsesi kanssa tutkimusretkelle aistien maailmaan! Aistikylvyssä saatte
vapaasti tutkia erilaisten värien ja muotojen ja materiaalien mielikuvitusmaailmaa.
Plats/Paikka: Åbolands hantverk, Klockarståget / Lukkarinkuja 5
Arr/Järj: Åbolands hantverk rf
to 2.4 kl. 16.30–18.30
Åbo
Påskpyssel för barn
Vi pysslar bland annat ägg som vi hänger i Luckans påskträd. Programmet är en del
av Luckans Kulturkarameller för våren 2020.
Anmälan: senast 26.3 till abo@luckan.fi eller 02-233 1986
Plats: Luckan, Auragatan 1 H
Arr: Informationscentret Luckan i Åbo
fre 3.4 kl. 9–12
Pargas
Repslagning
Vi slår rep med barngrupper inom småbarnspedagogiken. Kom och följ med hur
man gör rep för hand.
Plats: Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4
Arr: Gäddan och gänget - Pargas stads småbarnspedagogik
fre 3.4 kl. 17.30–20.30–lö 4.4 kl. 10–16
Åbo
Återbruka juice- och mjölkburkar
Av tomma juice- och mjölkburkar kan man göra börsar, fläta skålar, göra pynt...
Material kan fås eller köpas i samband med kursen.
Kursavgift: 23,00 €
Anmälan senast: 26.3
Arr: Åbo svenska arbetarinstitut
lö 4.4 och lö 18.4 kl. 10–13
Kimito
Tå-upp sockor med Tone och Sara
Vi stickar ett par sockor från tårna upp, mönster och garn hjälper vi till med. Under
första kurstillfället stickar vi tån på sockan och under andra stickar vi hälen.
Kursavgift: 15€ + materialkostnader

lö/la 4.4 kl(o) 10–14
Pargas/Parainen
Framtidens påskägg / Tulevaisuuden pääsiäismunat
(TI-)TI-TU, Påskäggs-konstverkstad för hela familjen. Vilken typ av ägg lägger
framtidens fåglar? Hur ser framtidens påskägg ut? Vi tillverkar påskägg både hem
och till Pargasbornas eget påskträd.
(TI-)TI-TYY, Pääsiäismuna-taidepaja koko perheelle. Minkälaisia munia munivat
tulevaisuuden linnut? Miltä näyttää tulevaisuuden pääsiäismuna? Valmistamme
pääsiäismunia sekä kotiin että paraislaisten omaan pääsiäispuuhun.
Plats: Pargas bibliotek/Paraisten kirjasto, Strandvägen/Rantatie 28
Arr/järj: Pargas bibliotek/Paraisten kirjasto och/ja Konstskolan/Taidekoulu Pictura
lö/la 4.4. kl(o) 11–14
Pargas/Parainen
Påskverkstad / Pääsiäistyöpaja
Påskägg / Pääsiäismunat
Vi skapar ägg till påskträdet vid stadshuset, trädet kläs den 9.4. Workshopen är
lämplig för alla åldrar. Du kan också bara titta in och hämta inspiration för att
hemma göra ägg till det gemensamma påskträdet.
Askarrellaan munia pääsiäispuuta varten. Puu koristellaan 9.4. Työpaja sopii kaikenikäisille. Voit myös tulla vaan pistäytymään ja hankkimaan inspiraatiota, jotta voit
tehdä pääsiäismunia kotona Paraisten yhteistä pääsiäspuuta varten.
Påskris/Virpomisvitsoja
Tillverka ditt eget påskris! Ett påskris dekorerar du helt gratis och de följande betalar
du 50cent/st. Tee virpomisvitsoja! Yhden vitsan saat tehdä maksutta, seuraavat
maksavat 0,50€/kpl.
Plats/paikka: Pargas Affärs innergång/Pargas Affärin sisäkäytävä, Köpmansgatan/
Kauppiaskatu
Arr/järj: Pargas stad - kultur och Åbolands hantverk/Paraisten kaupunki - kulttuuri ja
Åbolands hantverk
lö–sö/la–su 4–5.4. kl(o) 12–16
Åbo/Turku
Påskägg med vaxteknik/Pääsiäismunia vahatekniikalla
Dekorera färgglada påskägg med traditionell vaxteknik.
Koristellaan pääsiäismunia perinteisellä vahatekniikalla.
Plats/paikka: Kurala bybacke/Kuralan kylämäki, Jahnvägen/Jaanintie 45
Verkstadsavgift/Työpajamaksu: 5€
Arr/järj: Åbo Museicentral/Turun Museokeskus
må 6.4 kl. 14.30–16.30
Åbo
Craftivism
Kombinera aktivism med hantverk, korsstygnsbrodera dina egna budskap eller
serie-strips! Gruppen träffas även må 30.3, 20.4 och 27.4. Craftivisten Hanna Väätäinen ger modeller, tips och råd.
Deltagaravgiften 10€ inkluderar material och handledning. Max antal deltagare: 15.
Plats: Åbo huvudbibliotek, andra våningen ovanför café Sirius, Slottsgatan 2
Anmälningar senast 22.3 till anna.edgren@turku.fi
Arr: Åbo fritidssektor och Vårkultur 2020
må–ons 6–8.4 kl. 18.30
Pargas
Äggmålning i stilla veckan
Äggmålning i vaxteknik tre kvällar i stilla veckan. Församlingen bjuder på materialet.
Man kan delta alla tre kvällar om man vill.
Plats: Församlingshemmets nedre sal, Kyrkoesplanaden 5
Arr: Pargas församlingsdistrikt i Väståbolands svenska församling
ti 7.4 kl. 16–18.30
Dalsbruk/Taalintehdas
Brodera ett eget citat/Kirjo oma sitaatti
Broderi är ett bra sätt att uttrycka sig. Prova brodera i egen stil, skapa ett eget bokmärke eller kanske en hustavla med ett passande tema. Välkommen för att brodera i
en avspänd stämning!
Kirjonta on oiva tapa ilmaista itseään. Kokeile kirjontaa vapaalla tyylillä ja tee
kirjanmerkki tai vaikka huoneentaulu juuri sinulle sopivalla aiheella. Materiaalina
kierrätystekstiilit. Tervetuloa kirjomaan rennolla otteella!
Plats/Paikka: Dalsbruks bibliotek/Taalintehtaan kirjasto, Tullbacksv./Tullinmäentie 7a
Arr/järj: Dalsbruks bibliotek/Taalintehtaan kirjasto

www.varkultur.fi
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ti 7.4 kl. 17–19
Åbo
Stickcafé
Kom med på stickcafé om du vill ha sällskap och stöd då du handarbetar eller vill lära
dig virka eller sticka. Också icke-marthor är hjärtligt välkomna!
Plats: Marthakansliet, Gillesgården, Auragatan 1G (inne på gården), vån. 2.
Arr: Åbo svenska Marthaförening
Kontakt: marthastickcafe@gmail.com, tel. 045-354 1000
ti 7.4 & 14.4 kl. 17.30–20
Pargas
Stickcafé
Alla intresserade är välkomna till stickcaféet, det går att komma när som helst mellan 17.30 och 20. Vi träffas varje tisdag, året runt.
Plats: Restaurang Malmen, Strandvägen 1
Arr: Handarbetsaffär Brita
ti 7.4, 14.4, 21.4 kl. 17.30–20.45
Pargas
Luffarslöjd
Lär dig grunderna i luffarslöjd. Tekniken går ut på att göra föremål av järntråd som
formas med hjälp av tänger och viras fast med tunn järntråd. Du får lära dig att göra
enkla krokar, brödnaggar och små skålar.
Kurspris: 14€ + materialkostnader
Plats: Pargas Hembygdsmuseum, Storgårdsgatan 13
Arr: Skärgårdens Kombi, obs! förhandsanmälan
ti–ons 7–8.4 kl. 9–12
Pargas
Bygg ditt insekthotell
Bygg ditt eget insekthotell av vass och träbitar. Evenemanget är för hela familjen.
Material finns.
Plats: Ankarparken, Urnlundsvägen 4
Arr: Ankarparken, Pargas stad
lö 11.4 kl. 10–12
Äggverkstad
Kom och dekorera påskägg. Verkstaden är öppen för alla intresserade.
OBS! Påskmarknad i Verkstan kl. 11–14.
Plats: Gamla verkstan, Tullbacksvägen 3
Arr: Sagalunds barnkulturcenter

Dalsbruk

lö 11.4 kl. 10–14
Kimito
Öppet stickcafé
Stick dig in och sticka tillsammans med oss. Kolla samtidigt in Garnhärvans sortiment.
Plats/arr: Garnhärvan, Arkadiavägen 6
sö–må 12–13.4 kl. 13–18
Dalsbruk
Öppet hus med drop-in workshop
Gör dina egna hängen, pärlor, örhängen m.m. av olika färgade massor(leror), tar ca
1 timme.
Plats: Ceracon, Sabbelsvägen 8.
Deltagar-/materialavgift: 20€
ti 14.4 kl. 17–19
Åbo
Sytalko för Project Liv
Handarbetskampanj i samarbete med Project Liv, som bland annat delar ut
gosehundar till långtidssjuka barn i ambulans eller på sjukhus. Hundarna sys enligt
ett visst mönster och färger. Vill/kan du inte sy, kan du komma med och klippa, fylla
gosedjuren eller heja på!
Plats: S:t Olofsskolan, Klostergatan 11
Arr: Åbo svenska Marthaförening
ons 15.4 kl. 9–13
Nagu
Repslagning
Vi slår rep med barnen i Karusellens daghem. Kom och följ med hur man gör rep för
hand. Kl. 11.30–12.30 tar barnen en paus, då kan du själv testa att slå rep.
Plats: Bollhallen i Nagu
Arr: Gäddan och gänget - Pargas stads småbarnspedagogik
ons/ke 15.4. kl(o) 18.00–19.30
Houtskär/Houtskari
Bokbindarverkstad/Kirjansidontatyöpaja
Kristiina Rainio och Jan Göransson håller bokbindarverkstad. Passar både barn och
vuxna.
Kristiina Rainio ja Jan Göransson vetäävät kirjansidontatyöpajan. Työpaja sopii sekä
lapsille että aikuisille.
Plats: Houtskärs bibliotek/Houtskarin kirjasto, Näsbyvägen/Näsbyntie 197
Arr/järj: Biblioteken i Pargas stad /Kirjastot Paraisten kaupungissa
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to 16.4. kl(o) 17.30
Åbo/Turku
Crossbodyväska/-laukku
På väg på festival? Kom med och gör en crossbody-väska eller piffa upp din gamla
midjeväska!
Du behöver återvinningstyg och sax.
Festarille menossa? Tule tekemään kanssamme festarille crossbody-laukku tai
tuunaa vanha vyölaukkusi! Tarvitset mukaan kierrätyskangasta ja sakset.
Plats/Paikka: Finfringe festivalkontor/festivaalitoimisto, Eriksgatan/Eerikinkatu 34,
bakgården/takapiha
Anmälan/Ilmoittauminen: sms/txt, whatsapp, 046-640 6493
to 16.4. kl(o) 15–17.30
Kimito/Kemiö
Brodera ett eget citat/Kirjo oma sitaatti
Broderi är ett bra sätt att uttrycka sig. Prova brodera i egen stil, skapa ett eget bokmärke eller kanske en hustavla med ett passande tema. Välkommen för att brodera i
en avspänd stämning!
Kirjonta on oiva tapa ilmaista itseään. Kokeile kirjontaa vapaalla tyylillä ja tee
kirjanmerkki tai vaikka huoneentaulu juuri sinulle sopivalla aiheella. Materiaalina
kierrätystekstiilit. Tervetuloa kirjomaan rennolla otteella!
Plats/Paikka: Kimito bibliotek/Kemiön kirjasto, Engelsbyvägen/Engelsbyntie 8
fre 17.4 kl. 17.30–20.30–lö 18.4 kl. 10–16
Åbo
Återbruka kaffepåsar
Av tomma kaffepåsar kan man fläta burkar, göra underlägg... Material kan fås eller
köpas på plats.
Kursavgift: 23,00 €
Förhandsanmälan senast: 8.4
Arr: Åbo svenska arbetarinstitut
lö 18.4 kl. 12–16
Åbo
Bind en egen bok
Bli bekant med bokens historia och bind en egen anteckningsbok med hårda pärmar.
Eva Costiander-Huldén inleder med en kort föreläsning om bokens anatomi. Därefter
introducerar bokbindaren Janne Göransson oss i bokbinderiets konst.
Plats: Gillesgården, Auragatan 1, Åbo
Pris: 12 euro (i priset ingår kaffe med dopp)
Förhandsanmälan senast 14.4 till carmela.johansson@gmail.com
Arr: Åbolands litteraturförening
lö/la 18.4 kl(o) 14–18
Pargas/Parainen
Circuit Bending
Ge din kasserade ljudleksak nytt liv genom att modifiera dess elektronik! Genom
att avlägsna vissa komponenter och lägga till andra, kan du tillverka ett unikt
instrument. Under 15-åringar med målsman eller med dennes tillstånd. Inga
förhandskunskaper krävs. Du kan också bara komma och titta.
Anna vanhalle lelulle uusi elämä modaamalla sen elektroniikkaa! Poistamalla ja
lisäämällä komponentteja voit valmistaa omaa uniikkia soitinta. Alle 15 vuotiaat
vanhemman kanssa tai tämän suostumuksella. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Voit
myös tulla seuraamaan.
Plats/Paikka: Piug Ungdomsgården/PUNT, Skolmästargränd/Koulumestarinkatu 5
Arr/järj: Paraisten elektroniikkaryhmä (JL & Visa Lahtinen)
Anmälan (om du vill löda och fixa): jannelindgard@hotmail.com
Ilmoittautuminen (jos haluat juottaa ja korjata): jannelindgard@hotmail.com
sö 19.4 kl. 14.00
Pargas
Tillverka dina egna bivaxdukar!
Bivaxdukar fungerar som ett utmärkt alternativ till plastfolie, är antibakteriella,
miljövänliga och giftfria och hjälper dig att minska på plastförbrukningen. Bivaxpaketen ser trevliga ut i kylskåpet. Slå in osten, utflyktssmörgåsen och täck in kärl med
matrester med bivaxdukarna som kan tillverkas i önskad storlek.
Ta med: Strykjärn, bakplåtspapper och bitar av bomullstyg, gärna gamla tyger som
tvättats många gånger, eller ekologiskt bomullstyg.
Pris: 12 € + materialkostnader
Plats: Dalaskog, Åntalavägen 25
Arr: De Ungas Vänner på Ålön rf
Anmälningar: dalaskog.duv@gmail.com, 040-455 0618
1–19.4 må–to kl(o) 10–15
Pargas/Parainen
Lux-verkstad/työpaja
Delta i tillverkningen av en gemensam ljusinstallation till Lux Archipelago
(6–22.11.2020).
Vi knyter en rya av återvunnet material, välkommen alla dagar och tider när hantverkscentret är öppet. Installationen presenteras 6.11.2020.
Osallistu yhteisen valoteoksen tekemiseen Lux Archipelagoon (6–22.11.2020).
Solmimme ryijyä kierrätysmateriaalista päivisin taitokeskuksen aukioloaikoina.
Tervetuloa! Teos paljastetaan 6.11.2020.
Plats/Paikka: Hantverkscentret, Klockarståget 8
Arr/Järj: Åbolands hantverk rf

mycket annat som fortfarande står sig i Iso-Kohmos trivsamma miljö! Kl. 12–16
har man möjlighet att dekorera färgglada påskägg med traditionell vaxteknik
(verkstadsavgift 5 €).
Eikö käsityö ole aina kestävä? Iso-Kohmossa voit ihailla kauniita tekstiilejä, keittiövälineitä ja paljon muuta edelleen käytössä kodikkaassa miljöössä. Klo 12–16
koristellaan pääsiäismunia perinteisellä vahatekniikalla (työpajamaksu 5 €)
Plats/Paikka: Kurala Bybacke/Kuralan Kylämäki, Jahnvägen/Jaanintie 45
Arr/järj: Åbo Museicentral/Turun Museokeskus
må/ma 6.4. kl(o) 11–19
Pargas/Parainen
Öppet i tatueringsstudion/avoimet ovet tatuointistudiossa
Välkommen att bekanta dig med tatueringsstudion Kalma Tattoo.
Tervetuloa tutustumaan Kalma Tattoon tatuointistudioon.
Plats/Paikka: Kalma Tattoo, Hantverkargränd 1/ Käsityöläiskuja 1
må–ti 6–7.4 kl 16–21
Kimito
Öppet hus på näbbskokurs
Kursen fokuserar på tillverkning av näbbskor med traditionella metoder. Kursen är
fullbokad, men alla är välkomna att följa med när vi jobbar.
Plats: Axxell, Brusabyvägen 2
Arr: Västra Nylands folkhögskola

Öppet hus &
arbetsdemonstrationer
Avoimet ovet & työesittelyt
to 2.4 kl. 14.30–16
Pargas
Äggskattjakt
Ordkonstgruppen i Pargas bibliotek ordnar äggskattjakt på ordkonstvis. Drop
in-öppet för alla barn i lågstadieåldern. Kom på skattjakt och bekanta dig samtidigt
med ordkonstskolans verksamhet.
Plats: Pargas bibliotek, Strandvägen 28
Arr: Sydkustens ordkonstskola
fre/pe 3.4. kl(o) 10–15
Pargas/Parainen
Kokning av rödmylla/Punamullan keittäminen
Studerande vid yrkesinstitutet Livia kokar rödmylla på traditionellt sätt. Kom och ta
dig en titt under dagen. Kaffeservering.
Paikalla Ammattiopisto Livian opiskelijat keittämässä punamultaa työnäytöksenä.
Tule käymään. Kahvitarjoilu.
Plats/Paikka: Pargas hembygdsmuseum/Paraisten kotiseutumuseo, Storgårdsgatan/
Storgårdinkatu 13
Arr/Järj: Ammattiopisto Livia och/ja Pargas Hembygdsförening
lö 4.4 kl. 10–15
Kimito
Öppna dörrar i snickeriet
Välkommen att bekanta dig med snickeriet och verksamheten. På plats finns ett litet
sortiment av handgjorda produkter som är till salu.
Plats: Jans möbel och målning, Åkerbackavägen 6
lö 4.4 kl.10–13
Korpo
Båtbygge i skärgården
kl. 10–11, Auditoriet i Skärgårdscentrum Korpoström: Båtar byggda på klink – unikt
för Norden, presentation av Bosse Mellberg.
kl. 11–13, Öppna dörrar i båtverkstaden på Näsudden i Korpoström. Båtbyggarna
Joel Simberg, Johan Simberg och Jonatan Reuter presenterar aktuella projekt.
Båtbyggeriet bjuder på kaffe. Båttransport till verkstaden ordnas från ångbåtsbryggan i Korpoström kl. 11 och 12. Observera att det under dagen även ordnas annat
program på Skärgårdscentret.
Plats: Skärgårdscentrum, Korpoströmsvägen 832 och Näsudden, Korpoström
Arr: Skärgårdshavets Unesco biosfärområde
lö/la 4.4. kl(o) 10–13
Pargas/Parainen
Papperskonst/paperitaidetta
Riina-Liina Eräpohja är på plats i sitt arbetsrum och berättar om sitt arbete med
bland annat urnor av papper.
Käsityöläinen Riina-Liina Eräpohja on työhuoneella ja kertoo työstään. Eräpohja
valmistaa mm astioita ja uurnia kierrätetystä ja hajoavasta raaka-aineesta.
Plats/Paikka: Syntydesign, Köpmansgatan/Kauppiaskatu 7
lö 4.4 & 18.4 kl. 10–15
Fusion Mineral Paint
Presentation av mineralmålfärg. Möjlighet att prova färgen under dagen.
Plats: Mindoor, Viksvägen 7 B

Nagu

lö–sö/la–su 4–5.4. kl(o) 11–17
Åbo/Turku
Påskförberedelser/Laitetaan pääsiäistä
Är inte hantverk och handarbete alltid hållbart? Se vackra textilier, köksredskap och

ti 7.4 kl. 13–17
Kimito
Öppet hus på nya dagcentret, ti 7.4 kl. 13–17
Välkommen till nya dagcentret för äldre i ungdomsgården nya Banan. Vi dekorerar
träden utanför dagcentret med påskägg som seniorerna har tillverkat.
Plats: Nya Banan, Skolvägen 1 i Kimito centrum
Arr: Dagcentret i Kimito
ons 8.4 kl. 15–18
Pargas
Branddepån är öppen
Branddepån rustas upp, olika arbetsmoment presenteras, fönsterrenovering demonstreras. Försäljning till förmån för projektet.
Plats: Pargas gamla branddepå, Kyrkoesplanaden 10
Arr: Pargas Hembygdsförening
ons 8.4 kl. 10–18
Kimito
Lappat och lagat – hantverksdag
Fjädrar, stoppning och tyg: Reparation av en stol förevisas. Utställning med olika
lappade och lagade textilier och föremål samt hjälp med hur man själv kan stoppa
strumpor. Mattrasklippning, återanvändning av kaffepåsar och försäljningsutställning med Sussis hantverk.
Allmänheten får vara med och sticka en halsduk åt tjuren Nandi.
Plats: Sagalundgården, Museivägen 7
Arr: Sagalunds musem, m.fl
ons–fre 8–10.4 kl. 10–17
Kimito
Skinngarvningsmästaren på jobb
Välkommen att följa med traditionell skinngarvning! Under tre dagar jobbar jag
med ren-, kanin- och fårskinn. Du kan också komma med och pröva på att garva
fiskskinn. Alla skinn garvas med naturvänliga metoder med naturliga syror, t.ex.
bark från olika typer av träd – gran, ek och videbark eller fettsyror.
Plats: Brusabyvägen 2
Arr: Hanna Nore, traditionell skinngarvare/perinnenahkuri
to–lö 9–11.4 kl. 12–18
Pargas
Påsköppet på Stentorp fårfarm
Smålamm i fårhuset, ull- och skinnprodukter i bodegan och akvareller till påseende i
matsalen. För besök under övriga VårKultur-dagar: meddela i förväg, 040-084 4506,
jill@stentorp.fi
Plats: Stentorp, Skråbbovägen 222
City Gold backstage, to 9.4 kl. 18.30–20.00
Pargas
En kväll i verkstaden i City Gold. Välkommen att bekanta dig med smyckeshantverk
och tekniker inom smyckestillverkning.
Plats: City Gold, Köpmansgatan 9
Förhandsanmälningar: Karl-Johan Bäckström 050-542 4355,
karl.johan.backstrom@gmail.com
Minimi 10 pers. max 20pers
lö 11.4. kl. 12–16
Keramik och trä
Öppet hus i keramikverkstaden och i träverkstaden i Sydänperä.
Kom och titta, fråga, prata!
Plats: Lytarvägen 7
Arr: Keramiker Anna Nyreen och Noahs Bygg och Snick

Nagu

lö–sö 11–12.4 kl. 10–16
Åbo
Påsk på Klosterbacken
Spännande äggrullningstävling för barn med pris till vinnaren. Påskäggsdekorering
visas av föreningen OvoDecor rf. På lördagen kan du träffa sockerbagaren, som
tillverkar de mest fantasifulla påskdekorationerna i marsipan.
Pris: Vuxna 8 €, Barn (7–15 år) 3 €, Familjebiljett 19 €. Gratis inträde med museikortet.
Arrangör: Hantverksmuseet på Klosterbacken, Vårdbergsgatan 2
sö–må 12–13.4 kl. 13–18
Dalsbruk
Öppen keramikverkstad
Kom och bekanta dig med verksamheten och produkterna. Även möjlighet att delta i
drop-in workshop och tillverka egna hängen, pärlor, m.m.
Plats: Ceracon, Sabbelsvägen 8
Arr: Britt-Marie Smeds, Ceracon Ab

www.varkultur.fi
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ti 14.4 kl(o) 10–18
Kimito/Kemiö
Från trasa till matta / Rievusta matoksi
Vi visar hur man förvandlar gamla kläder och textilier till fina mattor. Utställning av
trasmattor och vi lottar ut en matta bland alla besökare. Välkommen in!
Näytämme miten vanhat vaatteet ja tekstiilit muuntuvat kauniiksi matoksi. Räsymattonäyttely. Arvomme maton kaikkien kävijöiden kesken. Tervetuloa!
Plats/Paikka: Kimito hantverkscenter/Kemiön taitokeskus, Vretavägen/Vretantie 40
Arr/Järj: Åbolands hantverk rf
ti–ons 14–15.4 kl. 12–18
Pargas
Pop-up Sandy Bee & The Biccest
Pop-up med hantverk, utställning, tatuering + väggmålning med temat hantverk
för allmänheten (alla åldrar får delta).
Plats: Köpmansgatan 7
Arr: Sandy Bee
ons 15.4 kl. 12–18
Öppet hos Tuffas träleksaker
Kom och bekanta dig med var och hur Tuffas träleksaker görs.
Plats: Hunäsvägen 99
Arr: Tuffas träleksaker / Torolf Cederlöf

Pargas

to 16.4 kl. 18–20
Pargas
Book launch & Vernissage
Sandy Bee & Iida Ruohonen ger tillsammans ut sin allra första bok, «Katukahvi»,
som handlar om förändring, förlust och kärlek. Dikterna är skrivna av Iida Ruohonen,
boken är illustrerad av Sandy Bee. Iida och Sandy träffas på Art Bank enl. följande:
Fre 17.04.2020 kl. 15–18 | Lö 18.04.2020 kl. 11–16 | Sö 19.04.2020 kl. 11–16
Plats: Art Bank Finland, Köpmansgatan 24
Arr: Art Bank, Sandy Bee, Iida Ruohonen
lö-sö 18-19.4 kl. 11–15
Öppen keramikverkstad
Margot Åberg håller öppet hus i sin keramikverkstad. Möjlighet att dreja.
Plats: Brobackavägen 1-4, följ skyltarna

Pargas

ti 14.4 kl. 17
Pargas
Kom ut och dofta på vårsolen
Kom på en promenad i Pargas centrum, känn doften av våren och diskutera hur du
jobbar med händerna och vad hantverk betyder för dig i vardagen.
Start: Utanför Pargas bibliotek, Strandvägen 28
För personer med funktionsvariationer, anmälningar via duv@aboland.fi
Arr: DUV i västra Åboland
ti 14.4. kl. 18–20.15
Pargas/Parainen
Färgarens himmel
Färgare och vävare Hannele Köngäs berättar om växtfärgning och om sitt arbete.
Begränsat antal deltagare ryms med.
Hannele Köngas kertoo kasvivärjäyksestä ja työstään ruotsiksi, mutta kysymyksiä
saa esittää myös suomeksi. Rajattu osallistujamäärä. Ilmoittaudu.
Plats/paikka: Pargas hantverkcenter, Klockarståget 5/Lukkarinkuja 5
Arr/järj: Åbolands hantverk
Anmälan/ilmoittautuminen: www.taitoaboland.fi
ons 15.4, kl. 15–16.30 & 17.30–19
Åbo
Hantverkstema på Luckans språkbadskaffe
Keramiker Cornelius Colliander berättar om sin verksamhet vid Luckans Språkbadskaffe. Alla intresserade är välkomna.
Plats: Luckan i Åbo, Auragatan 1 H
Arr: Informationscentret Luckan i Åbo
to 16.4 kl. 17–20
Åbo/Turku
Tillvarata hantverkstekniker / Käsityötekniikat haltuun
Välkommen med för att bekanta dig med och ta tillvara olika gamla handarbetstekniker. Den flerspråkiga gruppen träffas regelbundet.
Tervetuloa tutustumaan Käsityötekniikat haltuun-ryhmän toimintaan. Jokaiselle
kokoontumiskerralle on valittu oma teema.
Plats/Paikka: SFV, Tavastgatan/Hämeenkatu 30 D 33-34
Förhandsanmälan/Ilmoittautumiset: Kristiina Juvas 040-578 6284
Arr/järj: Åbolands hantverk rf
fre 17.4 kl. 12
Åbo
Hantverkslunch med doktorand Ann-Helen Sund
Om relationen mellan hantverk och hållbarhet. Doktorand Ann-Helen Sund berättar
om sin forskning i etnologi. Lunch på egen bekostnad
Plats: Villa Vinden, Observatoriegatan 2
Arr: Sydkustens landskapsförbund
fre 17.4 kl. 17.30–19
Åbo
Berättarcafé kring hantverk
Sagor är fulla av hantverk. Det både spinns och kardas, slaktas och byggs båtar... Vi
nosar på några berättelser och associerar vilt. Alla intresserade är välkomna.
Plats: Café Art i Åbo, kabinettet, Västra strandgatan 5
Arr: Åbo Berättarcafé rf

Föreläsningar, guidningar &
hantverksträffar
Luennot, opastukset & tapaamiset
lö 4.4 kl.13.30, ca. 1h
Houtskär
Båtbyggarkonsten förr och nu
Följ med på en vandring bland olika båtar och deras historia i Houtskärs Skärgårdsmuseum. Carl-Gustav Öhman berättar hur man byggde båtar förr och förevisar även
det nya båtbyggeriet i samband med museet.
Start: Utanför skärgårdsmuseet, Sankt Andreas väg 11
Pris: 5€/person till förmån för båtmuseet museet, kontant betalning på plats
Arr: Houtskärs kulturgille rf och Skärgårdsguiderna rf – Saaristo-oppaat ry
ti 7.4 kl. 14.00
Korpo
Kaffebordsprat om ryor
Liisa Wallenius från Kimitoön hälsar på i Hantverkstaden och berättar om arbetet
med Åbolands hantverks kopia av en 1700-talsrya. Träffen inleder Hantverkstadens
satsning på att lyfta fram ryorna – ett hantverk som har sitt ursprung i fiskebåten.
Plats: Hantverkstaden vid Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832.
Arr: Hantverkstaden, Korpo kulturgille rf och Sydkustens landskapsförbund
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lö/la 18.4. kl(o) 11–13
Pargas/Parainen
Hantverksdag/Käsityöläispäivä
Välkommen till Pargas bibliotek för att höra om olika slags spännande hantverk.
Dagens gäster är Hans G. Hästbacka, Jack Henriksson, Anssi Kuisma och Jonatan
Reuter och de berättar bland annat om hur böcker blir kameror, hur båtbygge går till
och om sjöinspirerat hantverk.
Tervetuloa Paraisten kirjastoon kuuntelemaan erilaisista ja jännittävistä käsitöistä.
Päivän vieraita ovat Hans G. Hästbacka, Jack Henriksson, Anssi Kuisma ja Jonatan
Reuter ja he kertovat muun muassa siitä, kuinka kirjoista tulee kameroita, kuinka
veneitä rakennetaan ja meren inspiroimista käsitöistä.
Plats/Paikka: Pargas bibliotek/Paraisten kirjasto, Strandvägen/Rantatie 28
Arr/järj: Biblioteken i Pargas stad/Kirjastot Paraisten kaupungissa
lö/la 18.4. kl(o) 11–13
Pargas/Parainen
Hantverksbrunch/Käsityöbrunssi
Boka in hantverksbrunchen på Matmalmen@Eva! Smaka på lokalt mathantverk och
diskutera aktuella hantverksfrågor. Virpi Kostiainen, kläddesigner och grundare av
Niinmun design, medverkar och berättar sin story (på finska).
Tule mukaan käsityöbrunssille Matmalmen-ravintolaan! Tarjolla lähiruokaa ja
keskustelua ajankohtaisista käsityöasioista. Suunnittelija ja Niinmun design:in
perustaja Virpi Kostiainen osallistuu ja kertoo tarinansa suomeksi.
Brunchpris/Hinta: 17€ (20€ inkl./sis. Prosecco)
Plats/Paikka: Matmalmen@Eva, Köpmansgatan/Kauppiaskatu 4
Anmälningar/Ilmoittautumiset: mariella.kronstrom@sydkusten.fi senast/viim. 15.4
Arr/järj: Sydkustens landskapsförbund

ti 7.4 kl. 17.30, ca 1,5 h
Åbo
Hantverkare i 1800-talets Åbo
Guidad promenad i de äldsta delarna av Åbo gamla begravningsplats med fokus på
gravvårdar med anknytning till hantverkaryrken. Hör om enskilda hantverkare och
deras verksamhet och allmänt om hantverkaryrken i 1800-talets Åbo.
Plats: Åbo gamla begravningsplats, samling vid blombutiken på Nylandsgatan
Pris: 5€, kontant betalning på plats
Arr: Storyguide Åbo

Utställningar/ Näyttelyt
1–19.4.
Pargas stad/Paraisten kaupunki
Hantverk på biblioteken - Käsityö kirjastoissa
Biblioteken i Pargas ställer ut litteratur om hantverk. På alla bibliotek finns en
stickning som den som vill får komma in och sticka vidare på. Vilket bibliotek får den
längsta halsduken?
Paraisten kirjastoissa nostetaan esiin käsityöläiskirjallisuutta. Kaikista kirjastoista
löytyy neulomistyö, jota halukkaat saavat neuloa eteenpäin. Missä kirjastossa
neulotaan pisin kaulaliina?
Plats/paikka: Pargas/Parainen, Nagu/Nauvo, Korpo/Korppoo, Houtskär/Houtskari,
Iniö
Arr/järj: Biblioteken i Pargas stad /Kirjastot Paraisten kaupungissa
1–19.4.
Kimitoön/Kemiönsaari
Hantverk på biblioteken - Käsityö kirjastoissa
Biblioteken på Kimitoön ställer ut litteratur om hantverk.
Kemiön kirjastoissa nostetaan esiin käsityöläiskirjallisuutta.
Plats/paikka: Dalsbruk/Taalintehdas, Kimito/Kemiön, Västanfjärd
Arr/järj: Biblioteken på Kimitoön/Kemiön kirjastot
1–19.4
Hantverksböcker
Bokutställning med temat hantverk på huvudbibliotekets fackavdelning.
Plats: Åbo huvudbibliotek, Slottsgatan 2

1–19.4
Åbo
Insektshotell
VårKultur-hantverkare ställer ut sina insektshotell i Gillessalen. Utställningen är
öppen enligt Luckans öppethållningstider.
Plats: Luckan, Auragatan 1 H
Arr: Informationscentret Luckan i Åbo och Sydkustens landskapsförbund
1–19.4
Pargas
Vår skärgård
Daghemmet Fyrklövern och de äldre i Folkhälsanhuset har tillsammans tillverkat
produkter för utställningen Vår skärgård. Utställningen finns i lunchrestaurang
Kastrullen som är öppen måndag–fredag kl. 7.30–14, lunchservering kl. 11–13.30.
Plats: Folkhälsanhuset, Kastrullen, Munkvikvägen 31
Arr: Folkhälsan välfärd
1.4–17.5
Pargas/Parainen
Knappgalen – Nappihullu
Annika Baarman-Sundblom från Kimitoön ställer ut hantverk hos Matmalmen@Eva.
Tyngdpunkt på återbruk av knappar, textila material och getingbon. Utställningen
visas i fönstren och inne i restaurangen (under öppettiderna). Hantverksprodukter
finns även till salu.
Käsityönäyttely ja myynti.
Plats/paikka: Matmalmen@Eva, Köpmansgatan 4
1–19.4
Kimito
Lappat och lagat
Utställning med olika lappade och lagade textilier och föremål ur museets samlingar.
Plats: Sagalundgården, Museivägen 7

ons 8.4 kl. 18–19.30
Pargas
Penna och garn, kavlar och nät
Hantverkets historia i Pargas präglas av en mångfald olika sorters arbete. Kom på
en promenad genom nya Malmen för att höra hur man använde sig av händerna för
hantverk och annan skapande verksamhet.
Start: Utanför Pargas bibliotek, Strandvägen 28
Pris: 5€, kontant betalning på plats
Arr: Skärgårdsguiderna rf – Saaristo-oppaat ry
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1–19.4
facebook
Lappat och lagat / Paikka paikan päälle
En digital fotoutställning på facebook som visar lappade och lagade föremål som
finns i museernas samlingar. Återbruk förr. Ny bild varje dag.
Diginäyttely facebookissa, korjattuja esineitä museoiden kokoelmista. Uusi kuva joka
päivä.
www.facebook.com/Pargasmuseum/
www.facebook.com/Sagalund/
Arr: Pargas Hembygdsmuseum och Sagalunds museum
1–19.4
Åbo
Hantverksprodukter i Butikkens fönster
Flätans dagverksamhet för vuxna med funktionsvariationer ställer ut hantverksprodukter i Butikkens skyltfönster. Produkter till salu under butikens öppettider.
Plats: Butikken, Trädgårdsgatan 19
Arr: Kårkulla skn, Mocca serviceenhet, Flätan

6
ons/ke 8.4. kl(o) 13–18
Pargas/Parainen
Pop-up på Solgläntan/Pop-up Aurinkoisessa
Handarbeten, hantverk och konst ställs ut. Produkterna är gjorda/insamlade av
seniorer och personal på Solgläntan.
Taide- ja käsityönäyttely. Teokset ovat mm Aurinkoisen senioreiden valmistamia.
Plats/Paikka: Solgläntan/Aurinkoinen, Biskopsgatan/Piispankatu 1 M
Arr/järj: Solgläntans dagverksamhet för minnessjuka/Aurinkoisen päivätoiminta
muistisairaille
ti 14.4 kl. 10–18
Kimito
Pop-up utställning på hantverkscentret
Utställning av trasmattor, vi lottar ut en matta bland alla besökare. Passa på att
bekanta dig med hantverkscentrets mångsidiga verksamhet.
Räsymattonäyttely. Arvomme maton kaikkien kävijöiden kesken. Tervetuloa!
Plats/paikka: Kimito hantverkscenter/Kemiön taitokeskus, Vretavägen/Vretantie 40
Arr/järj: Åbolands hantverk rf

1–19.4
facebook/instagram
Dagens handarbetare
Personal och pensionärer på Hemmet i Åbo presenterar sina bästa handarbeten i ord
och bild.
Virtuell utställning med nya bilder enligt antal deltagare. Låt dig inspireras av
presentationerna!
www.facebook.com/stiftelsenhemmet/
Instagram: hemmet_abo
Arr: Servicehuset Hemmet i Åbo
1.–30.4.
Dalsbruk/Taalintehdas
Stitch II
Utställningen Stitch II av Ilveskorpi & Puikko-Laakso visar stygn på återvunnet tyg.
Helheten är en sammanställning av Galerie Pleikus utställning Stitch hösten 2019 i
Berlin.
Ilveskorpi & Puikko-Laakso: Stitch II, pistoja kierrätyskankaalle. Kooste Galerie
Pleikun näyttelystä Stitch syksyltä 2019 Berliinistä.
Plats/Paikka:Dalsbruks bibliotek/Taalintehtaan kirjasto Tullbacksvägen/Tullinmäentie 7a,
Arr/järj: Kimitoöns bibliotek/Kemiönsaaren kirjastot
2.4–30.4
Pargas
Kackel och kakor
Karin Holmströms teckningar med höns- och hantverksmotiv. Njut av bilderna över
en kopp kaffe eller i samband med lunchbesöket.
Plats: Café Hallonblad, Storgårdsgatan 1
2–30.4
Kimito
I skuggan av kriget
Utställningen presenterar konst och hantverk på 1940-talet, bl.a. kvinnligt och
manligt hantverk, frontmannaarbeten och fältpost.
Plats: Villa Lande, Engelsbyvägen 8
Arr: Kimitoöns Musikgille rf i samarbete med Sydkustens landskapsförbund
2–19.4
Pargas
Dockutställning
Välkommen till Brinkas-stugan och beundra mängder av dockor som finns utställda
i salen.
Under lördagar är också caféet öppet! Passa även på och köp dig en lott under de 9
dagar utställningen är öppen. Vinsten, en delikatesskorg, dras söndagen 19.4.
Utställningen är öppen:
to 2.4 kl. 15–18
lö–sö 4–5.4 kl. 11–14
lö–sö 11–12.4 kl. 11–14
ti 14.4, to 16.4 kl. 15–18
lö–sö 18–19.4 kl. 11–14
Under vardagsförmiddagar visas utställningen för grupper, boka tid på numret
040-704 5311
Plats: Brinkas-stugan i Pargas, Ullasbrink 2
Arr: Pargas Marthaförening
6–19.4
Kimito
Pasendos påskhantverk
Tillsammans med eftisbarn har våra seniorer skapat påskhantverk av återvinningsmaterial. Konstverken visas i våra utrymmen. Lunchservering vardagar kl. 11–14.
Plats: Pasendo, Vretavägen 6
Arr: Pattes bostäder i samarbete med eftisarna på Kimtoön

lö 4.4 kl. 10–13
Korpo
Säsongsöppning i Skärgårdscentrums hantverksshop
För att fira att VårKultur-evenemangen i Åboland har temat Hållbart hantverk öppnar hantverksbutiken i Skärgårdscentrum extra tidigt. Passa på att se vår förnyade
shop och delta även i de andra VårKultur-evenemangen hos oss samma dag!
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, utställningsvåningen, Korpoströmsvägen 832
ons 8.4 kl.10–14
Kimito
Påsk på Sågbacken
Kårkullas dagverksamhet för vuxna med funktionsvariationer ordnar försäljning
av hantverk, påskpynt och limpor. Arbetscentret serverar även påskinspirerad
salladsbuffé.
Plats: Kimito arbetscenter, Sågvägen 9
lö 11.4 kl. 11–14
Dalsbruk
Påskmarknad
Försäljning av hantverk och andra produkter. Påskgummorna delar ut kramar.
Plats: Verkstan, Tullbacksvägen 3
Arr: Dalsbruks byalag
Obs! Äggverkstad kl 10–12 med Sagalunds barnkulturcenter

Bonga hantverksfönster
i Pa rgas !
1–19.4 Pargas
Hantverksstråket

Marknader & evenemang
Markkinat & tapahtumat
lö/la 4.4. kl(o) 10–13
Pargas/Parainen
Påsktorg – Pääsiäistori
Påsktorg med försäljning av lokala matprodukter och hantverk.
Myynnissä lähiruokaa ja käsitöitä.
Plats/Paikka: Pargas centrum, Köpmansgatan & Ahonens hörn/Paraisten keskusta,
Kauppiaskatu & Ahosen kulma
Arr/järj: Väståbolands Företagare r.f. - Länsi-Turunmaan Yrittäjät ry
OBS! I Pargas Affärs innergång ordnas påskverkstad kl. 11–14.
HUOM! Pääsiäis-työpaja Pargas Affärin sisäkäytävällä klo 11–14.
lö/la 4.4. kl(o) 10–14
Pargas/Parainen
Familjelördag/Perhelauantai
Hantverksinspirerat program för hela familjen.
Käsityöpainotteinen ohjelma koko perheelle.
kl. 10–10.30, Ordplask firar vårfest, öppet för babysar 3 mån–2 år med en vuxen.
kl(o) 10–14, (TI-)TI-TU Påskäggs-konstverkstad.
(TI-)TI-TYY, Pääsiäismuna-taidepaja
Plats: Pargas bibliotek/Paraisten kirjasto, Strandvägen/Rantatie 28
Arr/Järj: Pargas bibliotek/Paraisten kirjasto, Kreare och/ja Konstskolan/Taidekoulu
Pictura

Gå ut på promenad och bonga hantverk i fönstren/skyltfönstren. Du hittar VårKulturs logo i de fönster som är med.
Ta foton under promenaden och dela i sociala medier,
#vårkultur2020
Mocca serviceenhet, skyltfönster med hantverk,
Parsbyvägen 1
Booklet, Hantverksböcker, Strandvägen 16
Gullkrona, hantverksbutik, Strandvägen 16
AXOs café, Hokkes hantverk, Strandvägen 14
Studio strandvägen, Fotoutställning – gissa hantverket,
Strandvägen 10
Älskade ting, ett skyltfönster med finsk design,
Köpmansgatan 18
Handarbetsaffär Brita, Garn och handarbeten,
Köpmansgatan 3
Matmalmen @Eva, Annika Baarman-Sundbloms hantverk,
Köpmansgatan 4
Ella Janssons stuga, kika in genom stugans fönster,
Malmgatan 9
Vid Ella Janssons stuga, ungdomsverkstaden Aktivas
tintamaresk – ta ett foto!
Björfeldtska lillstugan, kika in genom stugans fönster,
Malmgatan 6
Åbolands hantverk, Garnstallet, Klockarståget 8

Lä r dig hu r man er,
binder egna böck
sticka r, vi rkar, väver, gör luffar
slöjd …

Åbolands hantverk, hantverksskolan Hanttis & föreningen,
Klockarståget 5
Missionsboden, hantverk för återanvändning,
Fredrikaplan 3
Konstskolan Pictura, konstskolans elevarbeten,
Fredrikaplan 4
Pastorskansliets fönster, Heliga hantverk,
Kyrkoesplanaden 3
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Om betydelsen av det självgjorda

– samtal med Ann-Helen Sund, doktorand i etnologi

H

ur definierar vi hantverk? Vad har det vi producerat själva för betydelse och hur har synen
på handarbete påverkats av samhällsutvecklingen? Det är frågor som doktorand Ann-Helen Sund
fokuserar på i sin avhandling i etnologi.
– Jag är intresserad av betydelsen av att göra själv.
Samhället förändras hela tiden och viss kunskap, som
var mer eller mindre självklar tidigare, behövs inte längre. Jag forskar i idén om att göra själv och om hur uppfattningen förändrats över tid.
Ann-Helen jobbar för närvarande som universitetslärare i kulturanalys vid Åbo Akademi och har även
intresserat sig för hur VårKultur-satsningen Hållbart
Hantverk framskrider. Det är ett sätt att koppla dagens
diskussion till hennes forskning.
– Jag är glad över att kunna följa med diskussionen
under planeringsprocessen. – Det är spännande att
höra både hur temat hantverk definieras, men också vad
vi menar med hållbarhet idag, säger hon.
– Hållbarhet är ett mycket fascinerande och komplext
begrepp, det kom fram väldigt tydligt till exempel när
diskussionen om hur VårKultur-ägg ska tillverkas till
gemensamma påskträd (se ruta).
Att synen på hantverk och hållbarhet förändras över
tid märks tydligt i Ann-Helens forskningsmaterial.

– Mitt huvudsakliga material utgår från en frågelista
som gjordes i samarbete med SLS (Svenska Litteratursällskapet) 2013. – Målet med de öppna frågorna var att
få fram vad som uppfattas väsentligt gällande idén om
att göra själv snarare än att fokusera på någon speciell
teknik. – Många av dem som svarat på frågorna är födda
på 1930-40 -talen vilket betyder att krigstiden präglat deras inställning till ämnet, säger Ann-Helen. – Då var det
brist på allt och man var mer eller mindre tvungen att
själv tillverka saker och att lappa och laga det man hade.
– Idag lever vi i ett överflöd, där saker snabbt blir
skräp. I den kontexten har både självgörandet och återbruk en annan innebörd. Det som tidigare var en nödvändighet är idag snarare en hobby som ibland även har
en terapeutisk funktion.
Ämnet för Ann-Helens avhandling är ”Gör själv – om
tillverkning, värde och kompetens.” Det finns mycket intressant att hämta i materialet: om makt och hierarkier,
om hemmet och arbetslivet, om nytta och nöje, om
både positiv och negativ inställning till att göra själv, om
status och värderingar, om kvinnligt och manligt, om
medborgarinstitutens betydelse och om kulturarv och
återanvändning av gamla saker. Och mycket annat.
– Jag tror tillverkandet är en del av mänskligt liv, säger
Ann-Helen.

Det hållbara ägget?
Ann-Helen Sund är doktorand i etnologi och för närvarande vikarierande
universitetslärare i kulturanalys vid
Åbo Akademi. Hon berättar om sin
forskning på VårKulturs hantverkslunch på Villa Vinden, fredagen den 17
april kl. 12. Välkommen med, inträdet
är fritt! Lunch från caféet på egen
bekostnad.
Mera information på www.varkultur.fi.

Ett fågelägg är både skört och hållbart och förmultnar småningom när ungen
har kläckts. Men hur skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt/kulturellt
hållbara ägg för gemensamma påskträd under VårKultur? Det visade sig vara
lättare sagt än gjort, speciellt med tanke på att äggen ska placeras utomhus.
Vad är egentligen hållbarhet i det här fallet?
- Enkla att tillverka – vem som helst ska kunna delta
- Material som håller väder och vind, som inte blåser iväg och skräpar ner och
som är naturvänligt, gärna återanvänt
- Ägg, som håller och kan återanvändas flera år
Vilket material är då bäst: papper, trä, ull, styrox, tyg, plast, något annat?
Vad tycker du?

Besök ett museum, det lönar sig helt säkert!
• Pargas hembygdsmuseum
• Sagalunds museum
• Klosterbacken
• Kurala bybacke
Museerna behöver regelbundet hantverkare och hantverksintresserade för att demonstrera traditionella hantverk.

Tips för hantverksberonde och andra intresserade
• Kolla in Garnhärvans Videopodcast:
via www.youtube.com, sök på garnhärvan
• Sydkustens ordkonstskola tipsar om berättelsearmband
läs mera på www.varkultur.fi
• Skärgårdens Kombi
• Kimitoöns vuxeninstitut
• Åbo arbis
• Livia, båtbygge, miljö och fiskeri
• Västra Nylands folkhögskola, kurser även i Åboland.
• Åbolands hantverk rf/Taito Åboland ordnar regelbundet
hantverkskurser. Även kortkurser för daghem och skolor
eller skräddarsydda kurser för olika grupper.
www.taitoaboland.fi

Tips för kreativa barn
• Konstskolan Pictura, Pargas.
• Åbolands hantverk rf:s hantverksskola Hanttis, Pargas.
• Sydkustens ordkonstskola, Åbo och Pargas.
• Folkhälsans hantverkseftis Sirkkala-Hanttis, Åbo.

Inom VårKultur ordnas även:
• Kulturtur för Åboskolornas årskurs 4.
• Åbo marthornas vårfest – Ann-Helen Sund gästar.
• Kristiina Rainio leder hantverksprogram i daghemmen i
Houtskär och Korpo.
• Stiftelsen Hemmet, Gea Schmidt och Åbo stads fritidssektor ordnar påskpyssel och äggjakt med inbjudna dagisgrupper och Hemmets seniorer.

Köp lokala
hantverk
- osta paikallisia
käsitöitä!

Försäljning och tillverkning
av hantverk
Käsitöiden tuotanto ja myynti
Gullkrona butik • Hantverksprodukter • Pargas
Lokala och andra inhemska hantverksprodukter. Småskalige egen produktion och
produktutveckling Strandvägen 16, Pargas
Sommartid försäljning i vår sommarbod i Sattmark, Pargas.
Hantverksmaterial och -redskap finns till salu i Gullkronas garnstall i Pargas, samt i
hantverkscentret i Kimito.
www.gullkrona.fi | instagram: gullkronashop
Made in Hitis, Hanna Vuorio-Wilson • Olika typer av hantverk • Hitis
Hantverk från Hitis skärgård, fler än 20 olika hantverkare med olika material och
tekniker. Mycket återanvända material.
Stormnäsvägen 28, Hitis
hanna@madeinhitis.fi, 050-545 4645
www.madeinhitis.fi
facebook Made in Hitis | instagram: madeinhitis
Skärgårdscentrums hantverksshop • Korpo
Skärgårdscentrums hantverksförsäljning upprätthålls genom ett samarbete med
hantverkare från Skärgårdshavets UNESCO Biosfärområde.
Skärgårdscentrum Korpoström, utställningsvåningen, Korpoströmsvägen 832
www.skargardscentrum.fi | instagram: hantverkstadenkorpostrom
Garnhärvan • Garn och handarbetsstillbehör • Kimito
Butik, stickcafé, kurser, webbshop, hantverkspod.
Arkadiavägen 6, Kimito
www.garnharvan.fi | instagram: garnharvan
Handarbetsaffär Brita • Garn och handarbetsstillbehör • Pargas
Handarbetsgarn, broderi och mycket annat.
Köpmansgatan 3, Pargas, tfn: 041-539 2512
Butikken • Hantverksprodukter • Åbo
Flätans dagverksamhet för vuxna med funktionsvariationer.
Butikken håller öppet må–to 10–15.
Trädgårdsgatan 19, Åbo
Kårkulla skn, Mocca serviceenhet, Flätan
Butikken • Hantverksprodukter • Pargas
Dagverksamhet för vuxna med funktionsvariationer.
Butikken håller öppet må–to 9–15.
Strandvägen 22, Pargas
Kårkulla skn, Mocca serviceenhet, Flätan
Kimito arbetscenter • Hantverk och café • Kimito
Försäljning av hantverk; t.ex. mattor, löpare och produkter med tygtryck, öppet
vardagar kl. 9–15.
Cafe Sågbacken serverar lunch på vardagar kl. 11–14, pris € 7,50.
Kimito arbetscenter, Sågbacken, Sågvägen 9
Ungdomsverkstaden Aktiva • Olika tekniker • Pargas
I vår verkstad jobbar vi med flera olika material och tekniker, gärna med beställningsarbeten av olika slag. Ta kontakt, så kan vi diskutera!
Strandvägen 32, Pargas
viveka.lindqvist@pargas.fi, 044-358 5795
www.aktiva.fi | instagram: aktiva_pargas
Åbolands hantverk rf, Taito Åboland • Pargas och Kimito
Föreningen främjar och utvecklar finländskt hantverk som kultur, kunnande och
näring i sitt verksamhetsområde Åboland. Driver hantverkscenter, har en mångsidig
kurs- och rådgivningsverksamhet, hantverksskola för barn samt flera projekt, bl.a.
Konstrundan och Lux Archipelago.
Strandvägen 16 B, Pargas, 040-487 8727
www.taitoaboland.fi | instagram: taitoaboland
Mindoor • Heminredning, mineralmålfärg • Nagu
Inredningsartiklar, mineralmålfärger, webshop.
Viksvägen 7B, Nagu
www.mindoor.fi | instagram: mindoorstore
Älskade Ting • Antikaffär • Pargas och Åbo
Köpmansgatan 18, Pargas: Möbler, glas och porslin, m.m.
Storheikkilävägen 8, Åbo: Lager med möbler från 1700-tal till 1960-tal, öppet enligt
överenskommelse.
Hemkörning enligt överenskommelse.
tauno.venho@pp.inet.fi, 040-052 5076
www.rakkaatesineet.fi
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Kontakt till hantverkare • Käsityöläisten YHTEYSTIEDOT
Keramik • Nagu
Anna Nyreen
Bruksföremål, skulptur, konsthantverk och kurser.
Lytarvägen 7, Sydänperä by, Nagu
anna.nyreen@gmail.com, 040-771 2452
Öppet hus i keramikverkstaden lö 11.4 kl. 12–16
Insektshotell på Luckan, Åbo.

Snickeri • Kimito
Jan Lindroos, Jans möbel och målning
Olika träarbeten. Restaurering och målning av
gamla möbler m.m.
Åkerbackavägen 6, Kimito
jansmobelochmolning@hotmail.fi | 045-600 7813
www.facebook.com/jansmobelochmolning/
Öppna dörrar i snickeriet, lö 4.4 kl. 10–15.

Keramik • Dalsbruk
Britt-Marie Smeds, Ceracon Oy Ab
Bruks- och konstkeramik.
Sabbelsvägen 8, Dalsbruk
info@ceracon.fi | 040-771 1648
www.ceracon.fi
Öppet hus med drop-in workshop
sö–må 12–13.4 kl. 13–18.

Snickeri • Korpo
Joel Simberg, Simberg Båt & Snickeri
Träbåtar, båtsnickeri, snickeri, byggarbete.
simbergworks@gmail.com | 040-753 5788
Öppna dörrar i båtverkstaden på Näsudden
i Korpoström, lö 4.4 kl. 11–13.
Båttransport till verkstaden från ångbåtsbryggan
i Korpoström kl. 11 och 12.

Keramik • Pargas
Cornelius Colliander
Bruks- och konstkeramik, rakubränning,
kurser och samarbetsprojekt.
Storgårdsgatan 8, Pargas
cornelius@parnet.fi | 040-580 0545
www.krukmakeri.fi
Berättar om sitt arbete på Luckans språkbadskaffe
i Åbo, ons 15.4 kl. 15–16.30 & 17.30–19.
Deltar i påsktorget i Pargas lö 4.4. kl. 10–13.

Hantverk i trä • Pargas
Holger Kyrklund, Hockes Hantverk
Hyllor, skåp, möbler, prydnadssaker,
restaurering av möbler, måttbeställningar m.m.
Fagerkullav. 44 b, Pargas
jhvk@parnet.fi | 040-079 4101
www.hockeshantverk.fi
Utställning och försäljning av produkter i AXO:s café, Strandvägen 14, Pargas.
Deltar i påsktorget i Pargas lö 4.4. kl. 10–13. Insektshotell på Luckan, Åbo.

Keramik • Pargas
Margot Åberg
Bruks- och konstkeramik.
Brobackavägen 1–4, Pargas
margot.aberg@gmail.com | 040-590 9178
Öppet hus i keramikverkstaden
på Brobackavägen 1–4, lö–sö 18–19.4 kl. 11–15.

Träverkstad • Nagu
Noahs Bygg och Snick
Träarbeten: möbler, inredning och
konsthantverk.
Lytarvägen 7, Nagu
noah.byggosnick@gmail.com
040 771 2536
Öppet hus i träverkstaden lö 11.4 kl. 12–16.
Insektshotell på Luckan, Åbo.

Textilhantverk • Västanfjärd
Annika Baarman-Sundblom
Textilhantverk och annat återanvänt material,
t.ex. pärlor och getingbon. Smycken, tavlor och
stickade produkter.
annika.baarman-sundblom@kitnet.fi | 050-534 9164
Facebook.com/annikabaarmansundblom
Utställning och försäljning av produkter 1.4-17.5
hos Matmalmen@Eva, Köpmansgatan 4, Pargas.

Träleksaker • Pargas
Torolf Cederlöf, Tuffas träleksaker
Gammaldags träleksaker för små och stora
barn, även nya modeller enligt efterfrågan.
Hunäsvägen 99, Pargas
info@tuffanpuulelut.fi | 040-052 4415
www.tuffanpuulelut.fi
Öppet hus i verkstaden, ons 15.4 kl. 12–18.

Textil • Pargas
Charlotta Palander, Pussel
Kurser i hantverk och sömnad, beställningsarbeten,
sömnadstjänster.
pusselpalander@gmail.com
www.pusselpussel.com
Tillverka din egna bivaxdukar sö 19.4 kl. 14, Pargas.

Fårfarm • Pargas
Jill Christiansen, Stentorp
Stenstorps fårfarm samt designprodukter av
lammull och-skinn.
Skråbbovägen 222, Kirjala , Gårdsbutik.
jill@stentorp.fi | 040 084 4506
www.stentorp.fi
Välkommen till Stentorp fårfarm under VårKultur 1–19.4
(ring före), påsköppet 9–11.4 kl. 12-18.

Textil • Iniö
Sari Karrila, Dalbo Craft
Olika textilier och konsthantverk av egen design.
Mönster och färgsättning baserar sig på
skärgårdskultur och -natur.
info@dalbocraft.fi | 040-514 4962
www.dalbocraft.fi
Insektshotell på Luckan, Åbo.

Textil/Tekstiili • Korpo/Korppoo
Virpi Kostiainen, Niinmun design
Kläder i hållbara material med inspiration
från skärgården. Laadukkaista luonnonmateriaaleista valmistettuja vaatteita
Turun saaristosta.
virpi@niinmun.fi | 040-756 1567
www.niinmun.fi
Hantverksbrunch/käsityöbrunssi, Matmalmen@Eva lö/la 18.4 kl(o) 11–13
Trasmattor • Pargas
Soile Carlsson
Trasmattor vävda på traditionellt sätt av
mattrasor klippta av kläder, jeans, påslakan m.m.
soile.carlsson@gmail.com | 050-542 9597
www.facebook.com/soile.carlsson

Fårprodukter • Nagu
Kirsi Andersson
Fårfarm, direktförsäljning, även garn, ull m.m.
Textiltryck på fårfällar. Ta kontakt före besök!
Lammastila, suoramyyntiä. Lampaantaljoja sekä
aitoa villalankaa ym. Ota yhteyttä ja tule käymään.
Korsnäsvägen 33/Korsnäsintie 33, Nagu/Nauvo
kirsiandersson@hotmail.com
www.maatilamatkailunauvo.tarjoaa.fi/
Deltar i påsktorget i Pargas lö 4.4 kl. 10–13.
Smyckeshantverk • Pargas
Karl-Johan Bäckström, City Gold
Inhemska guld- och silversmycken, klockor,
bordssilver och pokaler. Design och tillverkning
av smycken enligt kundens önskemål.
Köpmansgatan 9, Pargas
karl.johan.backstrom@gmail.com | 050-542 4355
City Gold backstage, to 9.4 kl. 18.30–20,
obs! förhandsanmälan.

Hantverksbrunch,
-lunch eller café,
vi lken bra idé,
kom me!

www.varkultur.fi
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Mathantverk • Nagu
Margot Wikström, Margots Mathantverk
Hantverksmässig förädling av lokala bär och
frukt till sylt, marmelad, gelé och olika drycker
utan onödiga tillsatsämnen.
wikstrommargot@gmail.com | 040-735 0593
Träffa Margot på påsktorget i Pargas,
lö 4.4 kl. 10-13.
Papperskonst/Paperitaide • Pargas/Parainen
Riinaliina Eräpohja, Synty design
Olika föremål, t.ex. krukor och urnor, gjorda av
pappersmassa. Paperisia sisustus- ja käyttöesineitä.
Köpmansgatan 7 / Kauppiaskatu 7, Pargas / Parainen
riina@syntydesign.fi | 041-444 8268
https://syntydesign.fi/
Öppen verkstad / Avoimet ovet lö/la 4.4. kl(o) 10–13
Konst och tatueringar • Pargas/Paris
Sandy Bee
Olika konstprojekt, tatueringar, m.m
sandybeedesign@gmail.com
www.instagram.com/sandybeearts/
www.facebook.com/sandybeearts/
Hantverks-Pop-up på Köpmansgatan 7,
ti–ons 14–15.4 kl. 12–18.
Kom med och måla en väggmålning med hantverkstema!KATUKAHVI
Book launch & Vernissage, to 16.4 kl. 18–20, Art Bank, Köpmansgatan 24, Pargas.
Lyhyitä tekstejä pitkistä ajatuksista
Teksti Iida Ruohonen Kuvat Sandy Bee

Tatueringar/Tatuoinnit • Pargas/Parainen
Tiina Lokka, Kalma tattoo
Tatueringar och grafisk design.
Tatuointien suunnittelu ja teko sekä graafinen suunnittelu.
Hantverkargränd 1/Käsityöläiskuja 1, Pargas/Parainen
tatuointikalma@gmail.com
www.facebook.com/KalmaTattoo
Öppet hus/ avoimet ovet må/ma 6.4 kl(o) 11–19
Illustrationer • Pargas
Karin Holmström
Illustrationer, porträtt, teckningar.
karin.j.holmstrom@gmail.com
www.karinholmstrom.fi
www.facebook.com/karinholmstrom.art
Kackel och kakor utställning 2–30.4
i Café Hallonblad, Storgårdsgatan 1, Pargas.
Traditionell skinngarvning • Kimito
Hanna Nore
Traditionell skinngarvning: kurser,
föreläsningar och workshops.
Brusabyvägen 2, Kimito
hanna@hannanore.fi | 0440-333 890
www.hannanore.fi
Öppen skinngarvningsverkstad
ons–fre 8–10.4 kl. 10–17.
Insektshotell på Luckan, Åbo.
Möbelbeklädnad • Pargas
Heidi Vuorinen, Verhoomo Nasta
Möbelbeklädnad och försäljning av möbeltyg.
Öppet vardagar 8.30–16.30
Vitklövern 2, Pargas
heidi@verhoomonasta.fi | 040-833 9470
www.verhoomonasta.fi
Öppet under VårKultur, välkomna!

Camera obscura, fågelvandringar • Åbo
Hans G. Hästbacka
Fotokonst, kurser i nålhålskamera/Camera obscura för alla
åldrar samt interaktiva nålhålskamera-evenemang.
Fågelkurser och -vandringar, även för grupper med
specialbehov.
hansghastbacka@hotmail.com | 040-038 1513
Deltar i hantverksdag i Pargas bibliotek, lö 18.4 kl. 11–13.
Insektshotell på Luckan, Åbo.

Kostnadsfritt – om ej annat anges !
Maksuton – jollei muuta mainita !

