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1. INLEDNING 
 
Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928 och firar därmed 92 år 2020.  
 
Föreningens syfte är, enligt de förnyade stadgarna, att stöda och utveckla all slags slöjd och hantverk, såväl som 

fritidssysselsättning som yrkesmässig. 
 
Ordet hantverk används i denna verksamhetsplan som ett överbyggande begrepp mellan slöjd, hantverk och 
konsthantverk. Med hantverk avses produkter som är skickligt utförda för hand i enstaka exemplar eller i små serier 
med god känsla för material och form/funktion. 

Föreningen har en styrelse med för nuvarande, 6 medlemmar och en ordförande. Liksom liknande föreningar både i 
Sverige och i Finland har föreningen en anställd hantverkskonsulent/verksamhetsledare som administrerar 
verksamheten.  
Verksamhetsplanen utgår ifrån att föreningens verksamhetsledare arbetar heltid. 
 
Som bas för föreningens verksamhet ligger en långsiktig arbetsplan för år 2017- 2021. 
 

 

Verksamhetsidé    
Att främja hantverkskulturen som kunnande och näring. Att förena hantverkarna med varandra 

och att förena hantverkare med allmänheten.  

Under verksamhetsåret kommer mycket tid att gå till att planera och genomföra en nordisk hantverksfestival, SLOYD 

FEST, och där tillhörande sommarutställningen FESTIVAL med nordiskt och åländskt konsthantverk i Eckerö Post- & 

Tullhus. 

Vi jobbar också med kunnande och företagande inom hantverk med verksamhet som fortbildning, evenemang och 

kurser. Hantverkskulturen vill vi stärka genom träffar, studiebesök och medlemsresor.  

Verksamheten riktas både till yrkesverksamma hantverkare, deltidshantverkare och hantverksintresserade.  

 

Värderingar     

KREATIVITET – KUNNANDE – FÖRETAGANDE - KULTUR 
- verksamheten bygger på kreativitet och förmedlande av kunskap om hantverk 

- hantverk utvecklar skickligheten, genererar välfärd och gör omgivningen mer estetisk  

- hantverksföretagande sysselsätter och producerar hållbara varor och tjänster 

 

 

2. ÅTGÄRDER 

2.1. Kursverksamhet 
Föreningen erbjuder fortbildningskurser för hantverkare till exempel i olika specialtekniker och företagande.  
I kursutbudet finns också kortkurser som erbjuds åt såväl hobby- som yrkeshantverkare såväl som kurser för barn. 
Efterfrågan styr utbudet och vi försöker arrangera det medlemmarna frågar efter.  
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Föreningens kursutbud ska vara ett komplement till Medborgarinstitutets kurser, våra är oftast korta helgkurser där 
man lär sig en specifik teknik, gärna med en ledare med specialkompetens i den tekniken eller materialet.   
 
Föreningen samarbetar med Ålands folkhögskola kring hantverkskurserna och även i andra evenemang med 
hantverkslinjen på skolan.   
En del kurser hålls också i Konstföreningens konstverkstad eller klubblokal på Fabriksgatan i Mariehamn.  

 
Föreningens kurser är öppna för allmänheten men medlemmarna deltar till ett rabatterat pris och har förtur till 
populära kurser.  
 
Kursutbudets fylls på under året men exempel på inplanerade kurser är:  

 
Barnkurser 
Slöjdtorsdag för barn i åldern 10–13 år fortsätter även under våren 2020 och arrangeras på hösten om intresse finns 
och om vi får tag på ledare. Under kursen får eleverna arbeta med flera olika hantverkstekniker och material. 
Ledarna är hantverkare eller hantverkskunniga i den teknik och det material som de lär ut. På detta sätt får barnen 
lära sig hur hantverk görs, att allt inte går snabbt och att man kan behöva rätt mycket tålamod.  
 
Att få göra en hantverksprodukt enligt egna idéer är givande och en viktig motpol till det digitala liv som barnen lever 
idag. Vi tror också att de som fått en insikt i hur en hantverkare arbetar och lärt sig känna teknikerna är en mer 
medveten konsument i framtiden. Både barnen och deras föräldrar har uppskattat kursen mycket och föräldrarna 
önskar sig en vuxenvariant av den.   
Kursen hålls i Ålands Konstförenings grafikverkstad.  

 
Pilflätning med Steen H Madsen 
Steen H Madsen kommer till Åland i augusti även 2020 och håller kurs. Det finns många duktiga pilflätare på Åland 
men det kommer varje år till någon ny och även inresande från till exempel Sverige. Fast kursen hållits i 15 år ni så 
var ändå 6 av de 13 deltagarna nybörjare senaste sommar.  
Kursen hålls i samarbete med Ålands Folkhögskola och i deras lokaler och är 3 dagar lång.  
 
 
Kurser i läderarbete 
Saija Saarela håller en helgkurs där man får göra en 
enklare väska i läder enligt färdig mall, en nybörjarkurs.  
Vi arrangerade en likadan kurs 2019 och fick då önskemål 
på en fortsättningskurs så det blir även en sådan där man 
får prova på att göra en lite mer invecklad väska, eller en 
annan modell.  
 
 
Kortkurser i glasarbete 
Under Ritva Salorantas ledning arrangerar föreningen 
några kortkurser i fusing av glas och sandblästring. Till 
julen kan man även göra en liten glashimmel eller stjärna.    
Kurserna blev inte av senaste år så de skjuts till 2020.  
 
Kurs i elektroetsning 
Andrey Rychkov, medlem som bor i St Petersburg men är sommarålänning, erbjuder föreningen en kurs i 
elektroetsning på metall. Kursen arrangeras i april i någon skolslöjdsal, möjligen i Ålands Folkhögskola.  
 
Kurs i reparbete 
Mikko Snellman höll en mycket uppskattad helgkurs i reparbeten 2019 och vi arrangerar en fortsättning på den 
under våren. Även nybörjare är välkomna. Deltagarna tyckte att skapandet, tvinnandet, av själva repen var roligare 
än att göra produkter av dem, och de gjorde rep i många olika material.  

Glada deltagare på läderkursen med Saija Saarela 
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Svetsning 
2019 försökte vi arrangera en fortsättningskurs i svetsning för den som har lite grundkunskaper men fick inte 
tillräckligt med deltagare, antagligen p.g.a. opasslig tidpunkt. Så i början av året görs ett nytt försök till en kurs på två 
veckoslut med lärare Henrik Clemes. Kursen hålls i Ålands Yrkesgymnasiums lokaler.  

 
 

Föreläsningar/Fortbildning 
 
Föreningens fortbildning med föreläsningar inom företagande fortsätter.  I januari blir det minikurs i 
branding=varumärkesbyggnad. Under året hålls någon kurs eller föreläsning till, ev. om förpackningar eller 
kommunikationskanaler.  
Innehållet beror på tillgång till bra föreläsare och kurserna arrangeras för konsthantverkare som vill utveckla sitt 
företagande. Dessa föreläsningar erbjuds ev. även till Folkhögskolans hantverkslinjes studerande.   
 
Föreningen informerar även medlemmarna om andra arrangörers föreläsningar som passar för 
hantverksföretagaren. 
 

 
2.2. Gemensam sommarutställning  

 
 
Sommaren 2020 arrangerar Ålands Slöjd & Konsthantverk en konsthantverksutställning och en hantverksfestival vid 
Eckerö Post & tullhus, Eckerö på Åland. Projektet utgår från 2019 års samutställning ”ÖAR - Island Craft” på samma 
plats.   
 
Utställningen FESTIVAL öppnar i maj och visas till slutet av september. Konsthantverksutställningen arrangeras i 
samarbete med Ålands Museum/Eckerö Post- & tullhus. Eckerö Post- & tullhus har runt 15 000 besökare varje 
sommar, många reser över från Sverige enbart för att se utställningarna i huset och lokalbefolkningen återkommer 
flera gånger per sommar med nya gäster.  
 
Utställningen FESTIVAL är tvådelad, den ena delen visar alster av de hantverkare som inbjudits att fungera som 
ledare för kurser och workshops under hantverksfestivalen SLOYD FEST. Genom utställningen marknadsför vi på 
detta sätt hantverksfestivalen som hålls i slutet av augusti. 
 
Den andra delen visar åländskt hantverk på temat FESTIVAL. Här deltar 25–30 åländska hantverkare och deras 
produkter granskas av en arbetsgrupp innan utställningen.  
 
Utställningen FESTIVAL ska tydligt visa att det är människor som står bakom varje sak som visas och att man alltid kan 
lära sig nya tekniker. Den ska vara interaktiv, festlig och göra besökaren på gott humör. 
 
Utställningen visas i nästan 5 månader och under utställningstiden arrangeras även aktiviteter för barn. 
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2.3. GALLERIET 
 
Föreningen driver ett litet galleri på andra våningen på 
Torggatan 15 i Mariehamn, och vill på det sättet i första 
hand lyfta fram konsthantverket men galleriet är även 
öppet för andra konstformer.  
Föreningen bjuder också in aktörer utanför Åland för 
att stimulera medlemmarna och visa olika sorters 
hantverk och -kunnande.  
 
För att kunna bjuda in utställare behövs resurser till 
frakt av verk och till resekostnader för utställarna. En 
uppskattad summa för två sådana utställningar per år 
ingår nu i budgeten.  
 
Galleriet är uppbokat hela 2020 och sommaren 2021 är 
också fullbokad redan, så behovet av ett litet centralt 
galleri finns i Mariehamn. Utställningarna byts varje månad, endast januari hålls utan utställning för ev. renoveringar.  
 
Galleriets administration sköts av verksamhetsledaren och oftast gör hon även marknadsföringsmaterialet till varje 
utställning. Julimånad som är årets bästa besöksmånad har vi reserverat för en inbjuden åländsk konsthantverkare 
som föreningen tycker är en bra representant för det åländska hantverket.  

 
2.4. Samprojekt 
 
 

Hantverksfestivalen SLOYD FEST vid Eckerö Post & Tullhus 

 
Föreningens största projekt under 2020 är en nordisk-baltisk hantverksfestival. Projektet har en egen budget men 
föreningens verksamhetsledare fungerar som projektledare för festivalen så en stor del av hennes arbete kommer 
att gå till planering och utförandet av denna det här året. Föreningen söker nordisk finansiering för det här projektet.  
 

SLOYD FEST 

Under 3 dagar, 28-30 augusti, får besökaren uppleva många duktiga hantverkare som visar sitt hantverk och sin 
teknik inom många olika material och även prova på en hel del.  
 
Ålands Slöjd & Konsthantverk bjuder in duktiga slöjdare/hantverkare att delta som workshop- och kursledare under 
festivalen. Dessa personer får även ställa ut i sommarutställningen FESTIVAL, visa sina bästa verk, för att locka folk 
att delta i festivalen i augusti.   
Vi får hjälp med urvalet av duktiga ledare av våra samarbetsorganisationer från andra öar i Östersjön som vi lärde 
känna i samband med ÖAR, men även tidigare och nya samarbetspartners har kontaktats.  
Ledarna kommer från Norge, Finland, Sverige, Estland och Danmark.  

 
Besökare, även barn, får också prova på olika tekniker själv. Det finns kortare kurser och workshops där man kan lära 
sig lite mera, i olika material och tekniker och även prova på verkstäder där man bara kan hoppa in och testa på 
något nytt en stund eller också stanna hela dagen och verkligen fördjupa sig i tekniken.  
 
Vill man veta mera om vad som händer i hantverksvärlden just nu, kan man delta i föreläsningar om t.ex. cosplay 
eller gerillaslöjd.  
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SLOYD FEST är också en marknad där granskade hantverksprodukter säljs direkt av producenterna som kommer från 
hela Norden.  
 
SLOYD FEST arrangeras på gården till och i Eckerö Post & Tullhus i Storby, Eckerö, Åland. I stora tält på gården hålls 
demonstrationer och marknaden. En del kurser hålls inne i huset och andra ute på gården.  
 
Föreläsningar och kvällsunderhållning äger rum på scenen i vagnsstallet i en av flyglarna. Det blir musik av lokala 
ungdomar, både folkmusik och rock. Vi hoppas också på att kunna genomföra en visning där cosplayare visar sina 
egengjorda dräkter och ev. även en tävling i cosplay.  
 
SLOYD FEST ska vara en mötesplats för konsthantverkare, slöjdare och hobbyhantverkare i olika åldrar och från hela 
Norden och Baltikum.  
 
Vi hoppas att SLOYD FEST kan bli en återkommande festival och mötesplats för hantverksintresserade, arrangeras 
kanske vartannat år och ev. kan även evenemangsplatsen flyttas till någon annan plats i Norden eller Baltikum. 

 
 
2.5. Planering 
Under året skall föreningen planera hur vi kan delta i firandet av Åland 100 år 2021 på bästa sätt.  
I juli 2021 hålls även Tall Ships Race i Mariehamn och vi ska planera vad föreningen kan göra för att lyfta fram 
konsthantverket och -hantverkarna på bästa sätt i samarbete med evenemanget och organisationen bakom.  

 
 
 
3. ÖVRIGT 

 

Samarbete inom Svenskfinland 
Föreningen samarbetar med motsvarande föreningar i Svenskfinland; Åbolands, Österbottens samt Nylands 
hantverk.  
I planeringen av Hantverksfestivalen tar vi hjälp av systerföreningarna för att hitta rätt kontakter och personer.  
Även föreningen Modus i Tammerfors är en viktig kontakt i planeringen av festivalen.  

 
 

Förbundet för hemslöjd och konsthantverk TAITO r.f.  
Föreningen är medlem i det nationella Centralförbundet för Hemslöjd och Konsthantverk och får därmed 
information om vad som händer inom hantverket i Finland.   
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Föreningen är medlem i följande föreningar: 

VisitÅland, Företagarna på Åland, City Mariehamn och Ålands Sjödagar. Genom medlemskapet utbyter de olika 
föreningarna information.  
 
 

Studiebesök och resor 
Medlemsresor arrangeras efter önskemål och förslag.  
 
 

Informationsförmedling 
Föreningen arbetar kontinuerligt för en ökad publicitet för åländskt hantverk både på och utanför Åland. Hemsidan 
hålls hela tiden uppdaterad och aktuell, så att den kan användas som informationskanal för hantverksintresserade.  
 
På hemsidan presenteras även föreningens medlemmar i en portal ”Konsthantverkare på Åland”. För tillfället finns 
där över 30 hantverkare presenterade med produktfotografier och kontaktuppgifter.  
 
Föreningen har en Facebooksida och en sluten Facebookgrupp för medlemmar. Ålands Slöjd & Konsthantverk finns 
även på Instagram och Twitter.   
 
Medlemmarna får information per medlemsbrev, e-post, tidningarnas kalendrar, sociala medier och hemsidan.  

 
 

Karl Gustafssons stipendiefond  
Föreningen förvaltar Karl Gustafssons stipendiefond som är instiftad för att hedra föreningens grundare.  
Avkastningen från fonden ska i första hand delas ut som stipendier och stöd till elev vid i landskapet verkande skola, 
institution eller företag eller annan person som visat särskilt intresse och skicklighet ifråga om slöjd, hantverk och 
konsthantverk.  
 
De år det kommit in inbetalningar till fonden betalas stipendier ut.  

 
 

Bild från sommarutställningen ÖAR – Island Craft i Eckerö  Post & Tullhus 2019 

http://www.konsthantverk.ax/medlemmar/
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4.  BUDGET 
 
Budgeten utgår från att föreningens verksamhetsledare jobbar heltid. I denna budget ingår inte 
hantverksfestivalen SLOYD FEST eller utställningen FESTIVAL utan enbart ordinarie verksamhet men räknat 
med 100% lön för verksamhetsledaren för att även leda projektet SLOYD FEST och samordna 
utställningen.  
 

 

 

Budget 2020 100 % tjänst

Kostnader: TOTAL BUDGET

Löner inkl semesterpremie 42 212 €               

Lönebikostnader 9 460 €                 

Styrelsearvoden, arvoden 10 100 €               

Lönekostnader totalt 61 772 €               

Övriga kostnader:

Hyror 6 450 €                 

inventarier, material 3 250 €                 

Administration; bank, telefon.. 4 300 €                 

Köpta tjänster, bokföring, grafiker 4 250 €                 

Resekostnader, representation 2 200 €                 

Annons, trycksaker, hemsida 3 195 €                 

Övriga kostnader totalt 23 645 €               

Kost. totalt 85 417 €               

Intäkter:

Medlemsavgifter 4 000 €                 

Deltagaravgifter 6 100 €                 

Provisioner -  €                     

Övriga intäkter 512 €                     

Sponsor o annonsintäkter -  €                     

Understöd o bidrag 74 805 €               

-  €                     

Intäkter tot 85 417 €               


