
Designa en bakgrund eller 
fyllning för bokstäverna

 TURKU – ÅBO 

Designtävling



Delta i tävlingen och designa en illustration för Åbo 
stadsbokstäver!

Vill du att din illustration ska synas på stadens synligaste ställe? 

Ett tre meter högt verk med texten TURKU – ÅBO kommer att förverkligas på stängslet som 
ramar in Åbo Salutorg, och Åbo stad vill se just din idé för förverkligandet av verket!

Hurdant mönster skulle du använda för att fylla verkets bokstäver eller bakgrund? Skicka oss 
ditt förslag före 16.11 så är du med i tävlingen!

Textverket som framställs av de bästa förslagen kommer att stå på Salutorget fram tills 
slutet av 2020. De som skickat in de vinnande förslagen kommer att få gåvokortspris och 
deras namn kommer att publiceras vid verket.



3000 x 3000 mm 3000 x 3000 mm

Planen förverkligat i bakgrunden ti l l  en bokstav. Planen förverkligat inom en bokstav.

Helhetsutkast



Storleken av den enskilda bokstavsmodulen är 300x300 cm

Ett utkast om de il lustrerade modulerna som en helhet (totalt 27x3 m)

Helhetsutkast



Illustration



Instruktioner för deltagande

Ladda ner ett färdigt planeringsunderlag från www.turku.fi/toriaitakilpailu. Du kan 
välja mellan ett planeringsunderlag på storlek A3 som kan skrivas ut eller ett 
underlag på 4000x4000 px för digital design. Skapa just sådant mönster som du 
själv vill på det fyrkantiga området på underlaget! Du kan göra mönstret till 
exempel med en pensel, tusch eller på datorn – du kan använda vilket redskap 
som helst!

Ditt förslag ska vara svartvitt och förverkligat på området markerat inom 
planeringsunderlaget. Det slutgiltiga förslaget ska alltså endast ha mönstret som 
du har designat – inte bokstäver.

När ditt verk är färdigt, fyll i den nödvändiga informationen i tävlingens 
deltagarblankett. I blanketten kan du berätta mer information om ditt förslag och 
motivera varför just ditt mönster ska väljas till det slutgiltiga verket.

Kom även ihåg att berätta dina önskemål för kompositionen. Vill du att ditt 
mönster fylleren specifik bokstav eller dess bakgrund? Vi kommer att iaktta 
önskemålen när vi förverkligar det slutgiltiga verket.



Att skicka in ditt förslag
Du kan skicka in ditt förslag på A3-papper eller i digitalt format bifogat med
tävlingsblanketten. Leverera förslaget till oss senast den 16.11.

Förslagen på A3-papper kan skickas per post till Åbo stad, Registratorskontor, 
PB 355, 20101 Åbo. Alternativt kan förslaget även lämnas in direkt till Åbo stads 
kundtjänst på adressen Puolalagatan 5, 1: a vån. Försändelsen ska markeras med 
”Förslag/Bokstäverna på Salutorgets stängsel”.

Förslag i digitalt format ska skickas per e-post till toriaitakilpailu@turku.fi. Om ditt förslag är 
över 20 Mb, kan du använda det gratis och lätthanterliga wetransfer-dataöverförings-
programmet (wetransfer.com). Skicka in ditt digitala förslag i storlek 1:1, med en upplösning 
på minst 35dpi eller 4000x4000 px. Skicka in ditt förslag som antingen vektorgrafik (ai, eps, 
pdf) eller bildfil (jpg, png, psd). 

Obs! 
Ditt förslag ska ha endast mönstret som du 
har designat. Ha alltså inte bokstaven med
i förslaget du skickar in.



Val av vinnarna
De inskickade förslagen kommer att bedömas av en jury som består av experter från stadens 
kommunikation och reklambyrå Drama Queen. 

Staden behåller rätten att ställa ut tävlingsbidragen, använda dem på stadens webbplats 
och social media. Ytterligare användning överenskommes separat med skaparna. 
De utvalda verken kommer att komponeras i det slutgiltiga verket av en skild designer. 

Vinnarna kommer att kontaktas personligen.

Mer information

Eventuella frågor angående tävlingen kan skickas till toriaitakilpailu@turku.fi. 

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//toriaitakilpailun_osallistumislomake.pdf



