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TERVETULOA MUKAAN KONSTRUNDANIIN! 

Onneksi olkoon, sinut on valittu Konstrundan-osallistujaksi 2021! Tästä oppaasta 

löydät tapahtuman perustiedot: mitä Konstrundan tarjoaa sinulle sekä mitä sinun 

tulee tehdä ja milloin. 

 

Älä epäröi ottaa yhteyttä projektijohtajaan tai omaan aluekontaktiisi, jos jokin 

askarruttaa sinua. Yhteystiedot löytyvät toiseksi viimeiseltä sivulta. 

 

ITSE TAPAHTUMASTA 

Konstrundan on vakiintunut tapahtuma, joka on järjestetty Suomessa vuodesta 

2008. Konstrundanin aikana ammattitaiteilijat, -käsityöläiset ja muotoilijat 

avaavat ateljeidensa ja verstaidensa ovet yleisölle. 

 

Konstrundanin tavoitteena on lisätä ymmärrystä kotimaista nykytaidetta, 

taidekäsityötä ja muotoilua kohtaan, sekä edistää luovaa työskentelyä luomalla 

kohtaamisia yleisön ja luovan alan ammattilaisten välillä. 

 

Konstrundan tukee osallistujia heidän ammatinharjonnassa ja tarjoaa uusia 

myyntitilaisuuksia, sekä verkoston, jota he voivat jatkossa hyödyntää. 

 

Konstrundanin järjestäjänä toimii Åbolands hantverk rf ja siksi Konstrundanin 

toimisto sijaitsee Paraisilla. 

 

Suureksi iloksemme presidentti Tarja Halonen on lupautunut Konstrundan 2021 

suojelijaksi. 
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KONSTRUNDAN 2021 - kaikki mikä sinun tulee tietää 

Konstrundan ja sen oheisohjelma on maksutonta sekä osallistujille että yleisölle. 

Konstrundan järjestetään syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, eli la-su 4.-

5.9.2021. Silloin osallistujilla on avoimet ovet klo 11-17. 

 

KORONA Tavoitteenamme on järjestää Konstrundan normaalisti, mutta 

seuraamme toki koronatilanteen kehittymistä. Suurin osa väestöstä on 

toivottavasti rokotettu syksyyn mennessä, mutta yleisenä ohjeena pyydämme 

kaikkia osallistujia itse ottamaan kantaa siihen, vaatiiko tilanne 

erikoisjärjestelyjä. Voit esim. rajoittaa yleisömäärää tai varmistaa, että etäisyys 

itsesi ja vierailijoiden välillä on riittävä, käsidesiä ja kasvomaskeja unohtamatta. 

 

HUHTIKUUN AIKANA 

Osallistujasivut, joissa kaikkien osallistujien profiilit esitellään, julkaistaan 

toukokuussa osoitteessa www.konstrundan.fi. Siksi on tärkeää, että jo huhtikuun 

aikana varmistat, että tiedot ovat oikein. Olethan yhteydessä aluekontaktiisi, jos 

sinulla on kysyttävää. 

 

Osallistujaprofiili: 

Pyydämme, että tarkistat ja tarpeen mukaan täydennät ja muokkaat osallistuja-

profiilin tietoja. Pääset lomakkeeseen varmistussähköpostissa olevan linkin 

kautta, jonka sait, kun ilmoittauduit tapahtumaan. 

➢ tarkista hakemuksesi kuvat, varsinkin ensimmäinen, joka julkaistaan 

lehdessä. 

➢ Esittelyteksti saa mielellään olla lyhyt ja informatiivinen. Tekstin tärkein 

tehtävä on herättää yleisön kiinnostus vierailla luonasi. Konstrundan 

pidättää oikeuden muokata tekstejä. Tarpeen mukaan myös käännämme 

tekstit. 

➢ Ovatko tiedot mahdollisesta tapahtumasta Konstrundanin aikana oikein? 

 

 

➔ Huomioithan että arpajaisvoitto- ja huutokauppaehdotukset  

(uutuus tälle vuodelle!) tulee lähettää huhtikuun aikana!  

Lue lisää sivuilla 5 ja 6. 

 

http://www.konstrundan.fi/
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Ennakkoon varatut ryhmät: 

Hakemuksessa kysyimme kiinnostaako teitä vastaanottaa ryhmiä ennakko-

varauksella perjantaina 3.9.2021. Ensisijaisesti ajatuksena on markkinoida tätä 

mahdollisuutta kouluille ja opiskelijaryhmille ja eri järjestöille. Tulemme 

lähettämään infoa kouluille ja järjestöille siitä, ketkä ottavat vastaan vierailijoita 

ja jos joku ryhmä haluaa vierailla työhuoneessanne, he ovat suoraan yhteydessä 

teihin. 

Jos vastasit että et halua vastaanottamaan vieraita pystyt vielä muuttamaan 

mielesi - olethan siinä tapauksessa yhteydessä aluekontaktiisi huhtikuun aikana. 

 

Videoesittely 

Tänä vuonna on taas mahdollista ladata lyhyt videoesittely kotisivuillemme. Mitä 

aikaisemmin lataat videon, sitä parempi - silloin useammat ehtivät nähdä sen. 

Videoterveiset jaetaan Konstrundanin kotisivuilla sekä somakanavissamme. 

Konstrundanin aluekontaktit voivat tarpeen mukaan auttaa kuvaamisessa. 

Ohjeet videon kuvaamiseen: https://www.konstrundan.fi/fi/osallistujille/ 

 

 

ENNEN TAPAHTUMAA, HEINÄ-ELOKUUSSA 

 

Markkinointi On tärkeää, että osallistujat jakavat tietoa Konstrundanista. 

Osallistujana saat markkinointimateriaalia jaettavaksi kotikaupungissasi - tee 

tämä hyvissä ajoin ennen Konstrundania. 

 

➢ Konstrundan-lehti on tapahtuman tärkein markkinointikanava. Lehden painos 

on noin 130 000 kpl. Se julkaistaan heinäkuussa ja lähetetään 

suomenruotsalaisten sanomalehtien välissä kotitalouksiin ja lehti on myös 

noudettavissa esim. turisti-infoista ja kirjastoista laajemman yleisön 

saavutettavaksi. Osallistujana saat pinon lehtiä ja toivomme että jaat niitä 

omalla alueellasi ja verkostoissasi 

 

➢ Julisteita painatamme tänä vuonna A3- ja A4-kokoisina. Toisessa julisteessa 

on tilaa kirjoittaa oma teksti - esim. osoitteesi tai informaatiota oheis-

ohjelmastasi Konstrundanin aikana. Toisessa on yleistä informaatiota 

Konstrundan-tapahtumasta. 

https://www.konstrundan.fi/fi/osallistujille/
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➢ Saat postikortteja, jotka toivomme että lähetät tai jaat ennen Konstrundania. 

Voit esim. kirjoittaa henkilökohtaisen kutsun ja jakaa niitä lähialueen 

postilaatikoihin tai lähettää niitä verkostoosi kuuluville. 

 

➢ Uutuutena tälle vuodelle suunnittelemme (tie)kylttejä, joiden tarkoituksena on 

olla monivuotisia. Materiaali on säänkestävä ja muotoilu yksinkertainen ja 

selkeä. Toivomme että olet luova kylttien kanssa ja löydät hyvän paikan kyltille. 

Kylteissä on reiät kulmissa. 

 

o Olethan yhteydessä aluekontaktiisi, jos tarvitset lisää 

markkinointimateriaalia! 

 

➢ Lehdistö ja media 

  Konstrundan lähettää muutaman lehdistötiedotteen vuodessa. On 

mahdollista, että toimittajat ovat yhteydessä yksittäisiin osallistujiin, mutta 

saat myös mielellään lähettää lehdistötiedotteita eteenpäin paikallislehdistölle 

ja omiin verkostoihisi kuuluville toimittajille. 

 

➢ Sosiaalinen media 

 - Seuraa, tykkää ja jaa Konstrundanin postauksia Facebookissa, Instagramissa 

ja Twitterissä. Kerro myös, että osallistut Konstrundaniin ja linkitä meille  

   www.konstrundan.fi  @konstrundan  #konstrundan 

  - Jaamme mielellämme tietoa osallistujien tapahtumista somekanavissamme. 

Ilmoita avajaisista ja muista tapahtumista konstrundan.helsingfors@gmail.com.  

 

Infotapaamiset kesä- ja elokuussa 

Edellisinä vuosina olemme järjestäneet infotapaamisia eri alueilla. Tänä vuonna 

järjestämme tapaamisia eri alueilla kesäkuun aikana ja sen lisäksi muutaman 

verkossa tapahtuvan infotapaamisen elokuussa. Tämä siksi, että jokaiselle 

löytyisi sopiva aika. Kutsut tapaamisiin lähetetään hyvissä ajoin. 

 

Infotapaamisessa kesäkuussa jaamme tämän vuoden markkinointimateriaalin 

(kaiken paitsi lehden, joka julkaistaan heinäkuussa). Jos et pysty osallistumaan 

oman alueesi tapaamiseen, voit sopia aluekontaktisi kanssa missä ja milloin saat 

materiaalipakettisi.  

http://www.konstrundan.fi/
mailto:konstrundan.helsingfors@gmail.com
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Tapahtuman aikana, la-su 4.-5.9: 

-ole paikalla työhuoneessa la-su klo 11-17 

-laske vieralijamäärät ja lähetä luvut projektijohtajalle viimeistään sunnuntaina:   

konstrundan.aboland@gmail.com Suosittelemme vieraskirjan esillä pitämistä 

-kerro vierailijoille itsestäsi ja työstäsi 

-jos haluat edistää myyntiä, laitathan etukäteen hinnat näkyvästi esille 

-jos et pysty vastaanottamaan korttimaksuja, on hyvä, jos sinulla on pankkitiedot 

valmiina mahdollista tilisiirtoa varten 

-käytä tilaisuutta markkinoidaksesi tulevia näyttelyitä ja projekteja 

-kerro muista lähiseudun vierailukohteista 

-muista kertoa arpajaisista ja kerää arpajaiskupongit vierailijoilta ja lähetä ne 

viimeistään pe 10.9 osoitteeseen Konstrundan, Strandvägen 16 B, 21600 Pargas 

 

 

ARVONTA 

Konstrundanin aikana järjestetään Taidearpajaiset, joissa arvomme osallistujien 

tekemiä teoksia ja tuotteita. Nämä tuotteet Konstrundan ostaa valikoiduilta 

osallistujilta. Järjestäjä valitsee vähintään yhden tuotteen jokaiselta alueelta. 

Arpajaisvoitot saavat paljon näkyvyyttä, joten yhden teosehdotuksen 

lähettäminen kannattaa! 

 

➢ lähetä huhtikuun aikana yksi arpajaisvoittoehdotus, jonka arvo on enintään  

500 €. Ehdotuksen tulisi sisältää vähintään yksi valokuva sekä tiedoston 

nimessä kaikki tarpeellinen tieto (vähintään nimi, vuosiluku, mitat, 

materiaali ja tekniikka). 

 

➢ Tehtäväsi on pitää arpajaiset ja arpajaislipukkeet selkeästi esillä ja 

kannustaa vierailijoita osallistumaan. Arpajaisvoitot löytyvät lehden 

takakannesta. 

 

Arpajaisiin osallistuminen on maksutonta ja vierailijat saavat täyttää yhden 

arpalipukkeen jokaisessa vierailukohteessa. Ilmoita selkeästi osallistujille, mihin 

täytetyt arpajaislipukkeet palautetaan (esim. kulho tai laatikko). Lähetämme teille 

80 arpalipuketta ja voit myös tulostaa niitä lisää kotisivujemme 

materiaalipankista. 

mailto:konstrundan.aboland@gmail.com
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Tämän vuoden uutuus: Taiteen iltama to 19.8.2021 

Aikaisemman Konstrundan osallistujan aloitteesta järjestämme elokuussa 

huutokaupan Fiskarsin Ruukissa. Tapahtuman voitto menee tänä vuonna 

lyhentämättä Uuden lastensairaalan luovaan ja taiteelliseen toimintaan. 
 

Huutokauppa on suunniteltu pidettävän sekä fyysisenä että verkkotapahtumana. 

Jos huutokauppaa ei voi järjestää koronan takia, pidämme kuitenkin huutokaupan 

verkossa. Konstrundan osallistujana voit ehdottaa yhtä teosta tai esinettä 

huutokaupattavaksi. 

 

➢ Lähetä ehdotuksesi huhtikuun aikana osoitteeseen 

konstrundan.auktion@gmail.com. Kaikki ehdotuksen lähettäneet saavat 

vastauksen kun valinta on tehty. 

 

➢ Ehdotuksen tulee koostua vähintään yhdestä valokuvasta, josta esine 

näkyy selkeästi. Valitse kuvaan neutraali ja yhtenäinen tausta. Kuvaa 

käytetään vain huutokaupassa. 

 

➢ Merkitse esineen aloitushinta sekä muu tarpeellinen tieto tiedoston 

nimeen (vähintään hinta, nimi, vuosiluku sekä mitat, materiaalit ja 

tekniikka) 

 

➢ Sinulle maksettavan aloitushinnan tulee sisältää mahdollinen ALV sekä 

kuljetus Fiskariin/Helsinkiin 

 

➢ Kaikki voitto menee Uudelle lastensairaalalle 

 

Huutokaupan toimittaa huutokauppakamari Helander ja tärkeimpänä 

yhteistyökumppanina toimii Fiskars Oyj Abp / Fiskarsin Ruukki. 
 

Konstrundan-osallistujana olet tervetullut osallistumaan huutokauppaan ja lisäksi 

kutsumme yhteistyökumppaneita sekä median ja kulttuurialan edustajia paikan 

päälle. Avoin kutsu osoitetaan myös yleisölle. Tapahtumaan on 

ennakkoilmoittautuminen, sillä osallistujamäärä on rajattu. Lisää infoa tästä 

myöhemmin. 

mailto:konstrundan.auktion@gmail.com
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TAITEEN PERJANTAI 3.9.2021 

Tänä vuonna järjestämme Taiteen perjantai -tapahtuman viime vuoden mallin 

mukaan. Tilaamme videon, jossa taiteilija esittelee itsensä ja lapsille suunnatun 

taidepedagogisen tehtävän. Video lähetetään kaikille alakouluille Suomessa ja se 

tehdään ruotsiksi, mutta dubataan suomeksi. Tehtävä julkaistaan 3.9 

Facebookissa ja osoitteessa www.konstrundan.fi.  

 

Kerro mielellään Taiteen perjantaista verkostoillesi - varsinkin jos tunnet 

alakoulun opettajia! 

 

Pyydämme kaikkia opettajia ja vanhempia lähettämään tulokset Konstrundanille, 

niin voimme jakaa niitä sosiaalisessa mediassa! 

 

#konstensfredag #taiteenperjantai #artfriday #konstrundan2021. 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

KONSTRUNDAN-TIIMI 

Olemme jakaneet Suomen kahdeksaan alueeseen ja jokaisella alueella on oma 

yhteyshenkilönsä. Seuraavalla sivulla näet keitä me olemme ja mistä alueesta 

jokainen vastaa. Ole yhteydessä meihin jos jokin askarruttaa, muussa 

tapauksessa saat vähitellen lisää infoa tapahtumasta. 

 

 

Konstrundan järjestetään nyt neljättätoista kertaa.  

Tehkäämme yhdessä vuoden 2021 Konstrundanista  

hauska ja mieleenpainuva tapahtuma! 

http://www.konstrundan.fi/
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Konstrundanin aluekontaktit 2021 

 

Varsinaissuomi 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 

mailto:konstrundan.aboland@gmail.com
mailto:konstrundan.ostranyland@gmail.com
mailto:konstrundan.helsingfors@gmail.com
mailto:konstrundan.aland@gmail.com
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Vuoden 2021 hieno Konstrundan-kuvitus on Ulla Donnerin käsialaa. Ulla on kuvittaja, sarjakuvan-

tekijä ja graafikko. Hän valmistui 2016 Aalto yliopiston visuaalisen viestinnän muotoilun ohjelma-

sta ja on siitä lähtien työskennellyt freelancerina. Vuonna 2017 hän julkaisi ensimmäisen sarja-

kuvaromaaninsa Spleenish ja vuonna 2019 seuraavan, Sontaa, joka palkittiin Sarjakuva-

Finlandialla. Ulla asuu ja työskentelee Porvoon maaseudulla. Parhaillaan hän työstää kolmatta 

sarjakuvaromaaniaan. 

 

 


