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Porträttutställning i Riksdagsbiblioteket 8.2−1.4.2022  
 

RIKSDAGSLEDAMÖTERNA MED KONSTSKOLEELEVERNAS ÖGON 

 
Hösten 2019 inbjöd Förbundet för konstskolor alla konstskolor för barn och unga i landet till ett 

gemensamt utställningsprojekt där idén var att skapa porträtt av alla 200 riksdagsledamöter i Finland. I 

projektet deltog 26 konstskolor och tillsammans med Riksdagsbiblioteket planerade man ursprungligen 
att utställningen skulle ordnas våren 2020. Coronatiden har skjutit upp utställningen flera gånger, men 

nu blir den äntligen av. 

För varje konstskola som deltog i porträttutställningen lottade man ut 7–8 riksdagsledamöter. Barnen 
och de unga skapade porträtten utgående från riksdagens officiella fotografier och en del skolor bjöd in 
riksdagsledamoten för att stå modell på plats. Samtidigt fick ledamöterna lära känna konstkolornas 

verksamhet och berätta för eleverna om riksdagen och uppgifterna som ledamot. 
Utställningsprojektet stöder barns och ungas delaktighet och påverkan och lyfter fram deras kreativa 
uttryck. Konsten är ett sätt att skapa växelverkan och att bli sedd och hörd. Därför är det viktigt att 

engagera barn och ungdomar i påverkansarbete.  
Konstundervisningen är nyckeln till barns och ungdomars välbefinnande. Undersökningar visar att 
konsthobbyer ökar bl.a. välbefinnandet och delaktigheten. Genom konstundervisning stöds barns och 

ungas utveckling, självkännedom, identitetsutveckling, kulturella kompetens och färdigheter för kreativt 
uttryck och kreativ verksamhet. Förbundet anser att konstundervisningen för barn och unga också i 
framtiden har en roll i hela vårt samhälle som förstärkare av hållbarheten, det aktiva medborgarskapet 

och demokratin. En relation till konsten som formats i tidig ålder har verkningar som sprider sig brett till 

olika samhällsområden med de unga framtida karriärvägar.  
Utställningen presenterar ett porträtt av varje riksdagsledamot. Porträtten har skapats av elever i åldern 

3–20 år. Skolorna har själva valt ut vilka konstverk som skickas till utställningen. Eftersom det skapades 

så många verk har en del av dem samlats i ett webbgalleri som presenterar ett större antal porträtt på 

adressen: www.kansanedustajatkuvataidekoululaistensilmin.com 
Porträttutställningen visas i Riksdagsbiblioteket 8.2–1.4.2022. Inträdet är fritt. Biblioteket har öppet 

vardagar kl. 9-18 inom ramen för coronarestriktionerna. Säkerhetskontroll görs vid bibliotekets ingång. 
Adress: Auroragatan 6, Helsingfors. 
 

Välkommen! 
 
 
Förbundet för konstskolor i Finland rf och Riksdagsbiblioteket  
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Mer information: 

 
Verksamhetsledare Eliisa Sorvali, Förbundet för konstskolor i Finland rf, 040 736 3767, 
eliisa.sorvali@youngart.fi  

Utställningskoordinator Arja Bellinger, Riksdagsinformationen, 050 574 2019, 
fornamn.efternamn@eduskunta.fi 
Kommunikationschef Liina Hemminki, Riksdagsinformationen, 050 504 71 3969, 

fornamn.efternamn@eduskunta.fi  

 
Förbundet för konstskolor i Finland rf | www.youngart.fi 

www.facebook.com/youngart.fi | Instagram och Twitter: @kuvisliitto  

 

Eduskunta | eduskunta.fi | eduskuntatiedotus@eduskunta.fi 
Riksdagen | riksdagen.fi | information@riksdagen.fi 

 
Facebook: suomeneduskunta |Flickr: FinnishParliament (Eduskunta) |Instagram: eduskunta_riksdagen | 

Twitter: @SuomenEduskunta 

 
#kansanedustajatkuvataidekoululaistensilmin #kansanedustajat #muotokuva 
#osallisuusjavaikuttaminen #taiteenperusopetus #taidekasvatus #visuaalisettaiteet #kuvisliitto40 

 
 

KONSTSKOLORNA SOM DELTAR I UTSTÄLLNINGEN:  
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu, Lapinlahti; Espoon kuvataidekoulu; Forssan lasten ja 

nuorten kuvataidekoulu; Heinolan kuvataidekoulu; Helsingin taiteilijaseuran kuvataidekoulu; Karkkilan 

kuvataidekoulu; Kauniaisten kuvataidekoulu; Keravan kuvataidekoulu; KONSTa Turun Seudun 
Kuvataidekoulu; Koskelan kuvataidekoulu, Äänekoski; Kuvataide- ja käsityökoulu Emil, Valkeakoski; 

Lappeenrannan kuvataidekoulu; Lapuan taidekoulu; Linnalan kuvataidekoulu, Savonlinna; 

Lohjanseudun kuvataidekoulu; Nurmijärven kuvataidekoulu; Pirkan opisto; Pohjois-Helsingin 
kuvataidekoulu; Porvoon taidekoulu; Riihimäen taidekoulu; Sara Hildén -akatemia, Tampere; TaiKon, 

Vaasa; Tuusulan kuvataidekoulu; Vantaan kuvataidekoulu; Vihdin kuvataidekoulu; Visuaalisten taiteiden 

koulu Aimo, Hämeenlinna 
 

Förbundet för konstskolor i Finland rf | Kuvataidekoulujen liitto ry | Finnish Association of Art Schools.  
 

Förbundet för konstskolor i Finland företräder de läroanstalter som ger grundläggande 
konstundervisning inom visuell konst och deras konstfostran och -undervisning. Förbundet är en 

riksomfattande centralorganisation som grundades 1982. Förbundet har 63 medlemsorganisationer som 
ger läroplansbaserad grundläggande konstundervisning i bildkonst, handarbete, arkitektur och 
mediekonst samt erbjuder hobbyverksamhet för barn, unga och vuxna. Läsåret 2019-2020 hade 

medlemsskolorna 17 707 elever i grundläggande konstundervisning. Medlemsskolornas verksamhet 

inom konstfostran och -undervisning hade 52 786 elever och hela verksamheten hade 820 688 

deltagarbesök.  
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