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                           Lehdistötiedote 8.6.2021 
 

KONSTRUNDAN TARJOAA KAKSI UUTUUTTA TÄNÄ VUONNA 

Konstrundan on vakiintunut tapahtuma, joka on järjestetty Suomessa vuodesta 2008. Konstrundanin 
aikana taiteen, taidekäsityön ja muotoilun ammattilaiset avaavat työhuoneidensa ovet yleisölle. 

 
Konstrundan järjestetään tänä vuonna syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.-5.9.2021. Silloin 
osallistujien työhuoneet ovat avoinna klo 11-17. Tänä vuonna mukana on ennätysmäärä osallistujia, 
yhteensä 490 henkilöä. Kaikki osallistujat löytyvät kotisivuiltamme www.konstrundan.fi  

 

Vuoden suuri uutuus: TAITEEN ILTA torstaina 19.8.2021  
Elokuussa järjestämme ensimmäistä kertaa huutokaupan, jossa kaikki myytävät teokset ovat 
Konstrundan-osallistujien tekemiä. Lähtöhinta on taiteilijan asettama ja jos teos myydään, lähtöhinta 
menee taiteilijalle. Myyntivoitto lahjoitetaan lyhentämättömänä Helsingin Uuden Lastensairaalan 
luovaan ja taiteelliseen toimintaan. 
 
Huutokauppa toteutetaan sekä fyysisenä tapahtumana Fiskarsin Ruukissa että verkkotapahtumana. 
Jos tilaisuutta ei voida toteuttaa Fiskarsissa koronan takia, pidämme kuitenkin huutokaupan 
verkossa. Huutokaupan toimittaa huutokauppakamari Helander ja tärkeimpänä 
yhteistyökumppanina toimii Fiskars Oyj Abp / Fiskarsin Ruukki. 
 

 
Toinen uutuus: etukäteen varatut ryhmävierailut perjantaina 3.9.2021 
Taiteen perjantaina 3.9. Konstrundan tarjoaa taas taidetehtävän kaikille alakouluikäisille lapsille 
elokuvan muodossa. Tavoittaaksemme myös vanhempia lapsia ehdotimme uutta konseptia, jossa 
koulu- ja opiskeluryhmät voisivat vierailla osallistujien luona perjantaina ennen varsinaista 
Konstrundania. Noin puolet osallistujista tarttuivat tähän mahdollisuuteen. Kouluryhmien lisäksi 
tämä avoin kutsu käsittää myös yhdistykset, yritykset jne. 

 
Lista niistä osallistujista, jotka ottavat vastaan ryhmiä perjantaina 3. syyskuuta löytyy 
kotisivuiltamme. Kiinnostuneen ryhmän tulee itse ottaa yhteyttä taiteilijaan ja sopia vierailusta 
suoraan hänen kanssaan. 

 

Konstrundan on tärkeä osallistujille 
Konstrundanin tavoitteena on lisätä ymmärrystä kotimaista nykytaidetta, taidekäsityötä ja muotoilua 
kohtaan. Konstrundan tukee osallistujien ammatin harjoittamista tarjoamalla uusia 
myyntitilaisuuksia, sekä verkoston, jota he voivat jatkossa hyödyntää. Tämän merkitys korostuu 
koronapandemian rajoittaman toiminnan aikakaudella. 

https://www.konstrundan.fi/fi/ateljeet/
https://www.konstrundan.fi/fi/taiteen_perjantai/
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 ”Tavoitteena on saada yli 16 000 kävijää, mutta kävijämäärä jakautuu niin monelle  
 käyntikohteelle, että Konstrundan voidaan järjestää turvallisesti kaikille. Nyt jos koskaan  
  on tärkeää kohdata ja tukea maamme taiteilijoita! Joten tartu tilaisuuteen vierailla alueesi  
  luovien tekijöiden luona,” sanoo projektijohtaja Martina Lindberg. 

 

Konstrundanin aluekontaktit 2021  
Olemme jakaneet Suomen kahdeksaan toiminta-alueeseen ja jokaisella alueella on oma 
yhteyshenkilö. Me kaikki vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin tämän vuoden 
tapahtumasta 

Konstrundan, Varsinais-Suomi ja muu Suomi 
Projektijohtaja Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com 

Itä-Uusimaa                     Leena Stolzmann, konstrundan.ostranyland@gmail.com 
Pääkaupunkiseutu           Ida Taavitsainen, konstrundan.helsingfors@gmail.com  
Länsi-Uusimaa                Jani A. Purhonen, konstrundan.vastranyland@gmail.com 
Ahvenanmaa                   Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, konstrundan.aland@gmail.com 
Pohjanmaa                      Oona Haapamäki, konstrundan.osterbotten@gmail.com 
Pohjois-Suomi               Ami Avellán, konstrundan.norrafinland@gmail.com 
Harjoittelija 2021         Veronica Svenskberg, konstrundan.praktikant@gmail.com 

    
                    FB @konstrundan      
        IG #konstrundan 
 
                   www.konstrundan.fi 

 
 
             Åbolands hantverk rf / Taito Åboland on Konstrundanin virallinen järjestäjä. 
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