HÅLLBARHETSARBETE
Hantverk är oftast av naturen hållbart, materialen är av hög kvalitet, ofta ekologiska och
närproducerade och för hantverkaren är återbruk och återvinning en självklarhet.
Föreningen har kursverksamhet för både hantverkare och hantverksintresserade. I
kursverksamheten använder vi just ovannämnda material, och iakttar även hur de återvinns
eller hanteras efter användning.
Utställningar är en stor del av föreningens verksamhet och även här försöker vi använda
naturmaterial som är bra för miljön. Vi strävar att återanvända så mycket som möjligt i
kommande utställningar och gör därför podier och annan rekvisita neutrala och lätta att
göra om.
Ur utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland arbetar föreningen framförallt med dessa
utvecklingsmål:
1. Välmående människor vars inneboende resurser växer
- Människor som hantverkar är kreativa och när man får arbeta och skapa med sina händer
så växer både självförtroende och självkänsla. I och med föreningens aktiviteter så kan man
träffa andra likasinnade och vara en del i en gemenskap.
2. Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.
- Föreningen strävar efter ett att ha ett öppet klimat och inkludera alla som vill i
verksamheten. Genom utställningar och andra evenemang kan man som medlem visa sig
och sitt skapande tillsammans med andra och därigenom känna en tillhörighet.
5. Attraktionskraft för boende, besökare och företag
- Hantverket är starkt på Åland och uppskattas mycket av ålänningarna. Föreningen jobbar
med att stöda både nuvarande och kommande hantverkföretagare och att skapa ett
gynnsamt klimat för hantverkare. Med de stora sommarutställningarna i Eckerö Post- &
tullhus skapar vi ett värdefullt besöksmål som även lokalbefolkningen är stolt över och gärna
visar sina gäster. Utställningarna är också mycket god marknadsföring för
hantverksföretagarna.
7. Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster
- För hantverkaren är det en självklarhet att använda material av hög kvalité som har en lång
brukstid. Likaså att ta vara på alla rester i produktionen och utveckla nya produkter där
dessa kan användas. I föreningens kursverksamhet används framförallt naturmaterial och
svinn och spill hålls på en minimumnivå.
Föreningen arrangerar även föreläsningar och workshops som relaterar till denna princip.

