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VILL DU ANMÄLA ETT 
EVENEMANG TILL 
KONSTENS NATT?
Alla slags stora och små evenemang och  
föreställningar är igen varmt välkomna till  
Konstens natt. Evenemangshelheten under  
Konstens natt genomförs med beaktande av  
eventuella gällande coronarestriktioner. När  
evenemangen planeras är det därför bra att  
beakta eventuella ändringar i restriktionerna  
och exempelvis satsa på evenemang som ordnas 
utomhus eller där publiken vid behov kan begrän-
sas. Man kan också anmäla virtuella evenemang 
eller hybridevenemang. 

För programmet under Konstens natt godkänns 
avgiftsfria konst- och kulturevenemang som inte 
är ideella eller kommersiella. Observera att den 
som anmäler ett evenemang själv är ansvarig  
producent för evenemanget, inklusive hälsosäker-
heten och de eventuella tillstånd och meddelanden 
till myndigheter som krävs.

Även om inga andra begränsningar längre skulle 
gälla för publikevenemang under Konstens natt är 
det möjligt att bestämmelserna enligt 58 c § 
i smittskyddslagen, avsedda att förhindra sprid-
ningen av epidemin, alltjämt är i kraft.  
Enligt bestämmelserna ska de som ansvarar  
för evenemang eller lokaler som är öppna för  
allmänheten se till att

1. kunderna och deltagarna har möjlighet att
rengöra händerna,

2. kunderna och deltagarna ges instruktioner
om upprätthållande av tillräckliga avstånd,
om rengöring av händerna och om andra
motsvarande rutiner som förhindrar spridning
av smitta, och

3. rengöringen av utrymmen och ytor effektivise-
ras utöver vad som någon annanstans
föreskrivs om rengöring när det gäller
verksamheten i fråga.

BAKGRUNDEN 
TILL KONSTENS 
NATT
Konstens natt fyller igen 
stadens gator, kvarter,  
parker och butiker med 
hundratals avgiftsfria  
konstevenemang torsdagen 
den 18 augusti. Konstens 
natt har firats i Helsing-
fors sedan 1989 och är en 
del av Helsingfors festspel. 

Evenemangen under Kon-
stens natt samordnas av 
Helsingfors evenemangs-
stiftelse som arrangerar 
Helsingfors festspel och 
andra evenemang i Hel-
singfors. Programmet för 
Konstens natt, som arrang-
eras runtom i Helsingfors, 
utformas ändå alltid till-
sammans med stadens  
invånare och vem som 
helst kan anmäla sitt  
eget konstevenemang.
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P58c


ANSVARSFULLHET 
OCH EKOKOMPASSEN  
Miljökonsekvenserna av Konstens natt följs upp 
med hjälp av miljöcertifikatet Ekokompassen. 
Också de evenemangsarrangörer som anmäler sig 
till programmet via evenemangsansökningen ska 
förbinda sig till att följa ansvarsfulla förfarings-
sätt i sitt eget evenemang. Beakta alltså i  
tillämpliga delar följande principer:

1. Om avfall uppkommer under evenemanget
ska det sorteras och mängden blandavfall ska
minimeras. Anvisningar för sortering fås vid
behov av Helsingfors evenemangsstiftelse.

2. Man ska alltid sträva efter att under evene-
manget använda endast material som lämpar
sig för återvinning.

3. Under evenemanget ska i första hand användas
endast förnybar el om det är möjligt.

4. Om mat eller dryck serveras eller säljs under
evenemanget och engångskärl används ska
kärlen och matbesticken vara biologiskt ned-
brytbara. Det ska alltid finnas också ett vege-
tariskt alternativ och vi uppmuntrar arrang-
örerna att använda ekologiska och närodlade
produkter alltid när det är möjligt.

5. Arrangörerna ska sträva efter att minimera
transporterna och trafiken i anslutning till eve-
nemangen. Man ska också uppmuntra publiken
att ta sig till evenemanget till fots, med cykel
eller med kollektivtrafik.

Anvisningar för arrangörer av ansvarsfulla 
evenemang 
• Miljöguiden Siisti tapahtuma!
• Avfallshanteringsguiden Roskat riiviin!
• Helsingfors evenemangsstiftelses förbindelse 

om ansvarsfullhet
• Helsingfors stads anvisningar för 

evenemangsarrangörer
• Guiden Tapahtumia kaikille! för arrangörer av 

tillgängliga evenemang 

ANSÖKAN OCH ANMÄLAN 
AV EVENEMANG 
Evenemang kan anmälas till programmet på ett elektroniskt formulär som finns på  
Konstens natts webbplats. Evenemang kan anmälas fram till den 16 augusti. Via samma 
webbformulär kan man senare uppdatera information som anmälts, men det är bra att 
göra det i ett så tidigt skede som möjligt för att ändringarna ska hinna beaktas.  
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https://helsinkifestival.fi/taiteidenyo/sv/
https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/esitteet/siisti-tapahtuma-2020.pdf
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/roskat-riviin.pdf
http://www.cultureforall.fi/doc/tietopaketit_ja_oppaat/Tapahtumia_kaikille_opas.pdf
https://eventshelsinki.fi/sv/ansvarsfullhet/
https://www.hel.fi/kanslia/tapahtumallisuus-fi/jarjesta-tapahtuma/jarjesta-tapahtuma


KOMMUNIKATION OCH 
MARKNADSFÖRING
Helsingfors evenemangsstiftelse ansvarar för den 
övergripande marknadsföringen och kommunikatio-
nen kring Konstens natt som en del av Helsingfors 
festspel. Evenemangsarrangörerna under Konstens 
natt uppmuntras att dessutom informera om innehål-
let till sina egna intressentgrupper. 
Helsingfors evenemangsstiftelse sköter den gemen-
samma marknadsföringen och kommunikationen 
kring Konstens natt bl.a. på följande sätt:

• webbplatsen helsinkifestival.fi/taiteidenyo
(språkversioner finska, svenska, engelska)

• kanaler och marknadsföring i sociala medier
• Facebook: Taiteiden yö / The Night of the Arts
• Instagram: @taiteidenyo
• Twitter: @Taiteiden_yo
• Marknadskommunikation (t.ex. utomhusreklam)
• medieinformation och kommunikation till 

intressentgrupper 

Information om Konstens natt sprids också via 
Helsingfors stads kanaler, inklusive webbplatsen och 
sociala medier.

Arrangörerna av evenemang under Konstens natt 
förbinder sig
• att i alla sina egna innehållstexter tydligt föra 

fram att evenemanget är en del av Konstens natt
• att från sin egen eventuella webbplats hänvisa 

vidare till Konstens natts webbplats
(helsinkifestival.fi/taiteidenyo)

• att använda hashtaggen #TaiteidenYö
• att om möjligt informera om evenemanget via 

sina egna nätverk och kanaler 

RESPONS OCH 
RAPPORTERING
All respons är mycket viktig för oss för att vi 
ska kunna utveckla Konstens natt och för att 
Helsingfors evenemangsstiftelse så bra som 
möjligt ska kunna svara på arrangörernas  
behov. Vi förutsätter att alla som arrangerar 
evenemang under Konstens natt efteråt  
besvarar vår enkät och i den rapporterar  
hur det egna evenemanget lyckades samt  
uppskattar antalet besökare.

Kontaktuppgifter

Ansvarig producent  
Emma Abendstein 
emma.abendstein@eventshelsinki.fi 
tfn. 040 519 3407

Helsingfors evenemangsstiftelse
Gasverksgatan 1 / 19
00540 Helsingfors
info@eventshelsinki.fi 

Helsingfors evenemangsstiftelse förbehåller sig rätten att göra ändringar i anvisningarna 
om Konstens natt och i programmet. 
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https://helsinkifestival.fi/taiteidenyo/
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fprivacy%2Fconsent%2Fuser_cookie_choice%2F%3Fsource%3Dpft_user_cookie_choice
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/taiteidenyo/
https://twitter.com/taiteiden_yo
https://helsinkifestival.fi/taiteidenyo/sv/



