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1. INLEDNING 

Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928.  
Föreningens syfte är att stöda och utveckla all slags slöjd och hantverk, såväl som fritids- som 
yrkesmässig sysselsättning. 
 
Som bas för verksamheten ligger en långsiktig arbetsplan för åren 2017-2021, vilken kompletteras med 
en åtgärdsplan inför varje nytt verksamhetsår.  
 
Föreningen är en aktiv förespråkare för kvalitativt hantverk och fungerar som ett stöd för 
hantverksföretagaren. 
 
  
VERKSAMHETSIDÉ 
Verksamhetsidén är att stöda hantverkskulturen som kunnande och näring. Att förena hantverkarna med 
varandra och att förena hantverkare med allmänheten. 
 
 

2. ÅTGÄRDER 

2.1. Kursverksamhet 
Föreningen erbjuder fortbildningskurser för hantverkare t.ex. i olika specialtekniker och företagande. I 
kursutbudet finns även kortkurser som erbjuds åt både hobby och yrkeshantverkare och kurser för barn. 
Föreningen samarbetar med Ålands folkhögskola kring hantverkskurserna och marknadsför även deras 
kurser till medlemmarna. Studerande på hantverkslinjen erbjuds också våra kurser och föreläsningar.  
 
 
GENOMFÖRDA KURSER:  
 
Barnkurser 
Slöjdtorsdag för 10 - 13 åringar fortsatte under vårterminen 2019 
och startade igen under hösten med en ny grupp duktiga 
barn/ungdomar. Kursen hålls i Konstföreningens konstverkstad.  
 

Under kursen arbetade eleverna med flera olika 
hantverkstekniker och material under ledning av flera kunniga 
hantverkare som, glashantverkare Ritva Saloranta, 
textilformgivare Saara Karrenpalo, slöjdlärare Anna Häggblom 
och läderhantverkare Saija Saarela. Kursen är mycket uppskattad 
av deltagarna och var fulltecknad under hösten.  
 
 
Kortkurs i metallåterbruk med Tanja 
Tanja Spormann-Karlsson höll ytterligare en kurs i återbruk av metall för både nybörjare och de som 
deltog i höstens kurs.  De gick igenom olika tekniker som att klippa, driva, ciselera och sammanfoga samt 
vilka olika verktyg man kan använda.  
Kursen hölls 2–3 mars i Ålands Folkhögskolas metallverkstad.  
8 personer deltog och skapade i returmetall.  
 
 
Helgkurs i formgivning  
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Formgivare och inredningsarkitekt Mikael Löfström från Stockholm höll en helgkurs i formgivning 30–31 
mars. 8 deltagare fick lära sig mera om formgivning och prova många nyttiga övningar för att få igång 
idéerna. Mikael är en mycket kunnig föreläsare och kursen 
uppskattades av deltagarna.  
 
 
Väskkurs med Saija 
13–14 april fick 5 deltagare prova på att sy en enkel väska eller 
en miniryggsäck under Saija Saarelas ledning.  
Kursen var mycket populär och hade lång reservlista, och de 
som deltog ville ha en fortsättning! 
 
 
Företagarkurs: Lönsamma produkter och återförsäljning  
Torsdagen 25 april berättade Eliisa Riikonen från Åbolands Hantverk, om vad hantverksföretagare ska 
tänka på om de vill nå större marknader och försöka få ut sina produkter till återförsäljare. 
11 hantverksföretagare deltog i kvällskursen.  
 
 

Repkurs med Mikko Snellman  
18–19 maj höll Mikko Snellman en repkurs på gården vid Eckerö Post & Tullhus.  7 glada deltagare fick 
lära sig att slå rep samt att fläta och splitsa repen till produkter. De tyckte dock mest om att slå själva 
repen och testade på många olika material under de två dagarna. Även dessa kursdeltagare ville ha en 
fortsättning.  
 
 
Pilflätning med Steen H Madsen 
Den årligen återkommande pilflätningskursen var tre dagar lång även i år och 12 kursdeltagare flätade 
ivrigt pil till olika sorters korgar under Steens vana ledning.  Kursen hölls liksom tidigare i gott samarbete 
med Ålands Folkhögskola, i och utanför deras träverkstad 31 augusti - 2 september.  
 
 
Kursen “VIRKAD MÖNSTERMAGI” 
Maria Gullberg, den ledande förnyaren av virkningen i Sverige höll kurs för oss 28–29 september. Hon är 
verksam som formgivare och inspiratör med både kurser och utställningar och har gett ut flera böcker 
om virkning.  12 deltagare fick utforskar virkningens möjligheter under två dagars tid. Kursen hölls i 
Ålands Konstförenings lokal på Fabriksgatan 4.   
 
 
Inställda kurser 
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Svetskursen och brandingkursen blev inte av p.g.a. för få anmälningar under hösten men båda 
genomfördes i januari 2020 istället.  
 
2.2. Föreläsningar 
Siffror & myter om textil – föreläsning om textil hållbarhet 
Anna-Lisa Persson (SE) textil- och hållbarhetsexpert föreläste om textilindustrin och dess påverkan på 
miljön. Föreläsningen arrangeras i samarbete med Ålands Landskapsregerings miljöbyrå. Den var öppen 
för alla och hölls i auditoriet i Ålands Sjöfartsmuseum. Ca 70 personer tog del av föreläsningen.  
 
I samband med föreläsningen höll Anna-Lisa också en workshop med namnet 
Vikten av att ta hand om sina saker, synbar lagning 
Det finns många sätt att laga plagg och under workshopen lärde vi oss att göra synbara lagningar. Genom 
lagningen tillförs något till plagget vilket höjer värdet både i betraktaren och bärarens ögon.  
Både föreläsningen och workshopen hölls 16 mars. 
 

 
Friheten att virka  
Anna-Maija Bäckman och Marketta Luutonen är författare från 
fastlandet, som arbetat med en bok om virkning och bl.a. besökt 
Ålands Kulturhistoriska museums samlingar för underlag till 
denna. De ställde ut förlagor (fotografier) och kopior i Galleriet i 
oktober.  
I samband med detta höll de också en presentation av 
utställningen och berättade lite mera om arbetet bakom 
böckerna.  
De visade också konkret hur man flerfärgsvirkar.  

 
 
 
2.3. Utställningar 
 
Sommarutställningen ÖAR – ISLAND CRAFT 
– konsthantverk av 73 deltagare från 4 öar i 
Östersjön 
 
I samarbete med Eckerö Post & Tullhus 
presenterade föreningen sommaren 2019 en 
utställning med nyproducerade alster av 
konsthantverkare från Bornholm, Gotland, 
Hiiumaa (Dagö) och Åland. 
 
Ålands Slöjd & Konsthantverk hade bjudit in motsvarande organisationer från de tre övriga öarna för att 
stärka samarbeten och utbyten mellan dessa. 
Totalt var det 73 deltagande konsthantverkare från 4 olika länder som ställde ut i Eckerö Post & Tullhus 
under sommaren, ett stort och roligt projekt som även understöddes av Nordisk Kulturkontakt.   
 
Utställningen som var öppen dagligen kl. 10-18 från 5. maj till 8. september, var mycket uppskattad av 
besökarna och många återkom och berättade att de hittat nya föremål varje gång de varit där. 
Totalt besöktes ÖAR av lite över 15 700 personer, en ökning med nästan 2 000 personer från sommaren 
innan. 
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Utställningen planerades av en utställningsgrupp från föreningen tillsammans med intendent Ted 
Chikasha från Eckerö Post & Tullhus. Daniel Johansson stod för grafisk formgivning. 
 
 
Planering av hantverksfestivalen SLOYD FEST 2020 
I samband med vernissagen för ÖAR, träffade vi representanter för de inbjudna föreningarna och 
diskuterade vidare om nästa sommars nordiska hantverksfestival SLOYD FEST. Då kommer kurs- och 
workshopsledare från hela Norden och Estland samman i ett tvådagar långt jippo. Workshopsledare från 
både Gotland och Hiuumaa deltar i festivalen.  
       

 
Planering av sommarutställningen 2020 
Planeringen börjades redan under senvåren 2019 och i augusti gick inbjudan till medlemmarna ut. 
Utställningen är en fortsättning på det nordiska samprojektet ÖAR och visar upp hantverk av de nordiska 
(och åländska) hantverkare som leder kurser eller workshops under hantverksfestivalen i slutet av 
augusti 2020.  
Utställningen heter FESTIVAL och visas i Eckerö Post- & Tullhus 17.5 – 27.9 2020. I utställningen finns 
även en del med föreningens medlemmars produkter på temat Festival, den delen är granskad och 25 
hantverkare finns med.   
 
 
2.4. GALLERIET 
Föreningen driver sedan 2016 ett galleri, Galleriet, i centrala Mariehamn i anslutning till föreningens 
kontor. Galleriverksamheten är möjlig tack vare samarbete med Viktor Crafts & Design i husets nedre 
våning. Samarbetet möjliggör längre öppethållningstider och butiken handhar även eventuell försäljning 
från utställningarna. 
 
Galleriet är mycket omtyckt och det har varit lätt att få tag i 
utställare. Under 2019 visades 11 utställningar med 
hantverk, foto och bildkonst i en bra blandning.  
 
I juli bjöd föreningen in keramiker Judy Kuitunen att ställa 
ut. Hon visade nyproducerad keramik som var mycket 
uppskattad och en hel del såldes.  
 
I december höll föreningen en julutställning för 
medlemmar i Galleriet, ”Min finaste julklapp”. 
Utställningen fokuserade på vad man kan ge i julklapp till 
någon man håller av, t.ex. hållbart hantverk.  
 
 
 
2.5. Medlemsresa till Tallinn 
Ålands Slöjd & Konsthantverk arrangerade en medlemsresa till Tallinn för att besöka St. Martinsmässan 
(Mardilaat) som är den största hantverksmässan i Estland. Hantverkslinjen vid Ålands Folkhögskola 
deltog också så totalt var vi 23 personer som reste tillsammans 8 – 10 november.  
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2.6. Design Market på Kulturnatten  
Medlemmarna tyckte att det var dags för gemensam marknad igen så under 
Kulturnatten fredag 9. augusti arrangerade föreningen ÅLAND CRAFT & 
DESIGN MARKET på torget i Mariehamn.  
 
10 åländska konsthantverkare fanns under ett tak och många passade på att 
köpa kvalitetsprodukter direkt av dessa. 
 
 

 
 

3. SAMARBETEN 
 

3.1. Samarbete inom Svenskfinland 
Föreningen samarbetar och utbyter regelbundet erfarenheter med motsvarande föreningar i 
Svenskfinland; Åbolands, Österbottens samt Nylands hantverk.  
 
 
3.2. Nordiskt samarbete  
Sommaren utställning ÖAR – Island Craft var ett stort nordiskt samprojekt och det fortsätter och 
utvecklas i och med hantverksfestivalen sommaren 2020.  
 

 
 
Föreningen anser det vara viktigt att veta vad som händer inom hantverk i våra närmaste länder och att 
utbyte alltid är nyttigt och utvecklande. Vi har mycket att lära av varandra och föreningen ska ge 
hantverkare och – intresserade möjligheten att komma samman.  
 
 

3.3. Andra kulturföreningar 

Tillsammans med Ålands Konstförening, fotoklubben 

Obscura och Bild och Formskolan arrangerade vi en 

LEFT OVER försäljning 2–3 mars.  

Material, färger, redskap, verktyg, böcker, ramar, 

äldre produkter och alster såldes eller byttes.  

Totalt 25 konstnärer, hantverkare och fotografer 

städade ur förråden och sålde tillsammans på Left 

Over i Kulturfabriken. Evenemanget var välbesökt 

och omtyckt.  

 

Konstrundan hos Ann Gustafsson 
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3.4. Samarbete med MODUS i Tammerfors 
Föreningen Modus bjöd in vår förening att delta i deras pop up försäljning NYT-design på Finlayson 
området i Tammerfors 27–28 april. Ritva Saloranta och Maj Branders nappade på erbjudandet, deltog i 
eventet och var nöjda med sitt deltagande och arrangemanget.  
 

 
 

4. ÖVRIGT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Informationsförmedling 

En viktig del av föreningens verksamhet är att vidareförmedla och sprida information om 
hantverksbranschen och -händelser, både på hemmaplan och i Finland och Norden, till medlemmarna. 
Föreningen skickade ut ett par fysiska medlemsbrev under året och per e-post har information gått ut till 
medlemmarna 2 - 4 gånger i månaden. Information finns också tillgänglig på föreningens hemsida, 
Facebooksida, Twitter och Instagram. 
 
 
4.2. Karl Gustafssons stipendiefond 
Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. förvaltar Karl Gustavssons stipendiefond.  
2019 donerade Henrik Gustafsson 150 st. Ålandsbanken aktier till fonden för att ge den en regelbunden 
intäkt.  
Detta år beslöt föreningens styrelse att dela ut ett stipendium á 50 euro till varje högstadieskola på 
Åland. Stipendiet skulle delas ut till en elev som visat stort intresse för och utmärkt sig i 
slöjdundervisningen på högstadiet. 
 
 

 
5. ADMINISTRATION 
 
STYRELSEN 2019 
2019 bestod styrelsen av ordförande Saara Karrenpalo, viceordförande Linda Karlsson, 
styrelsemedlemmar Birgitta Häggblom, Sophia Sundelin, Saija Saarela, Edward Johansson och Göran 
Larsson. 

11 juni hade vi också personal från centralförbundet Taito i Helsingfors på 
besök. Vi besökte ÖAR utställningen i Eckerö  och Lugnet Keramik samt 
samtalade om möjligheter till samarbeten. 
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Föreningen håller två allmänna möten per år. Vårmötet hölls tisdagen 2 april i Konstföreningens lokal, 
Fabriksgatan 4 i Mariehamn.  
Höstmötet hölls tisdagen 22. oktober och avslutades med gemensam middag på restaurang. Saara 
Karrenpalo fick förnyat förtroende som ordförande och Anna Nilsson valdes in som ny styrelseledamot.  
Styrelsen sammankallas efter behov och höll sammanlagt nio möten under året. 
 
 
PERSONAL 
Föreningens verksamhetsledare Hanna Wiik-Rosenqvist jobbade heltid 8 månader och 80 % av heltid 
resten av året.   
Föreningen anlitade medlemmar eller utomstående som kursledare och sakkunniga. Frivilliga insatser 
bidrog även detta år till förverkligandet av föreningsverksamheten, framförallt i planeringen och 
uppbyggnaden av nordiska sommarutställningen ÖAR och Craft & Design Market.  
 
 
MEDLEMMAR 
Föreningen hade under året 133 betalande medlemmar, en ökning från fjolåret. Föreningsmedlemmarna 
i Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. är både utbildade och självlärda hantverkare eller personer som är 
intresserade av hantverk.  
 
 
 

6. ÅRETS RESULTAT  
 
Föreningens verksamhet finansierades med bidrag från Ålands Kulturdelegation, Svenska kulturfonden, 
Nordisk Kulturkontakt och Mariehamns stad samt med medlems- och deltagaravgifter. 
Verksamhetens resultat är + 5411€. Styrelsen har beslutit att använda överskottet till hantverksfestivalen 
sommaren 2020.  
 
Eget kapital och reservering  
I föreningens egna kapital ingår Karl Gustafssons stipendiefond som föreningen förvaltar,  
motsvarande 5 295 € per 31.12.  
 
Eftersom föreningen har fast anställd personal bör föreningen ha ett reservkapital, speciellt eftersom de 
två första månaderna varje år löper utan besked om verksamhetsbidrag. Dessa månaders kostnader (lön 
+ hyra) uppgår till ca 7 500€. I fall av nödvändig uppsägning p.g.a. minskade bidrag har den anställda 
verksamhetsledaren fyra månaders uppsägningstid vilket innebär ytterligare kostnader på ca 12 800€. 
Uppsägningstiden för föreningens verksamhetslokaler är också 3 månader.  
 
Föreningen har därför sett till att ha ett reservkapital om 15 000€ placerade på ett separat konto för att 
hållas skilt från övrig verksamhet.  Besluten om reservering av dessa medel godkändes på vårmötet 
2012.  
 
 
 


