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Mottot för Åbo 2011 ”Kultur gör gott” beskriver kulturhuvudstadsårets 
verksamhet och hela programhelheten. 

Kultur gör...
 

1. stadens livskraft och kreativa kraft gott. En välmående stad rymmer aktiviteter och händelser.  
2. stadens attraktions- och dragningskraft liksom trivseln gott. Kulturstäder tillbringar vi gärna tid i och vi besöker dem 

gärna om och om igen. 
3. stadens invånare och stadssammanslutningar gott - det upplevda välmåendet, livskvaliteten, deltagaraktiviteten och 

den mångstämmiga, öppna kulturella växelverkan. 

Välmåendeprogrammet Åbo 2011 samlar ett perspektiv av de effekter som på det individuella och gemenskapliga planet främjar 
välmåendet kring kulturhuvudstadsårets produktioner. Programmet återspeglar hur kulturhuvudstadsåret sträcker sig in i stads-
bornas och besökarnas vardag på sätt som når långt utöver år 2011. 
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Välmåendet är det huvudsakliga målet för kulturhuvudstaden 
Åbo 2011 vid sidan om internationalismen, den kreativa ekono-
min och kulturexporten. Åbo 2011 förverkligar målet om väl-
mående i kulturprogrammen och forskningen under 2011 men 
också i form av stiftelsens egna åtgärder.  Målet för kulturhu-
vudstadsåret är att föra fram kulturens övergripande betydelse 
med tanke på individerna, grupperna och hela stadsgemenska-
pen – och för det här bildar välmåendet  en synnerligen viktig 
infallsvinkel.

Granskningen av begreppet kultur med utgångspunkt i välmå-
endet innebär inte att kulturen i första hand anses ha instru-
mentala effekter. Kultur och konstnärligt arbete är värdefulla i 
sig, och det är mångahanda kultur- och konstinnehåll som bil-
dar kärnan i kulturårets program. Åbo 2011 förstår kulturens 
traditionella konstformer som en helhet på bred basis, i vilken 
också ingår matkulturens och den traditionella kulturens for-
mer, kulturella seder, bruk och föreställningar, kulturella möten 
och teman i den kulturella dialogen liksom bl.a. idrottskultur.  
Åbo 2011 talar inte om högkultur eller folkkultur. All kultur tillhör 
alla och kulturverksamheten ska också finnas tillgänglig för så 
många av oss som möjligt.   

Att förstå kulturen som helhet på bred basis innebär också att 
Åbo 2011 inte försöker diktera vilken kultur som är den rätta. 
Slutligen är kulturens positiva effekt och kulturens betydelse 
beroende på den som upplever kulturen, hans eller hennes sätt 
att uppleva konst och kultur utifrån den egna sociokulturella ut-
gångspunkten. För vissa är den mest berörande kulturen kanske 
en stund bland vänner då man ser på film eller då man ensam 
upplever t.ex. en fotoutställning, andra igen påverkas mest av 
att få delta i en interaktiv teaterföreställning eller en gemensam 
matfest i det egna bostadsområdet.  Den kulturella kraft som 
gör gott innebär inte heller att kulturen alltid ska behaga och 
endast vara skojig. Det gör människan gott att hantera även svåra 
frågor via konst och kultur.

Utgångspunkterna för planeringen och fullföljandet av Åbo2011-
programmet ligger i den Europeiska Unionens kulturhuvud-

stadsprogram,  Åbos och Egentliga Finlands särskilda karaktär, 
konkurrensförmåga och kompetens liksom den helhet som Eu-
ropeiska Unionens temaår 2009–2011 bildar. EU har utlyst år 
2009 till ett europeiskt år för kreativitet och innovation medan 
temat för året 2010 är bekämpning av fattigdom och social ute-
stängning och för 2011 volontärarbete. 

Välmåendet valdes redan 2005 till huvudmål för kulturhuvud-
staden Åbo 2011. Valet grundade sig på en öppen Åbo 2011-stra-
tegiprocess som tusentals människor deltog i. Den kulturella 
mångstämmigheten syns redan i det sätt på vilket välmåendet 
utsågs till den bärande idén för verksamheten för Åbo 2011. 

Valet av huvudtema påverkades av det goda arbete som utför-
des i Åbo inom forskningen kring motionens hälsoeffekter, Åbos 
aktiva arbete inom WHO:s nätverk för Europas hälsosamma 
städer, UBC-verksamheten, medical humanities-undervisning-
en och forskningen vid universiteten lika väl som utbildningen 
vid Åbos yrkeshögskolor. Åbo var redan före år 2011 en stad för 
kulturellt välmående.

Aktiviteter inom kultur och konst är ytterst viktiga sätt att lyfta 
fram de effekter som det förebyggande och gemensamma ar-
betet har när det gäller att främja välmåendet. Kulturen besitter 
krafter som gör livet helt och förstärker des meningsfullhet. 
Om vårdarbetet består av mediciner och plåster är kulturar-
betet spårämnen och vitaminer. Med en dagsration kommer 
man långt. 



1 Välmåendeprogrammets verksamhetsidé

Välmåendeprogrammet Åbo 2011 fullföljs som ett omfattande 
regionalt, nationellt och internationellt samarbete. I nätverket 
ingår aktörer inom den offentliga sektorn, konstnärs-, frivillig- 
och tillgänglighetsorganisationer, universitet, föreningar och 
företag. 

Välmåendeprogrammet för Åbo 2011 har två mål som samtidigt 
utgör målen för kulturhuvudstaden Åbo 2011: 

Mål för år 2011: en ny samhörighet
Åbo 2011 inspirerar stora skaror av lokala invånare och publik 
från andra orter liksom kulturaktörer till att skapa ett gemen-
samt och samfällt kulturhuvudstadsår 2011.  

Målbild för 2016: kulturen som en del av stadsutvecklingen
Egentliga Finland har profilerat sig som ett landskap för kultu-
rellt välmående och ett samordnat regionalt arbete för välmå-
endet har dragit igång. Vi känner bättre till kulturens betydelse 
för stadsutvecklingen och individens och sammanslutningarnas 
välmående  -> kulturattityderna har vädrats, fördomarna har 
minskat och den kulturella aktiviteten har tilltagit.

Välmåendeprogrammet Åbo 2011 består av tre funktionella 
helheter: 

1. Åbo 2011- programproduktioner 
2. Åbo 2011-stiftelsens egna åtgärder
3. Åbo 2011 -forskning och utveckling: utvärdering av 

effekterna

Inom den ovan nämnda funktionella helheten utvecklas:

1. Nya kulturella verksamhetsmodeller: I Åbo 2011-pro-
duktionerna skapas en ny verksamhet mellan den 
offentliga, tredje och privata sektorn som sträcker sig 
utöver de traditionella gränserna för välmåendets, 
hälsans och kulturens verksamhetsområden  

2. Genomslagskraft och förebyggande åtgärder: 
Med hjälp av Åbo 2011-programproduktionerna och 
forskningsprojekten bekräftas konstens och kulturens 
positiva effekter på välmåendet och hälsan. Resulta-
tet av arbetet som utförs upptas som en del av det 
vårdvetenskapliga arbetet, de praktiska vårdplanerna, 
anstaltsvården och bl.a. skolornas verksamhet  

3. Kulturpolitikens och stadsutvecklingens förutsätt-
ningar: Åbo 2011 -produktionerna genomförs så att de 
nya samarbetsnätverken och de utvecklade verk-
samhetsmodellerna kan bli bestående delar av Åbos 
stadsutveckling och det samarbete som bedrivs över 
sektorsgränserna även efter 2011 

6
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Nyckelbegreppet i välmåendeprogrammet Åbo 2011 är 
samhörighet. I programverksamheten strävar vi efter 
att främja samhörigheten och erbjuda omfattande möj-
ligheter för medverkan och upplevelser. De effekter som 
kulturen och samhörigheten har på välmåendet och häl-
san granskas med hjälp av ett extensivt och intensivt 
forskningsgrepp inom avgränsningen individ-grupper-
sammanslutningar. Programmets innehåll beskrivs när-
mare i kapitel 3. 

Välmåendeprogrammet Åbo 2011 fullföljs under åren 2008 –2012. Pro-
grammet fullföljs med följande betoningar: 

2008 –2009: Planering av verksamheten och beslut om produktionerna

2010–2011: Produktionerna och Åbo 2011-stiftelsens åtgärder genom-
förs. En utvärdering pågår: utredning över de bästa verksamhetsfor-
merna och beslut över fortsatt verksamhet  

2012: Utvärdering av genomslagskraften i välmåendeprogrammets pro-
duktioner (2010–2011) och beslut om fortsättningen av det regionala 
välmåendeprogrammet 



8

2 Åren 2008–2009: Planering av verksam-
heten och beslut om produktionerna 

i. Välmåendeproduktionerna i Åb0 2011-programmet har 
huvudsakligen, upp till 75 %, valts utifrån resultaten av en 
öppen projektsökning som Stiftelsen Åbo 2011 arrangerade 
2008. I ansökningsanvisningarna för den öppna projektsök-
ningen ingick som kriterium att alla projektproduktioner 
ska uppfylla minst ett av målen i strategin för Åbo 2011, d.v.s. 
1) internationalism, 2) välmående, 3) kreativ ekonomi och 
kulturexport. Före utsatt tid lämnades sammanlagt 1006 
projektansökningar in via den öppna sökningen. I flera än 
vart tredje fall bedömdes projektet uppfylla kulturhuvud-
stadens mål om välmående. Programinnehållet komplette-
rades ytterligare med särskilt beställda produktioner under 
2009 och 2010. 

I programmet för Åbo 2011 ingår sammanlagt ca 150 pro-
duktioner av vilka hälften på olika sätt fullföljer det nya 
samarbetet kring kultur och välmående. I den här beskriv-
ningen av programmet har 57 av produktionerna nämnts. 
En del av projekten behandlar teman i anslutning till det 
gemensamma eller individuella välmåendet medan en del 
av projekten genomförs i en stark gemenskapsanda som 
uppmuntrar till aktiv medverkan. 

För kulturhuvudstaden förverkligas rent principiellt ett all-
deles väsentligt begrepp av samhörighet i programmet för 
Åbo 2011, eftersom Åbo är den första kulturhuvudstaden 
i Europa med ett program som så övergripande bygger på 
resultatet av en öppen projektutlysning. Idén för Åbo 2011-
året har tagits fram i samhörighet och genomförs på ett 
sätt som överskrider de traditionella gränserna och som 
inspirerar alldeles vanliga stadsbor och besökare till att 
komma med och producera kulturårets innehåll. 

ii. Åbo 2011-stiftelsens egna åtgärder under 2008–2009 indelades 
i följande helheter:

•	 Tillgänglighet	som	värde	och	praxis	för	kulturhuvudstaden
•	 Inrättande	av	en	stödtjänst
•	 Frivillighetsprogram
•	 Kampanjen	Din	kulturhuvudstad	
•	 Digital	kulturhuvudstad	och	sociala	medier

Under 2009 drogs riktlinjerna upp för Kulturhuvudstadens tillgäng-
lighetsstrategi. Man bestämde att Åbo 2011 förstår tillgänglighet 
som en omfattande fysisk tillgänglighet och en helhet av språklig, 
social och ekonomisk jämlikhet. För produktionerna i programmet 
för Åbo 2011 ordnades utbildning i ämnet och en manual för hur till-
gängligheten och miljön ska beaktas i produktionerna utarbetades 
som anvisning för projektorganisationerna och lades ut på Internät. 

Inom Stiftelsen för Åbo 2011 inrättades en stödtjänst för kulturhu-
vudstadsprojekten. Syftet med stödtjänsterna är att erbjuda konkre-
ta tjänster, som t.ex. utbildning och rådgivning för dem som arbetar 
med projekten och hjälpa dem att i sitt arbete beakta bl.a. tillgäng-
ligheten. En del av projekten erbjuds även element som stödjer 
tillgängligheten, t.ex. syntolkar och publikassistenter. Projekten kan 
också låna redskap som ökar tillgängligheten, t.ex. induktionsöglor, 
utrustning för syntolkning, ramper och tydliga informationstavlor. 

För frivillighetsprogrammet för Åbo 2011 togs under 2009 fram en 
verksamhetsmodell bl.a. i samarbete med Liverpool som var kultur-
huvudstad	2008	och	med	Stiftelsen	Tallinn	2011.	Till	samarbetspart-
ner för frivillighetsprogrammet för Åbo 2011 utvaldes Finlands Röda 
Kors, Mannerheims barnskyddsförbund och Assistentcentret. Vid 
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utgången av 2009 hade 200 frivilliga anmält sig till frivillighetspro-
grammet. Man beslutade sig för att beakta tillgängligheten i frivillig-
hetsprogrammet så långtgående som möjligt så att alla är välkomna 
med som frivilliga utan hänsyn till språkliga, fysiska eller eventuella 
andra hinder.

Åbo 2011-stiftelsens kampanj Din kulturhuvudstad inbjöd 2003 sta-
dens invånare och Åbos stads medarbetare att delta in uppbyggna-
den av kulturhuvudstaden och att tillsammans ordna konkreta kultur-
evenemang i det egna bostadsområdet. Under våren och sommaren 
2009 arrangerades ca 30 evenemang runt om i staden, t.ex. allsång, 
marknader och plantbytestalkon.  Kampanjen Din kulturhuvudstad 
lockade 2008–2009 även stadens anställda till kulturhuvudstads-
talkon. De anställda utmanades genomföra kulturgärningar i kultur-
huvudstadens anda. 

De väsentligaste verksamhetsidéerna bakom webbplatsen Åbo 
2011 går ut på att stödja samhörigheten och ta till vara de innehåll 
som skapas gemensamt. Det här garanterar å andra sidan ett rikligt 
innehållsutbud och en mera djupgående användarupplevelse. Un-
der planeringsarbetet som utfördes 2009 beaktades användarnas 
medverkan på många sätt.

iii. Åbo 2011 -forskning och utveckling planerade 2008-2009 ramen 
för en utvärderingshelhet för välmåendeprogrammet Åbo 2011 som 
delvis	 startade	 redan	 2009.	 Tyngdpunkten	 för	 utvärderingsutred-
ningen av välmåendeprogrammet Åbo 2011 ligger på åren 2010-2011, 
men kommer att vara aktuell fram till slutet av 2016. Utvärderingen 
av välmåendeeffekterna kommer i huvudsak att genomföras i form 
av två fristående forskningsprojekt och i utvärderingsprogrammet 
Åbo 2011 som leds av Åbo universitet. Förutom forskningsprojek-
ten bedrivs i samband med flera projekt fallstudier om det aktuella 
projektets genomslagskraft, t.ex. som högskolesamarbete och som 
lärdomsprov.  

Stiftelsen för Åbo 2011 utvärderar också effekterna av de egna åt-
gärderna för välmåendet. Helheten styrs av en grupp experter för 
välmående vid Stiftelsen för Åbo 2011 och ledningen för forsknings-
projekten Åbo 2011. 
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3 Åren 2010–2011: program för 
välmående på gator och läktare 

Produktionerna inom välmåendeprogrammet Åbo 2011 behandlar 
välmåendet och hälsan liksom samhörighetstanken som är den bä-
rande kraften i programmet i form av olika teman: 

1. kulturmöten och mångkulturellhet
2. kulturmotion och aktiv medverkan
3. psykisk hälsa och ensam–tillsammans
4. minneskonstens och berättarkonstens läkande kraft
5. kulturhuvudstaden inom räckhåll
6. miljö och ekologiskt tänkande

Förutom programproduktionerna fullföljer och stödjer Stiftelsen för 
Åbo 2011 egna åtgärder, t.ex. marknadsföringskampanjer, kulturre-
cepthelheter och en stödtjänst för produktionen och dess funktio-
ner välmåendeprogrammet. Forskningen kring programmet baserar 
på en granskning av de effekter i produktionerna för Åbo 2011 som 
främjar hälsan och välmåendet i den kulturella samhörigheten. 

Produktionerna i välmåendeprogrammet för Åbo 2011 kan upplevas 
under 2010 –2011. En del av produktionerna startade redan 2009 
men tyngdpunkten ligger på 2010–2011 och särskilt på 2011. 

1) Kulturmöten och mångkulturellhet: 
local–global–glocal

Åbo stads kulturcentral och Wäinö Aaltonens museums projekt En 
konstnär som granne utgör ett paraply för många olika mångkul-
turella samfunds- och miljöprojekt i vars mittpunkt en invånar- och 
människonära, ortsbunden konstnärlig verksamhet i olika bostads-
områden och miljöer står. En konstnär som granne lockar stadsborna 
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till att betrakta stadens förorter som experimentella stadsdelar, sär-
präglade bostadsområden och gemensamma hemknutar. De främsta 
syftena med projektet är att få till stånd en social och fysisk stimulans 
och ökad samhörighet för att främja tolerans, stödja mångkulturell-
het, bekämpa utestängning och minska klyftan mellan generationer-
na.  Dessutom är projektet inriktat på att förbättra konstnärernas 
arbets- och sysselsättningsmöjligheter. Bakom projektet står Östra 
Åbos stads- och samfundsprojekt som fullföljdes under 2005–2008.

Även Stadsdelsveckorna undersöker genom samarbete och med 
hjälp av metoder inom konsten förhållandet mellan stadskärnan och 
stadsdelarna: mångkulturellheten inom stadsgemenskapen. Evene-
mangsserien presenterar Åbos stadsdelar som programhelheter i 
tur och ordning under en veckas tid. Programmet under veckorna 
som särskilt betonar stadsdelarnas särdrag tar avstamp i områdena, 
invånarnas idéer och evenemang som ordnas av föreningar. Ett skojigt 
extratillägg både för åbobor och för besökare är sightseeingturerna 
till stadsdelarna. Det är invånarna själva som har plockat ut sevärd-
heterna och sammanställt berättelserna. Fram lyfts områdenas vack-
raste och underligaste platser liksom också de konstigaste historierna 
och smeknamnen. Rundturerna erbjuder en möjlighet att se och höra 
hur staden känns när det är invånarna själva som berättar om den.  I 
samband med Öarnas triennal ordnar invånarna på öarna Hirvensalo, 
Satava och Kakskerta gemenskapsevenemang med kulturellt innehåll 
och bjuder in alla att bekanta sig med de mångsidiga områdena. Åbo 
har lika många stadskärnor som det finns invånare. 

Åbos stadsbiblioteks evenemangsserie Kulturer ska höras för fram 
olika kulturers litteratur, musik, dans, språk och traditioner. Invand-
rarkulturerna introduceras med hjälp av experimentella utställningar, 
berättelsestunder och mediatipps. Musik, dans och matkulturer möts 
i evenemangsserien Världshjulet som turnerar i förortsbiblioteken i 
syfte att underhålla och informera. Programmet omfattar presenta-
tioner i form av utställningar, boktips och sagostunder på det egna 
modersmålet och på finska. På huvudbibliotekets musikavdelning 
däremot får vi bekanta oss med världsmusiken i samband med eve-
nemang som ordnas varje månad.  Dessutom är Biblioteksklubbarna 
en naturlig led för invandrarungdomarna att slinka in i och njuta av 
hemstadens kulturutbud.
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Åbo-S:t Petersburg-Köln som fick sin början redan 2008 pro-
ducerar en utställning över 300 europeiska ungdomars vardag 
och självporträtt. Vardagsbilderna som de unga själv har tagit 
på för dem viktiga motiv förenas i utställningen till självporträtt 
som utformas i verkstäderna. De ungas vardag är internationell 
och består av nätverk, men syns skillnaderna mellan länderna 
och kulturerna trots det på deras bilder? I Självporträtt-verk-
städerna får vi bekanta oss med jagbilden och uppbyggnaden 
av identiteter. I projektet Omväg gör arkitekterna Simon Brunel 
och	Nicolas	Pannetier	en	resa	från	Åbo	till	Tallinn	via	S:t	Pe-
tersburg. Resans syfte är att undersöka grannfolkens gemen-
samma minnen och gemensamma historia. På omvägar frågar 
sig resenärerna vad städerna, landskapen, byggnaderna och 
bostäderna avslöjar om områdets invånare och var minnena 
och stigarna till framtiden är gömda. Bilderna och berättelserna, 
ljuden och videoinspelningarna som de samlar under resan lyf-
ter fram pluralismen och rikedomen hos de folk som de möter. 
I freelance-koreografen Niina Airaksinens fyrdelade verkserie 
i modern dans SOJIKU undersöks den japanska estetiken och 
mentaliteten med hjälp av dansen.  verkserien kulminerar i ett 
finländsk-japanskt samkväm där finländarnas och japanernas 
uppfattningar om varandra presenteras parallellt med varandra.  

European Union Migrant Artists Network, den internationella 
organisationen som stödjer emigrantkonstnärers arbete, byg-
ger installationshelheten Boat – Vene som en del av program-
met för Åbo 2011. Konstnärer från Indien, Ungern, Grekland, 
Irak, Syrien och Israel bygger installationer med båtsteman på 
området kring Hallis fors och väcker genom konsten en diskus-
sion om globala teman kring resande och att komma fram och 
bli kvar på stranden. I samband med utställningen samlas de 
fantasibilder som verken ger upphov till in och sålunda får även 
publiken en möjlighet att ge direkt respons och dela med sig av 
de tankar som utställningen väcker. 

Eurocultured - Gatukulturfestivalen som genomförs av Spear-
fish Ltd. från Manchester och Soul Production Oy lyfter fram 
den europeiska gatukulturen bl.a. via visuell konst, gatudans, 

musik och action sports-grenar – men utan att för den skull 
glömma maten, verkstäderna och hantverket.  Gatukulturhel-
heten som kulminerar på Aura ås strand introducerar upp till 
300 konstnärer och artister från mer än tio länder i Europa. I 
verkstäderna som konstnärerna leder får besökarna till exem-
pel prova på att göra egen graffiti, egna danser och rap-låtar. 
En egen anstrykning ger animationerna, graffitin, dockorna och 
musiken från verkstäderna som arrangerades i fem olika län-
der. Konstnärerna som har arbetat med barn och unga bildar 
dessutom en arbetsgrupp som möts i konstnärresidensen för 
att arbeta på ett gemensamt verk. I Eurocultured-helheten in-
går också forskningshelheten Street Life som undersöker det 
mångkulturella stadsrummet och som leds av Åbo universitet. 

Som en del av programmet Europas kulturhuvudstad Essen 
für Ruhr 2010 -ordnar Bochums konstmuseum utställningen 
Vår familj som presenterar islamisk konst och kultur. I utställ-
ningen ingår en serie fotografier som den finländska fotografen 
Tuomo	Manninen	har	tagit	av	muslimska	familjer	bosatta	inom	
Ruhr-området.  År 2011 innebär en fortsättning för projektet, 
eftersom Åbo samarbetar med Essen och Manninen kommer 
för att fotografera invandrarfamiljer från olika länder bo i deras 
vardagliga livsmiljö och i deras vardagsrum i Åbo. 

Filmmakaren	 Kristiina	 Tuuras	 och	 Shiffa	 ry:s	 gemensamma	
konsthelhet Grytan, sandalen och det virkade tältet bjuder 
in invandrare, konstnärer, konstinstitutioner och den stora all-
mänheten.	 Tusentals	 flyktingberättelser	 som	 samlats	 in	 inom	
ramen för ett globalt samarbete träder fram i konstform och 
flyktingproblematiken	öppnar	sig	på	ett	experimentellt	sätt.	Tre	
installationer som förverkligas genom lokalt samarbete bjuder 
publiken konkreta sätt att delta i det kreativa arbetet. 

Föreställningen John – Eleanor, som dockteatergruppen HOX 
Company från Åbo visar, behandlar de sexuella minoriteternas 
kulturhistoria och kulturmöten utgående från den verklighets-
baserade historien om den engelska transvestiten John Rykers 
som levde i slutet av 1300-talet. Samtidigt väcks frågan om vad 
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som har ändrats sedan dessa tider. Organisationen Homotopia 
från Liverpool hämtar en övergripande samling av Tom of Fin-
lands verk till Åbo. Samlingen omfattar verk allt från ungdoms-
tidens skisser till senare verk. Verken sammanställs ur samlingar 
som	förvaltas	av	Stiftelsen	Tom	of	Finland	i	Los	Angeles.	I	sam-
band med utställningen ordnas dessutom publikföreläsningar 
om queer-kulturen och bildkonsten. 

2) Kulturmotion och aktiv medverkan: 
kultur i vardagen

Kulturrecepten Åbo 2011 får i gång åboborna med konstens 
kraft. Läkarna vid Åbo social- och hälsoväsen delar under 2011 
i samband med sina mottagningar på hälsocentralerna i Åbo 
ut närmare 5 500 kulturrecept till evenemangen i anslutning 
till Åbos kulturhuvudstadsår.  Åbos basservicenämnd fattade 
beslut i frågan på sitt möte 27.10 . Kulturrecept delas ut på nio av 
Åbos hälsovårdscentraler i samband med läkarbesök. Läkarna 
ger patienterna recepten som avslutning på läkarbesöket och 
samtalar vid behov med patienten om vilken föreställning som 
lämpar sig bäst. I praktiken är kulturreceptet en servicesedel 
som kan bytas ut mot en fribiljett vid informationsdisken i 2011 
Hörnet i Åbo centrum. Stiftelsen Åbo 2011, som förbereder 
kulturhuvudstadsåret, har en biljettkvot till sitt förfogande för 
alla programprojekt och det är ur den här biljettkvoten som 
kulturrecepten bekostas. 

Genom att lösa ut den ordinerade kulturmedicinen vid informa-
tionsdisken för Åbo 2011 får receptinnehavaren utan avgift delta 
i ett valfritt Åbo 2011-evenemang. Receptet omfattar även fritt 
inträde för en följeslagare. Kulturreceptens genomslagskraft 
undersöks i enlighet med planerna och med tanke på kulturens 
effekter på välmåendet och de kulturella vanorna.  Kulturre-
ceptens budskap och ironi ligger i att aktiv kulturell medverkan 
minskar det nuvarande behovet av riktiga medicinrecept. 

Invigningen av kulturhuvudstadsåret Åbo 2011 inleder effekt-
fullt temaåret 14–16.1.2011. Invigningens höjdpunkt är ett spekta-

kel som aldrig skådats tidigare i Finland och som byggs upp av 
den brittiska gruppen Walk the Plank tillsammans med lokala 
konstnärer och frivilliga stadsbor. I arbetet med den storskaliga 
föreställningen deltar ca 2000 åbobor och tiotusentals besö-
kare från Finland och från utlandet förväntas till Åbo för att 
följa med föreställningen. 

Centralparken för kulturmotion är Åbo stads kulturväsens 
och idrottscentralens gemensamma projekt som med hjälp 
av kulturen gör miljön kring Aura å livfullare, funktionsdugli-
gare och trivsammare. Centralparken för kulturmotion för ut 
brukskonstverk, kulturmotionsslingor, paddling och roddning, 
evenemang och en Drömpark avsedd för alla åldrar och sociala 
grupper till Aura ås stränder och i stadsrummet. Projektet som 
främjar stadsbornas och besökarnas fysiska, psykiska och so-
ciala välmående lämnar ett bestående spår i Åbos stadskultur 
och stadsbild. Centralparken för kulturmotion planeras bli ett 
föremål för forskningssamarbete och lärdomsprov. Produktio-
ner som Staden i våra minnen och Åbo, berättat och upplevt 
erbjuder projektpubliken sätt att röra sig i stadsrummet i Åbo 
och samtidigt bekanta sig med de mikrohistoriska skiktena av 
stadens kulturliv. 
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I	maj	2011	öppnas	en	13,7	km	lång	vandringsrutt	från	Tuorlas	ob-
servatorium i S:t Karins till Åbo universitet. Rutten ska avbilda 
det 13,7 miljoner år gamla världsalltet. Tidsvandringen inleds i 
Tuorla	med	urexplosionen	 och	 avslutas	vid	universitetet	med	
vår tid. Rutten som går längs cykel- och promenadvägar och 
gamla byvägar erbjuder invånarna, turisterna och skolklasserna 
möjligheter till kulturmotion samtidigt som de kan bekanta sig 
med utvecklingen av världsalltet allt från urexplosionen fram till 
uppkomsten av stjärnorna, solsystemet och vårt jordklot.  Längs 
rutten som astrobiologin vid Åbo universitet har byggt analy-
seras jordklotets utvecklingshistoria ur biologiska, geologiska, 
meteorologiska och astronomiska perspektiv.   

Hitta Oliopus Olius! är en föreställning med naturupplevelser 
och en vandringsrutt för barn förverkligad med hjälp av docktea-
ter. Längs rutten framträder människans och naturens växelver-
kan och naturfenomenen som en del av konstupplevelsen. Fö-
reställningen	som	Teaterföreningen	SudenEnne,	arbetsgruppen	
Hitta	Oliopus	Olius!	och	Teater	Reflexion	uppför	får	åskådarna	
att lägga märke till alla de små undren i naturen och att njuta 
av de möjligheter till äventyr, lek och berättelser som naturen 
ger. Barn och barnasinnade kan också följa med myrornas liv 
och vandringsrutter i produktionen Kolla in Åbomyrorna som 
genomförs	av	Turun	Eläin-	ja	Kasvitieteellinen	seura	(Zoologiska	
och botaniska föreningen i Åbo). 

Hair-musikalen, ledd av Åbo stads social- och hälsoväsen, består 
av en artistskara på närmare 200 vanliga, medelålders invånare 
i regionen kring Åbo som inte har sysslat med musikteater tidi-
gare. I produktionen återvänder vi till de medelålders åbobornas 
ungdom och uppför med dem musikalföreställningar i 60-tals 
anda. Artisterna regisseras av Marja-Leena Kuronen, koreograf 
är Mikko Ahti, sångpedagog Marianna Länne och kapellmästare 
Markus Länne. Föreställningarna visas på Logomo, det nya cen-
tret för kreativa branscher i Åbo som tack vare sin utformning 
ger produktionens en enastående karaktär.  För förverkligandet 
av den forskningsbaserade delen av produktionen ansvarar Åbo 
yrkeshögskolas sociala, hälso- och idrottsutbildning. 
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Urhavet-festivalen låter oss njuta av musik och vatten i miljön 
kring Samppalinnas simstadion. För musiken under festivalen 
som varar i två dagar ansvarar finländska toppartister och in-
ternationella gäster. På festivalområdet finns tiotals experimen-
tella stånd och infoställen som stödjer temat för evenemanget: 
olika tjänster i anslutning till ett övergripande välbefinnande, 
massage och vårdformer som pysslar om sinnena, vattenmo-
tion och andra mjuka motionsformer. Festivalen satsar även på 
högklassig restaurangservice utan brådska . Urhavet lyfter fram 
betydelsen av rent vatten och miljövärden. 

Den förlorade staden presenterar: Upplevelseparken Åbo 
2011 är ett sjudagar långt dramatiserat stadsevenemang som 
består av föreställningar, utfärder och spel och ett utbud av 
traditionella och nya sätt att uppleva stadens många skikt. I 
förverkligandet används rollspelstekniker, medierna, teater, 
dans, miljökonst site specific -föreställningar i stadsrummet. 
Evenemanget produceras av Flow Productions från Uleåborg 
med sina samarbetspartner Ehkä tuotanto, Åbo Stadsteater 
och Åbo Studentteater. Det går bra att delta i Upplevelseparken 
som traditionell åskådare, via webben eller genom att axla en 
roll för hela veckan. 

Ljuden som varje dag tränger in i vardagen påverkar välmåen-
det, uppfattningen om tid, plats och rum och erbjuder estetiska 
upplevelser. Åbo lyssnar undersöker stadens ljudmiljöer i ljud-
konstverk som uppförs i Åbos stadsbild och på Åbos ljudkarta. 
Åbos ljudkarta tecknar ett porträtt av staden utgående från 
ljuden och analyserar stadsljud som bidrar till välmående. För 
helheten Åbo lyssnar svarar Suomen Akustisen Ekologian Seura 
med	en	arbetsgrupp	bestående	av	Simo	Alitalo,	Tuike	Alitalo,	
Meri Kytö och Pessi Parviainen ingår. 

Åbo365 som träder in i vardagen är en stadskonstverkshelhet i 
det offentliga rummet. I helheten ingår drygt 130 verk som glim-
tar till under året. Under våren bubblar konsten såväl i snabb-
köpskassan och i bussarna, under sommaren forsar den fram i 
parkerna och under vintern sprudlar den från åstranden ända 

till de offentliga toaletterna. I huvudrollen står en upptäckts-
färd i vardagen. Mikropati! erbjuder dockteaterföreställningar 
i mikroformat i stadens offentliga lokaler under hela kulturhu-
vudstadsåret.  Festivalföreställningar visas på gator och tak, 
i sjukhus och äldreboenden, i barer och på servicestationer. 
Föreställningarna lever och förändras under året, som en oskilj-
aktig del av Åbos stadsbild. Åbo vid vatten som sträcker sig in 
i de svenskspråkiga skolornas vardag tar eleverna med på ett 
gemensamt konstprojekt vars syfte det är att förbättra trivseln 
på skolgårdarna och i skolmiljön. 

Vetenskapens och kulturens Åbo – en välmående stad un-
dersöker de effekter som 2011-programmet och kulturen i en 
vidare bemärkelse har på välmåendet och hälsan. Projektet för 
även in forskningen kring välmående i stadsbornas vardag och 
till invånarna i grannkommunerna. 2011 produceras helheten 
Välfärdsforskningens torg som upplivar forskningen och Veten-
skapsbussen skickas i väg för att kretsa runt i landskapet. De 
här produktionerna gör forskningen kring välmåendet tillgänglig 
genom att presentera forskningsresultaten för stadsborna och 
turisterna med konstens och kulturens hjälp. 

3) Psykisk hälsa och ensam-tillsammans

Konsten öppnar vägar som gör att man hanterar livet och klarar 
sig trots trycket från vardagen. Det här är utgångspunkten för 
verksamheten i det tvååriga projektet Många berättelser om 
att finnas till som Åbo universitets utbildnings- och utvecklings-
centrum samordnar. Projektet som fullföljs i skolor, läroinrätt-
ningar och olika barn- och ungdomsgrupper stödjer barns och 
ungdomars psykiska hälsa med hjälp av bilder, musik, kortfilmer 
och drama.  Många berättelser om att finnas till som undersö-
ker den narrativa karaktären för in nya upplevelser av bemäs-
trande och meningsfullhet i de ungas vardag bl.a. med hjälp av 
handledning och kreativa verkstäder. Många berättelser om att 
finnas till omfattar utbildning och forum, arbete i arbetsböcker 
om välmående, kreativa verkstäder, nätverksstöd och forsk-
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ningsinriktningar. I projektet som styrs av psykoterapiutbildare, 
experter	för	fotografiterapi	och	Kolmas	tila	3T	-teatern	deltar	
hundratals barn och unga från trakten kring Åbo. 

Mörkrets 876 nyanser ställer frågan om hur man kan bringa 
ljus i den mörka årstiden. Mörkrets 876 nyanser granskar den 
mörka årstiden och tystheten som positiva nordiska resurser 
och som källa för innovationer och samhörighet. Vetenskapen 
och konsten överlappar varandra och resultatet är en experi-
mentell programhelhet som får besökarna att fundera på sitt 
eget förhållande till mörkret på personnivå och som samhälle-
ligt fenomen. I projektet fokuserar man sig på intensiva sätt att 
producera upplevelsen av mörker med konstens hjälp. Syftet 
med projektet är att minska de fördomar och osäkerhetskänslor 
som ofta riktas mot mörkret. I helheten Mörkrets skugga gran-
skas bland döden som tema, olika religiösa traditioner och en 
vandring in i den mörka skogen genomförs. 

Varietén Kasataide ry:s moderna cirkusföreställning Pirjos 
bästa dag berättar historien om en ensam kvinnas vardag som 
småningom börjar få allt absurdare drag. När hon är ensam ser 
Pirjo skuggor men i en väns sällskap är det lättare att hantera 
den ångestfyllda vardagen. Föreställningen berättar via en en-
skild personskrivning om hur människan behöver mötet med 
en annan människa i vardagen. Föreställningen som behandlar 
ensamheten och psykisk balans strävar efter att förstärka den 
moderna cirkusens position och prestige i Åbo. 

Gian Carlo Menotti (1911–2007) komponerade miniatyroperan 
Mediet år 1946. Föreställningen berättar om ett medium som i 
åratal har skott sig på sina kunders sorger och tragedier genom 
att ordna fingerade spiritismsessioner tillsammans med sin dot-
ter och en stum pojke. Operadramat regisseras i Åbo av skå-
despelarna	Kari-Pekka	Toivonen	och	Merja	Larivaara.	Solister	
är	 bl.a.	 Päivi	 Nisula	 från	 Nationaloperan,	 Tuomas	 Pursio	 från	
operan	i	Leipzig	och	Tiina	Vahevaara	som	ofta	har	gästat	Natio-
naloperan.	Operaorkestern	är	Turku	Ensemble	under	ledning	
av Marko Autio. Efter föreställningar ordnas öppna diskussioner 

för publiken om de teman som lyfts fram i verket, t.ex. psykisk 
hälsa och konst. Även operan Erik XIV som uruppförs 2011 har 
den psykiska hälsan som tema och skildrar den unga kungens 
liv i fångenskap och galenskap. 

4) Minneskonstens och berättarkonstens lä-
kande kraft

Poesiporträttet är ett intimt och respektfullt konstevenemang 
mellan två personer som fokuserar på skrivandets stund. I Po-
esiporträttet betraktas den person som dikten handlar om mel-
lan femton minuter och några timmar, beroende på situationen. 
Han eller hon kan sitta, stå, ligga, tala, vara tyst, precis som han 
eller hon vill. Konstnären betraktar personen och skriver dikten 
varefter poeten läser dikten högt och ger den som gåva till den 
som	dikten	handlar	om.	Skrivargruppen	Tapiiri	skriver	sina	dik-
ter i Åbos seniorhem, servicecentraler, verksamhetscentraler 
för personer med funktionshinder, fängelset i Saramäki och vid 
ÅUCS. Det arrangeras också verkstäder på de platser där po-
esin skrivs och där är personalen och kunderna själva är poeter.  

Yrkeshögskolan Metropolias utbildningsprogram för scenkonst 
genomför playbackteaterhelheten Berättelser i maj som en 
del av kulturhuvudstadsårets program. Historierna berättas i 
äldreboenden, med skolgrupper och i samband med öppna 
föreställningar i bibliotek. Gruppen leds av den finländska pi-
onjären inom playbackteater Päivi Ketonen. Playbackteater är 
deltagande gemenskapsteater som baserar på improvisation 
där de medverkande skildrar händelser ur det verkliga livet 
och skådespelarna improviserar händelserna på scenen. Play-
backteater är ett intressant sätt att hantera vardagliga frågor 
och dela med sig av individuella erfarenheter.  

Staden i våra minnen är ett sätt att promenera och minnas 
staden, betrakta den på nytt, på nära håll och med fantasi. I 
minnesverkstäderna som leds av Selja Ahava-Foster och Emma 
Puikkonen gestaltades under våren 2010 äldre åbobors minnen 
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av staden - särskilda möten, försvunna landmärken - ögonblick 
då någonting förändrades. Utgående från Åbos historia och 
insamlade minnen skapades en rutt kring området i Åbo cen-
trum. Rutten består av ljud- och textverk som både är fristående 
helheter och står i förhållande till varandra. Det görs upp en 
karta över minnenas Åbo och med hjälp av den kan man vandra 
längs rutten. 

Nordiska röster – Pohjoismaisia ääniä skapar ny och levande 
berättarkultur i Åbo och Åboland 2011. På berättarfestivalerna 
delar	Suse	Weisse	(Tyskland),	Claire	Hewitt	(Skottland),	Judy	
Paterson (Skottland), Bob Pegg (Skottland) och Georgiana Kea-
ble (Norge). Dessutom medverkar berättare från alla nordiska 
länder och från sameområdena. Nordiska röster ordnar berät-
tartalkon i skolorna och där får eleverna lära känna berättar-
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konstens hemligheter och lärarna får undervisningsmaterial 
om berättarkonsten. För produktionen av helheten ansvarar 
produktionsbolaget Koti osk i samarbete med Sydkustens land-
skapsförbund rf.

Åbo, berättat och upplevt undersöker vardagens erfarenhe-
ter i miljön kring Aura å och Åbo som kvinnornas stad. Evene-
mangen som undersöker miljön kring Aura å inleds i januari 
med seminariet  Människans å. Under sommarsäsongen kretsar 
Minnesrummet och en utställningslokal i miljön kring Aura å 
och samlar upp minnen i människoformat av upplevelser och 
sinnesförnimmelser i anslutning till åstranden, bl.a. ordnas fält-
arbetskurser med ån som tema och verkstäder i maj. Det inter-
aktiva minnesrummet samlar samtidigt in nya stadsminnen av 
stadsbor och resenärer. Man fördjupar sig i kvinnohistorien och 
upplevelserna av staden i minnesverkstäder, läsecirklar, under 

promenader och på publikföreläsningar. För forskningen kring 
Åbo, berättat och upplevt ansvarar Institutionen för historia, 
kultur och konst vid Åbo universitet.  

I föreställningsserien Resan till byn som produceras av Framil 
Ry framför yrkesskådepelare berättelser ur Egentliga Finland 
på scen. Minnesdramat som används för att sammanfatta fram-
ställningarna är berättarkonst och teater som baserar på det 
kollektiva minnet. Berättelserna samlas in på olika sätt, med 
hjälp av intervjuer, dramaövningar och visualiseringstekniker. 
Tack	 vare	 bearbetningen	 i	 verkstäder	 blir	 framställningarna	
personliga och lik orten.

Fotocentralen	Nykyaika	från	Tammerfors	förverkligar	produk-
tionen Inre landskap som ett finländskt-japanskt samarbete. 
Äldre åbobor berättar i produktionen om minnen i förknippade 
till fotografier som betraktas ur nutidsperspektiv. De japanska 
keramikkonstnärerna	Tomoko	Kurahara	och	Satoko	Sai	liksom	
fotokonstnären Marja Pirilä kommer till Åbo för att lyssna, in-
tervjua, titta och fotografera Åbo så som staden ter sig för dem 
som har bott länge på orten. Av det här materialet utformar 
konstnärerna med keramikens, video- och fotokonstens hjälp 
en utställningshelhet som via en personlig approach berättar 
historier om Åbo förr och nu. 

5) Kulturhuvudstaden inom räckhåll

I projektet Kultur i de äldres vardag låter Åbo stads social- och 
hälsoväsen en kulturplan ingå som en del av vården i inrättningar 
där äldre vårdas dygnet runt. I början deltar provenheter och 
senare sprids verksamhetsmodellen ut runt om i Åbo så att kul-
turen blir en del av ca 1500 äldrepersoners vardag och dagliga 
vård. De äldres kulturella vanor och förväntningar skrivs in i en 
individuell vård- och tjänsteplan. Syftet är att förverkliga kultu-
ren i enlighet med de äldres individuella behov och önskemål 
så mångsidigt som möjligt. Bildkonst, musik, dans, design, teater, 
fotokonst, historia, poesi, litteratur och motion i olika formerna 
ingå i kulturplanerna. När det gäller att förverkliga innehållet 
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beaktas de äldres individuellt; pigga äldre med fysiskt i sämre 
skick, deprimerade, dementa, personer med nedsatt hörsel, 
synskadade, sängpatienter och patienter som behöver särskild 
vård. Innehållet planeras i individuellt för varje senior utgående 
från kulturplanen och i intensivt samarbete med vården som ges 
dygnet om, den geriatriska sjukhusvården och kulturväsendet. 
Kultur i de äldres vardag producerar en kulturplansmodell som 
man vill införa som en bestående verksamhetsform och som 
också sprids till andra orter i Finland och i Europa.  

Sam Body Plays är ett treårigt konstpedgogiskt projekt som 
Åbo stads undervisningsväsen och Samppalinnas skola fullföl-
jer tillsammans med museer, teatrar och enskilda konstnärer 
och som ska hjälpa eleverna att lära sig på ett nytt sätt. I projek-
tet Sam Body Plays deltar eleverna i grundskoleålder inom den 
allmänna och specialundervisningen vid skolan i Samppalinna. 
Deltagarna skapar tillsammans med undervisningspersonalen 
och yrkeskonstnärer och forskare konstframställningar och 
konstverk som förenar musik och berättarkonst.  Nästan alla 
elever i skolan i Samppalinna har omfattande inlärningssvårig-
heter som tar sig uttryck som nedsatt funktionsförmåga i fråga 
om språk, minne, gestaltnings och på den psykiska funktionsför-
mågans område. Projektet har uppkommit som ett samarbete 
mellan flera olika aktörer, inklusive elever och anställda inom 
den allmänna undervisningen och specialundervisningen vid 
skolorna, internationella yrkesaktörer och hobbyaktörer samt 
forskare inom kultur och konst. Sam Body Plays är en verksam-
hetsmodell som även andra skolor kan utnyttja i sin undervis-
ning. Redan nu deltar 14 skolor från Åbo och Finland. Modellen 
har även tagits väl emot i Estland och de första skolorna har 
tagit den i bruk. 

Colourscape består av ca hundra färgglada på varandra föl-
jande bubblor som man kan gå in i, tillbringa tid i och t.ex. 
lyssna till musikuppföranden i. Colourscape producerar en 
upplevelsemiljö med sensorisk deprivation som har konstate-
rats vara terapeutisk. Sensorisk deprivation används t.ex. vid 
meditation	 och	 i	 avslappningsövningar.	 Eye	 Music	 Trust	 (UK)	
hämtar Colourscape till Finland för första gången under Åbos 
kulturhuvudstadsår. 

Kynnys ry:s projekt Brobyggarna presenterar en bred översikt 
av dagens utbud av integrerad konst och kultur. Med samar-
betsparterna	 ordnas	 handikappfilmfestivalen	 SILTA,	 Dagarna	
för integrerad dans och teater, den för alla öppna planeringstäv-
lingen Världens bästa hjälpmedel, olika verkstäder, konstkurser 
och	utställningar	liksom	en	stor	TAiKa-avslutningsfestival.	Som	
internationella artister under dagarna för integrerad dans och 
teater har inbjudits bland annat Corali Dance Company (UK), 
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Danskompaniet Spinn (Sverige) och teatergruppen Piter Shed 
(Ryssland). Under 2011 ordnas konstutställningar i anslutning till 
handikapp och handikappskonst på Kynnys-galleriet i Åbo och 
även i andra lokaler. På avslutningsfestivalen uppträder bland 
annat Signmark, Pertti Kurikkas Nimipäivät och punkbändet 
Heavy Load. Syftet med helheten Brobyggarna är att erbjuda 
alla fortsatt, tillgänglig konst- och kulturverksamhet 2011 och 
utveckla verksamhetsmodeller som även används efter kultur-
huvudstadsåret. 

Dessutom håller Kynnys ry tillsammans med andra handikapp-
organisationer och Stiftelsen för Åbo 2011 på att ta fram en 
tillgänglighetsplan för Åbo 2011 som ska öka tillgängligheten 
och möjligheterna till rörelse i kulturhuvudstadsårets program. 
Tillgängligheten	har	fastställts	vara	ett	centralt	värde	i	strategin	
för Åbo 2011 och det har tagits fram en särskild tillgänglighets-
strategi i kulturhuvudstaden Åbo 2011 i syfte att förverkliga 
tillgängligheten. I Åbo 2011-projekten grundar sig tillgänglig-
heten på en fysisk, språklig och ekonomisk jämlikhet och på 
en	omfattande	medverkan.		Tillgängligheten	uppmärksammas	
i praktiken även genom regelbunden kontakt med regionens 

tillgänglighetsorganisationer. Frivillighetsprogrammet för Åbo 
2011 är också öppet för alla som vill, oberoende av eventuella 
fysiska eller språkliga hinder. Alla frivilliga utbildas i frågor som 
gäller tillgänglighet och en del av dem utbildas till särskilda ex-
perter inom området: till guider för handikappade och äldre 
och till assistenter och tillgänglighetstestare. 

I Åbo filharmoniska orkesters Melodibro möts oförglömliga mu-
sikupplevelser, den senaste teknologiska kompetensen liksom 
de storartade, särpräglade miljöerna i Egentliga Finland. Vid 
sidan om de traditionella symfoni- och kammarmusikkonser-
terna kan du nu njuta av nätkonserterna vid din egen hemdator 
eller rentav via mobilen samtidigt som du rör dig ute i naturen. 

Sytyke	som	genomförs	av	sammanlagt	elva	Taikalamppu-cen-
traler och Åbo stad tillsammans producerar en mångsidig konst-
verksamhet för barn, unga och familjer runt om i landet. I fokus 
står barns och ungas möjlighet till konstupplevelser, skapande 
av egen konst och entusiasmen. Verksamheten kulminerar i en 
evenemangsvecka i november som sammanför aktörerna och 
centrens konstprojekt i Åbo. I verkstäderna i anslutning till veck-



24

ans huvudevenemang kan publiken delta i konstverkstäder 
som leds av konstnärer och i föreställningar och utställningar 
som producerats i samband med Sytykes regionala projekt.  
I Sytykes konstgrenar ingår cirkuskonst, film, serier, fotogra-
fikonst. teater, performans-, dans-, ljus-, scen-, och bildkonst. 
Bland de internationella gästerna ingår konstnärer från bl.a. 
Danmark,	Sverige,	England,	Litauen,	Norge,	Tyskland,	Wales,	
Ryssland och Holland. 

6) miljö och ekologiskt tänkande – en vacker stad

Teaterföreningen	 PerformanceSirkus	 tvååriga	 projekt	Ekoteko! 
dryftar tillsammans med elever på högstadiet miljöfrågor och håll-
bara levnadssätt. I projektet deltar skolor, ungdomsgårdar, konst- 
och kulturhus och sammanslutningar i Åbo och Egentliga Finland 
som bedriver miljöfostran. Inom ramen för projektet ordnas eve-
nemang om miljöfostran och miljöverkstäder med Östersjön som 
centralt tema på ungdomsgårdar och i skolor i Egentliga Finland. 
Under miljöevenemangen lever sig deltagarna med hjälp av drama, 
informationsinslag och spel in i olika perspektiv och undersöker 
samtidigt sina egna åtgärder och betydelsen av ansvar. Syftet är 
att påverka de ungas ansvariga handlingar på ett bestående sätt, 
förmedla erfarenheter om vilken betydelse de egna valen har, om 
möjligheterna att delta och påverka och om förhållandet mellan 
de egna konsumtionsvanorna och livsmiljöns tillstånd.  Ekoteko 
förverkligas i samarbete mellan Egentliga Finlands servicecenter 
för hållbar utveckling och energi, Valonia, Åbo och S:t Karins kyrk-
liga samfällighet och Åbo stads ungdomscentral.  

I lekrevolutionen uppmuntras barn att ta kontroll över livets lek-
platser med hjälp av alla element som finns i närheten. Lekrevo-
lutionen som inleddes redan 2009 inspirerar till att se sig omkring 
och värdesätta den lilla och anspråkslösa närmiljön som mirakulös 
och fantastisk. Genom att bygga själv och utnyttja material som 
finns i närheten ställer vi i gång 50 lekplatser och gör dagisgårdar 
och skolgårdar barn- lekvänligare i Egentliga Finland. I lekverkstä-
derna framställer barnen föremål som är viktiga för dem själva: 
redskap för lek. Allt material hittar vi i naturen nära oss. Varje 
produkt som uppstår har ett barn själv planerat och funderat 
ut, själv satt ihop och färdigställt för lek. Lekrevolutionen som 
genomförs av Aurinkoinen tulevaisuus ry ordnar en mängd små 
storevenemang utan like, t.ex. en riskarneval och en knappfestival. 

Nordisk mat, rena råvaror och njutning bildar matreceptet för 
2011. Kulturhuvudstadsårets matkulturhelhet lyfter fram den 
närproducerade matens betydelse och de lokala smakerna. Den 
nya skördens potatis som traditionellt mognar i Åbo skärgård 
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får i Nypotatisfestivalen sin egen fest i början av juni 
då nypotatissäsongen inleds. Nypotatisfestivalen med 
talrika kringevenemang är den äkta smakens och den 
närproducerade matens egen kulturfest. Projektet Helt 
enkelt gott för gångna tiders matkultur till våra tider. I 
projektet övergår vi till vår tid och den grundläggande 
idén för dagens matlagning: enkel, god mat tillredd enligt 
metoder som finns nära oss.

Målet för projektet Keramik i stan är att med hjälp av 
keramikkonsten omvandla smärtpunkterna i tre stads-
landskap till konstverk och sevärdheter.  I projektet 
möts yrkesfolk från olika branscher, när en arkitekt, en 
konstnär och en materialtillverkare förenar sina krafter. 
Belysning har planerats för alla objekt, vilket framhäver 
konstverken som ljusglimtar i gatubilden. Ett annat exem-
pel på produktioner som förskönar stadsrummet i Åbo 
är det internationella miljökonstevenemanget Flux Aura. 
Ett flertal konstverk uppförs längs Aura ås strand och i 
åmiljön som konst på landbacken, skulpturer och instal-
lationer	som	flyter	på	ån.	Temat	för	verken	är	Aura	å,	det	
strömmande vattnet, staden och livet och naturen kring 
ån.	Koordinator	för	Flux	Aura	är	Turun	Taiteilijaseura	ry.	
 
Helheten Framtidens trädgårdar utvecklar, undersöker 
och förskönar Åbos stadsparker, trädgårdar och gårdar. 
I projektet Barkerspark-planerar den moderna konstnä-
ren och landskapsarkitekten Martha Schwartz en miljö-
konstpark i Åbo som då den uppförs kommer att bli en 
enastående sevärdhet i Åbo. Martha Schwartz är känd 
särskilt för sina planer som reformerar begreppet urbana 
landskap.  Det internationella seminariet Urban Nature 
ordnas av Åbo sommaruniversitet med bildkonstnär 
Armi Laukia som kurator. Seminariet presenterar visio-
ner av framtidens parker och trädgårdar och betydande 
planerare. Stadsnaturens värden och grönområdenas 
kulturella, hälsorelaterade och ekologiska betydelser 
framhävs.

Miljökonstverket Du är vacker som har planerats av Eeva Kaisa och 
Timo	 Berry	 (BOTH)	 och	 som	 förverkligas	 gemensamt,	 skriver	 med	
hjälp av blomlökar positiva budskap för att glädja stadsborna. Stora, 
positiva budskap som t.ex. Du är fin!, Jag tänker på dig eller Ska vi 
pussas? skrivna med vita krokusar påminner oss i början av våren 2011 
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om det som är vackert i vardagen. Finlands Lantbruksmuseum 
Sarka glädjer åboborna på påsken genom att inom ramen för 
projektet Stan gror hämta in en bit landsbygd mitt i stadscen-
trum. 2011 blommar gårdarna i kulturhuvudstadens färger, när 
den största trädgårdstävling som någonsin har ordnats i Åbo 
inspirerar åboborna till att försköna sina trädgårdar. Område-
sjuryerna ger handledning i hur trädgårdarna kan iståndsättas 
och väljer ut det egna områdets bästa trädgårdar till att tävla i 
kategorierna egnahemshus, radhus, fritidshus, våningshus, fö-
retag och allmänna platser i Åbo 2011 Trädgårdstävling. I sam-
band med trädgårdstävlingen landstiger också den nya orang-
efärgade	tulpansorten	Tulipa	Aboa	Turku,	utvald	i	Holland	av	
trädgårdsrådet Arno Kasvis, i Åbo.

Från gårdarna går vi vidare för att analysera Åbo skärgårds fram-
tid, när Archipelago Logic, som leds av Åbo Akademi, bjuder 
in aktörer inom vetenskap och konst till ett internationellt sym-
posium. Symposiet förenar ny forskning och olika synvinklar allt 
från biologi till filosofi, arkitektur och modern konst. Via Åbo 
skärgård granskar vi också aktuella teman om Östersjön, t.ex. 
ekologi, ekonomi, estetiska och etiska frågor och globala frågor 
om	skärgårdarnas	framtid.	Tema	för	symposiet		är	skärgården	
som geografiskt-politiskt begrepp och som aktuell på grund av 
de ekologiska förändringarna och bl.a. kartläggningen av olika 
former av det offentliga rummet i den europeiska skärgården.  
De platsbundna, undersökande konstverken i utställningen 
Contemporary Art Archipelago (CAA) bildar utgångspunkten 
för diskussionerna. 

En forskningsexpedition på Östersjön, som har producerats 
av Föreningen för biokonst i Finland r.f, är en tvärkonstnärlig 
utställningshelhet som öppnar perspektiv på Östersjön och 
havets naturfenomen i fem konstprojekt 2011. Bl.a. utreds i 
helheten Östersjöns ljudvärld under vattnet, vattnets fören-
ande och avskiljande egenskaper och hållbara möjligheter att 
använda grönalger. Samarbetet bedrivs av Skärgårdshavets 
forskningsinstitut vid Åbo universitet, Sibelius-Akademins mu-
sikteknologiska avdelning, Åbo yrkeshögskolas LUMO-center 
och SYKE:s Havscentrum. 

San Diego State University genomför i samarbete med Åbo 
universitets program Baltic Sea Region Studies och Åbo Aka-
demi sommarskolan Hållbar utveckling och kultur på Öster-
sjöområdet . Sommarskolan, som ordnas i Åbo, undersöker 
teman kring hållbar utveckling, miljö och kultur och hur dessa 
genomförs, särskilt i Åbo 2011-produktionerna. I Åbo deltar 
sammanlagt 20–25 grund- och påbyggnadsstudenter från San 
Diego State University (SDSU), Åbo universitet och Åbo Aka-
demi i sommarskolan. Av dessa är ca 15 studerande vid SDSU 
och tio grund- och påbyggnadsstuderande vid universiteten i 
trakten kring Åbo.  Sommarskolan leds av SDSU:s professorer 
Alan Sweedler, A.C. Harvey, Geoff Chase, Paul Ganster och 
Mike Harvey. 
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4 Åren 2012–2016: Utvärderingsundersök-
ning av Välmåendeprogrammet 

Effekterna av Välmåendeprogrammet Åbo 2011 utvärderas i ett omfattande, mångvetenskapligt samarbete under åren 2009–2016. 
För utvärderingen svarar följande forskningsprojekt och forskningsåtgärder: 

1. Vetenskapens och kulturens Åbo – en välmående stad 
är ett mångvetenskapligt projekt under 2010–2015 som 
leds av Åbo universitet och som undersöker sambandet 
mellan välmående och kultur. Projektet omfattar den 
medicinska, pedagogiska, psykologiska, humanistiska och 
samhälleliga forskningen liksom ett flertal delområden 
inom konst och kultur.   
 
I projektet Vetenskapens och kulturens Åbo ingår 
fyra delområden: (1) inrättandet av en expertgrupp för 
mångvetenskaplig kultur och hälsoforskning vid Åbo 
universitet, (2) förmedling av information om välmående 
till stadsborna med hjälp av handlingssätt som låter dem 
delta och som populariserar forskningen kring välmåen-
de, (3) genomförande av en forsknings- och utbildnings-
helhet om kulturell hälsoforskning och (4) ordnande av 
en internationell kongress. 
 
Med hjälp av den kulturella hälsoforskningen som be-
drivs inom projektet undersöks Åbo 2011- programmets 
välmåendeprogram och dess effekter. Forskningsmeto-
derna är deltagande och tvärvetenskapliga. I forskningen 
koncentrar man sig på specialgrupper, psykisk hälsa, 
samhörighet, motion och aktivitet liksom på att utreda 
vilka hälsoeffekter kulturen har. Forskningen bedrivs 
vid fyra fakulteter vid Åbo universitet och projektets 
expertgrupp styr och samordnar forskningens fram-
skridande. Projektets internationella Culture, Health 

and Well-Being -konferens samlar i september 2011 
upp resultaten av välmåendeforskningen. Konferensen 
genomförs i samarbete mellan universitetet i Osaka och 
institutionen för geografi vid Åbo universitet.   

2. Skapande gemenskap vid Åbo universitets Framtids-
forskningscentrum undersöker kulturhuvudstadsproces-
sens verksamhet och förstärker kulturhuvudstadens 
långsiktiga effekter under 2010–2012. Syftet med arbetet 
är att förankra kulturhuvudstadsårets goda rutiner, nya 
handlingssätt och framtidsutsikter i utvecklingen av 
regionen.  
 
Åbo universitets Framtidsforskningsinstitut arbetar 
tillsammans med tiotals aktörer inom de kreativa bran-
scherna i Åbo och Egentliga Finland under 2010–2012. 
Det mest omfattande arbetet utförs tillsammans med 
produktionerna	i	Åbo	2011-programmet.	Till	framtids-
forskningens metoder hör framtidsverkstäder och 
Delfoi-förfrågningar. Uppstår genom kulturåret 2011 ny 
företagsamhet inom de skapande branscherna? Hur kan 
samarbetet i produktioner med digital kultur utvecklas 
efter 2011? Och hur fungerar de nya nationella och inter-
nationella nätverken för konst och vetenskap år 2020? 
Hur kan de nya nätverken, handlingsmodellerna och 
arbetssättet som tillämpats i produktionerna i välmåen-
deprogrammet Åbo 2011 fortsätta efter år 011 i Åbo och 
på annat håll i Finland?  
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3. Utvärderingsprogrammet Åbo 2011 är en helhet som 
leds av Åbo universitet och som 2010–2016 utvärderar 
hur kulturhuvudstadsprocessen har genomförts och vil-
ken genomslagskraft den har. Utvärderingsprogrammet 
undersöker kulturhuvudstadsprocessens ekonomiska, 
turistinriktade, kulturella och sociala genomslagskraft 
med kvantitativa indikatorer och i kvalitativa undersök-
ningar.  
 
Utvärderingsprogrammet Åbo 2011 fullföljs i ett mångve-
tenskapligt samarbete och flera universitet och högsko-
lor deltar i det. Utvärderingsprogrammet för Åbo 2011 

slutföljs i ett nära samarbete med Åbos stadsforsknings-
program . Åbo stadsforskningsprograms första program-
säsong varar till utgången av 2012. Utvärderingsprogram-
met för Åbo 2011 skänker Åbos stadsforskningsprogram 
ett kulturellt skikt.  
 
Utvärderingsprogrammet för Åbo 2011 baserar på 
delområdena kultur och stad i en teoretisk referens-
ram, kulturhuvudstaden som föremål för utvärdering, 
kulturhuvudstaden som process, vems kulturhuvud-
stad är det fråga om och vilka spår lämnar den. Särskilt 
helheten vems kulturhuvudstad undersöker på bred 



basis utvärderingen av Åbo 2011-välmåendeprogrammet och 
utvärderingen av deltagandet och tillgängligheten. När det 
gäller dessa uppmärksammans kulturhuvudstadens kort- 
och långsiktiga effekter i dialogen mellan människorna och 
kulturen och på vilket sätt effekterna syns som en del av det 
upplevda välmåendet, livskvaliteten och hälsan. Barn, vuxna, 
äldre och personer med olika kulturell bakgrund möts i kul-
turhuvudstaden på olika sätt och genomslagskraften av dessa 
möten utgör en väsentlig del av verksamheten inom hela Åbo 
2011-utvärderingsprogrammet. 

4. Förutom produktionerna i programmet för Åbo 2011 genom-
förs olika fallstudier som analyserar produktionernas ge-
nomslagskraft. Hit hör bl.a. Hair-musikalen. I den undersöks 
hälsotillståndet och de förändringarna i det upplevda välmå-
endet hos de nästan 200 medelålders personer som deltar i 
projektet. I projektet Många berättelser om att finnas till un-
dersöks fotografiernas, dramats och övrig konstframställnings 
genomslagskraft när det gäller kännedomen om livshantering 
och t.ex. ensamhet och depression. Vid sidan om projektet 
Centralparken för kulturmotion utvecklas en välfärdspirågs-
modell som både inspirerar stadsbor och turister att aktivare 
konsumera kultur och utgör en forskningsmetod för forskning 
kring de välmåendeeffekter som en ökad och mångsidigare 
konsumtion för med sig. Det planeras även vetenskaplig 
forskning om genomslagskraften av Kulturrecept -helheten.  

5. Med avstamp i kulturhuvudstaden Åbo 2011, kulturhuvudsta-
dens programhelhet om välmående och de produktioner som 
presenteras i den här programbeskrivningen kommer under 
2010–2016 ett flertal lärdomsprov och några doktorsavhand-
lingar att färdigställas. Om projekten Stadsdelsveckorna, 
Sytyke, Mörkrets 876 nyanser skrivs redan progradu-avhand-
lingar. I syfte att stödja lärdomsprovsarbetet utlyser Stiftelsen 
för Åbo 2011 under hösten 2010 en stipendieansökan till 
vilken rikligt med ansökningar förväntas. Syftet är att på det 
här sättet komplettera forskningshelheten Åbo 2011, öka sam-
arbetet mellan högskolorna och kulturaktörerna och stödja 
processens långsiktiga verkningar. 
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Slutligen – hållbart kulturellt välmående

Välmåendeprogrammet Åbo 2011 har som uppgift att 2011 ge-
nomföra den nya samhörighetens år som gör kulturkonsumtio-
nen mångsidigare, finner kulturtjänsterna ny publik och inverkar 
på både stadsbornas och stadens gästers upplevda välmående 
och livskvalitet. Syftet med Åbo 2011:s utvärderingsvetenskapli-
ga delområden och fallstudier är att på motsvarande sätt bevisa 
kulturens mångsidiga genomslagskraft som tränger igenom olika 
handlingssätt och som till sin natur är förebyggande och lång-
siktig. Det långsiktiga syftet med välmåendeprogrammet  Åbo 
2011 är att skapa starka förutsättningar för att kulturen ska upp-
märksammas som en del av stadsutvecklingen och stadsbornas 
meningsfulla vardag. Kulturhuvudstaden är både en förändring 
och en möjlighet till fortsatt förändring. 

Enligt EU:s officiella kulturhuvudstadsanvisningarna ska kul-
turårets program både förverkliga ”en europeisk dimension” 
och ta hänsyn till ” staden och stadsborna” som en del av stads-
utvecklingen. Välmåendeprogrammet för Åbo 2011 uppfyller 
båda målen, men fokuserar på det regionala och riksomfattande 
samarbetet och stadsutvecklingen. Den bärande tanken även i 
det regionala arbetet är att det utförs inom ett brett samarbete 
och att bl.a. olika modeller tas fram både på riksomfattande och 
internationell nivå. 

Åbo har i sina strategiska riktlinjer fastställt att välmåendet är 
ett gemensamt mål som engagerar hela stadens förvaltning. 
Kulturhuvudstaden Åbo 2011 konstaterar att kultur och kultu-
rellt välmående till sin natur även är horisontellt transparent. 
Välmåendeprogrammet Åbo 2011 skapar förutsättningar för att 
en tvärsektionell kulturpolitik ska utvecklas på stadsnivå och i 
samarbetet mellan städer.  

Kulturverksamhetens hälsoeffekter syns ofta först på lång sikt 
och det är inte lätt att visa på entydiga kausala d.v.s. orsak-följd-
förhållanden. Såväl begreppen kultur och välmående är svåra 
forskningsbegrepp eftersom de beskriver stora helheter men 
samtidigt ger endast en låg förklaringsförmåga.  Med tanke på 
utvecklingen av kulturpolitiken liksom med tanke på en för-
bättrad tillgänglighet av kulturen är det emellertid ytterst vik-
tigt att forskningsarbetet bedrivs med just dessa begrepp som 
synliggör kulturens breda basis och transparens. Nyckelordet 
i det här arbetet är en kontextualisering av forskningen och 
begreppsdefinition så att forskningsbegreppen motiveras ur 
den kulturmiljö som bildar föremålet för forskningen och av 
människornas egen, flerstämmiga kulturella signifikation. Av den 
här anledningen beslutade kulturhuvudstaden Åbo 2011 redan 
2005 att hantera kulturen på bred basis och genomföra kul-
turhuvudstadsåret vars programinnehåll även motiveras med 
dessa utgångspunkter. 

Esa Pirnes doktorsavhandling ”Merkityksellinen kulttuuri ja 
kulttuuripolitiikka: laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan pe-
rusteluna ” (En betydelsefull kultur och kulturpolitik: ett vid-
sträckt kulturbegrepp som grund för kulturpolitiken)  behandlar 
ett viktigt tema om hur en kultur som uppfattas på bred basis 
kan påverka samhällsutvecklingen i avsevärt högre grad än den 
gör för närvarande. För att den vidsträckta betydelse som kul-
turhuvudstaden  Åbo 2011 ger kulturen ska synas, höras och 
påverka långt vidare än till slutet av 2011 behövs en bestående 
regional och riksomfattande samordning av den verksamhet 
som undersöker relationen mellan välmående och kultur och 
som producerar kultur i praktiken. Åbo och hela Egentliga Fin-
land	 är	 redan	 nu	 ett	 landskap	 för	 kulturellt	 välmående.	 Tack	
vare välmåendeprogrammet Åbo 2011 kan Egentliga Finland 
profilera sig som ett bestående landsomfattande centrum för 
kultur och välmående. 
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