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Projekt: Barnens trädgård och snickeri 

(Diarienr: ÅLR 2018/4194) 

Rapport för tiden: 28.9.2019-27.3.2020 

  
Vad vi gjorde med vårt projekt under tiden 28.3.2019-27.9.2019 kan man läsa i mellanrapport 
som vi lämnade in den 27 september 2019.  

  

Trädgården 
 

 
 
Arbetet i trädgården fortsatte på hösten 2019 med att montera ihop växthuset, som vi hade 
redan köpt i mars 2019, men inte hunnit bygga upp det tidigare på grund av annan 
verksamhet. I slutet av september och i början av oktober var det till sist dags att börja med 
växthuset, så att det skulle vara färdigt före vintern. Vi fick hjälp att bygga upp växthuset och 
det är vi glada för! 

Ibland krävdes det mera tankearbete att kunna följa instruktionerna på rätt sätt och man 
måste vara extra noga att få alla bitar på rätt plats. Vi fick lära oss att det är inte helt lätt att 
montera upp ett växthus, speciellt om det finns hundratals små skruvar som bara passar på ett 
visst ställe i växthuset. Vi kunde lösa alla knepigheter och fortsätta jobba med byggandet. Dock 
hade vi otur med två stora glas som gick sönder vid monteringen. Vi fick vänta ända till början 
av december att vi fick nya glas till växthuset, så att vi kunde få allt klart med det. Växthuset 
blev färdigt några dagar före personalens julledighet. 
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Vi har skördat grödor under hela hösten, det mesta skördade vi med odlingsklubben som hade 
sista träffen den 28 augusti. Vi lämnade kvar bara morötter och rödbetor, som vi visste att skulle 
användas senare på hösten på olika kurser.  
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Grödorna som vi har odlat i trädgården tillsammans med medlemmar har gett nytta för oss 
under året och vi har kunnat använda dem i olika sammanhang i vår verksamhet.  

Vi höll en fermenteringskurs för våra medlemmar på Medis den 14 november med hjälp av 
Soile Wartiainen från Solklart. Då lagade vi surkål och blandade de sista morötterna från 
trädgården med kål och andra kryddor.  

 

Rödbetorna som vi odlade använde vi på en matlagningskurs för personalen, som Soile kom 
och höll till oss. Då lärde vi i oss att ta vara på rödbetor på olika sätt. Vi ungsrostade, 
fermenterade och lagade en hälsodryck av dem. Vi kallade dagen ”Rödbetsfrossa” och 
meningen var att vi i personalen skulle lära oss att göra olika maträtter, som vi sedan kan lära 
ut till våra medlemmar på matlagningskurser. 
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Vi har testat vinterodling och sått salladsblandningar och lökar i en odlingslåda. Meningen är 
att grödorna börjar gro i sin egen takt på våren och att vi kan ha tidigare skörd av de sorterna. 
Tanken bakom vinterodling är att visa för våra medlemmar att det går att så vilken årstid som 
helst och att vi kan använda grödorna till matlagning på klubbar och kurser. Vinterodlingen är 
sådd den 27 februari och grödorna har grott redan. 

 
 

Snickeriet 
 
I snickeriet har vi mest jobbat med inredningen, så att det skulle bli mer användningsbar för 
våra kurser. Vi har satt upp skivor på väggarna för att kunna sätta upp verktyg och annat 
tillbehör som behövs vara nära till hands när man arbetar i snickeriet. Före vi satte upp skivorna, 
byggde vi förstärkning och ställningar bakom skivorna, då det inte går att skruva skivorna fast 
på en stenvägg. Vi skaffade verktyg och maskiner under sommaren, som har varit till stor nytta 
när vi har jobbat med iordningställande i snickeriet. Vi har funderat och planerat på hurdana 
arbetsbänkar vi skulle skaffa, så att de skulle funka bäst för barn, är lätt att använda och passar 
bäst i snickeriet. Vi räknar med att snickeriet kommer att vara färdig under våren så att den 
fungerar att använda som vi har tänkt. 
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Under hösten ordnade vi en kurs i snickeriet, Bygg ditt eget hopphinder den 30 september, 
den 7 och 14 oktober. Då hade vi 7 barn som deltog och vissa av dem hade en vuxen med sig 
att hjälpa till på kursen. Vi tog mått på materialet, sågade rätta bitar av faner och brädor samt 
borrade håll för skruvar och skruvade ihop hinder tillsammans. Efter allt det här målades 
hindret, men det måste vi göra inomhus, då det blev för kallt för det jobbet i snickeriet. 
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Fågelholkar 

Vi hade planerat att hålla en fågelholkskurs för våra medlemmar den 30 mars, men tyvärr 
måste vi ställa in kurs på grund av coronavirus. Vi kommer att ordna kursen senare på våren 
och hoppas att alla som hade anmält sig till den här kursen kommer att kunna delta i kursen 
på nytt. Personalen har övat att göra fågelholkar före kursen så att vi kan lära barnen att bygga 
sådana, så helt utan fågelholkar blev vi inte. Fågelholkarna som är byggda av personalen 
placerades ut runt Jomala gård för att gynna blåmesarnas häckningsmöjligheter på området. 

 

Det har varit en lugnare period med trädgården under vinterhalvåret, men vi planerar att börja 
bygga grillplatsen i trädgården nu i början av april. Det finns redan planer för andra aktiviteter 
i trädgården, men på grund av coronaviruset är läget osäkert om vi kan förverkliga alla våra 
planer eller om vi måste göra om dem.  Datum för vårens odlingsklubb är redan utsatta och 
information har blivit skickat till medlemmarna. Ett av våra sommarläger ska ha trädgård och 
snickeri som tema. Trädgården och grillplatsen kommer också vara tillgängliga för våra 
medlemmar och besökare när de vistas på 4H-gården.  

Det sägs att en trädgård aldrig är klar, det kommer alltid något som man vill ändra eller göra 
om. Vi känner att 1,5 år med projektet har gett oss en bra början och ramar hur vår trädgård 
kommer att se ut, men den är också under en konstant utveckling och förändring. Hittills har 
vi lyckats följa vår projektplan relativt bra, fast det har blivit några mindre förseningar, så har vi 
gjort det som vi har planerat att göra. 

 


