
TERVETULOA VIIDENTEENTOISTA KONSTRUNDANIIN! 

Mahtavaa, että tulet osallistumaan tämän vuoden Konstrundaniin! Tämä opas antaa sinulle 
perustietoa tapahtumasta, mitä Konstrundan tarjoaa sinulle ja mitä sinun pitää tehdä 
ja milloin. Ota rohkeasti yhteyttä projektijohtajaan tai omaan aluekontaktiisi, jos jokin 
mietityttää. Yhteystiedot löydät viimeiseltä sivulta.
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KONSTRUNDANISTA
Konstrundan on vakiintunut tapahtuma, jota on järjestetty Suomessa vuosittain vuodesta 2008. Konstrundanin 
aikana ammattitaiteilijat, -käsityöläiset ja -muotoilijat avaavat atelijeidensa ovet yleisölle. Konstrundanin 
tavoitteena on lisätä ymmärrystä kotimaista nykytaidetta, taidekäsityötä ja muotoilua kohtaan sekä edistää 
luovan alan työskentelymahdollisuuksia luomalla kohtaamisia yleisön ja luovien tekijöiden välillä. 
Konstrundan tukee osallistujiensa työskentelymahdollisuuksia ja tarjoaa myyntitilaisuuksia sekä verkoston, jota 
voi hyödyntää tulevaisuudessa. 
Järjestänä toimii Åbolands hantverk ry ja siksi Konstrundanin toimisto sijaitsee Paraisilla.
Meillä on ilo ja kunnia ilmoittaa että tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio on Konstrundanin suojelija 
2022.

KONSTRUNDAN 2022 – KAIKKI MITÄ SINUN PITÄÄ TIETÄÄ
Konstrundan ja sen oheisohjelma on maksuton sekä osallistujille että vierailijoille. Konstrundan järjestetään 
syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, la–su 3.–4.9.2022. Silloin osallistujat pitävät työhuoneidensa ovet auki 
klo 11–17.

Force majeure
Tavoitteenamme on järjestää Konstrundan normaalisti, mutta seuraamme toki maailman tilannetta. Sovellamme 
tapahtumaa tarpeen mukaan, tietoa mahdollisista muutoksista saat sähköpostitse sekä kotisivuiltamme 
www.konstrundan.fi. Kerromme muutoksista myös Konstrundanin somekanavien kautta www.facebook.com/
konstrundan ja www.instagram.com/konstrundan 

OSALLISTUJAPROFIILIT
Osallistujasivut tekijöiden esittelyillä julkaistaan toukokuussa osoitteessa www.konstrundan.fi. Jos haluat tehdä 
muutoksia sen jälkeen kun sivut on julkaistu, ole yhteydessä aluekontaktiisi.

ENNEN TAPAHTUMAA
MARKKINOINTI
On tärkeää että kaikki osallistujat levittävät tietoa Konstrundanista. Osallistujana saat markkinointimateriaalia 
jaettavaksi kotiseudullasi. Materiaali jaetaan kesäkuun infotapahtumassa.

• Konstrundan-lehti on tapahtuman tärkein markkinointikanava. Osallistujana saat pinon lehtiä ja 
toivomme että jaat niitä kotiseudullasi ja verkostoissasi.  
Lehden painos on noin 120 000 kpl. Se julkaistaan kesäkuussa ja jaetaan turisti-infoihin, kirjastoihin 
ym. Laajan yleisön tavoittamiseksi. Lisäksi lehti jaetaan suomenruotsalaisten sanomalehtien välissä 
elokuussa.  

• Julisteita painamme koossa A2, A3 ja A4. 

• Postikortit toivomme että lähetät tai jaat ennen Konstrundania. Saat mielellään kirjoittaa 
henkilökohtaisen kutsun ja jakaa lähiseutusi postilaatikoihin tai postittaa verkostollesi.

• Jaamme tiekylttejä joita voi käyttää useamman vuoden ajan. Jos sait kylttejä viime vuonna voit käyttää 
niitä myös tänä vuonna. Materiaali on säänkestävää ja muotoilu yksinkertainen mutta selkeä. Toivomme 
että voit olla luova ja löytää sopivan tavan ripustaa kyltit. Kylteissä on reiät reunoissa. 
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 LASKEMME ETTÄ JOKAINEN OSALLISTUJA SAA:
  6  julistetta A4
  4  julistetta A3
  2  julistetta  A2
  20 postikorttia
  25  lehteä
  100 arvontakuponkia
 Aikaisemmat osallistujat 0 kylttiä
 Uudet osallistujat 2 kylttiä

 Ole yhteydessä aluekontaktiisi viimeistään 30.5 jos tarvitset lisää markkinointimateriaalia 

• Konstrundan lähettää vuosittain muutaman lehdistötiedotteen. On mahdollista että toimittajat ovat 
yhteydessä yksittäisiin osallistujiin, mutta saat myös itse mielellään olla yhteydessä paikallislehdistöön 
ja lähettää lehdistötiedotteita eteenpäin omiin verkostoihisi. 

• • Some
• Seuraa, tykkää ja jaa Konstrundanin sisältöä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.

  
• Kerro itsestäsi ja osallistumisestasi Konstrundaniin, 
linkitä mielellään osallistujaprofiiliisi osoitteessa   
www.konstrundan.fi 

• Saatte mielellään tehdä omia FB-tapahtumia alueellanne 
ja päivittää paikallisia tapahtumakalentereita. 
Materiaaleja kuten esim. FB-bannereita ja kuvia löydät 
materiaalipankista www.konstrundan.fi/fi/osallistujille/ 

• Lähetä viestiä osoitteeseen konstrundan.helsingfors@
gmail.com jos sinulla on avajaiset tai jokin muu tapahtuma 
tulossa. Jaamme mielellään infoa Konstrundanin kanavissa. 

INFOTAPAAMISET KESÄKUUSSA
Viime vuosina olemme järjestäneet infotapaamisia eri alueilla. Tänä vuonna järjestämme tapaamiset 
kesäkuun kolmannella viikolla (13.–17.6). Tapaamisissa jaamme vuoden markkinointimateriaalin. Jos et pääse 
tapahtumaan, sovi aluekontaktisi kansaa missä ja miten saat materiaalisi!

Alueellisten tapaamisten aikataulu ilmoitetaan osoitteessa www.konstrundan.fi/fi/osallistujille/ 
heti kun ne on lyöty lukkoon. Tervetuloa mukaan!

Kolme verkkotapaamista pe 17.6. Jotta jokaisella on mahdollisuus osallistua infotapaamisiin, 
järjestämme tänä vuonna myös kolme tapaamista Zoomin välityksellä 
 

perjantaina 17.6. klo 10.00 ruotsiksi
 klo 11.30 suomeksi
  klo 13.00 englanniksi
 

Linkki verkkotapaamisiin: https://us02web.zoom.us/j/84257458420 / ID: 842 5745 8420 
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@konstrundan #konstrundan
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Taiteen perjantai
Art Friday

Konstens fredag

TAPAHTUMAN AIKANA, LA–SU 3–4.9.2022
 Ole tavoitettavissa työhuoneellasi la–su klo 11–17.

 Kerro vierailijoille itsestäsi ja työstäsi 

 Tee etukäteen teoslista hintoineen ja laita se näkyvästi esille, jos haluat edistää myyntiä 

 Jos korttimaksut eivät ole mahdollisia, on hyvä tehdä valmiiksi pankkisiirtoja tai harkitse muita 
maksumahdollisuuksia kuten esimerkiksi MobilePay

 Markkinoi tulevia näyttelyitä ja projekteja! 

 Kerro muista lähiseudun vierailukohteista

 Pidä mielellään vieraskirjaa esillä ja/tai laske kävijät ja ilmoita kävijämäärä projektijohtajalle heti 
sunnuntaina 4.9: konstrundan.aboland@gmail.com tai tekstiviesti numeroon 044-977 0773.

ARPAJAISET
Konstrundanin aikana järjestämme Taidearpajaiset. Viisitoistavuotsijuhlan kunniaksi tarjoamme tällä kertaa 
kokemuksia voittoina. Nämä palvelut/kokemukset Konstrundan on ostanut valituilta osallistujilta. Järjestäjä on 
valinnut yhden palkinnon per alue.  

 Tehtäväsi on pitää arvontakuponkeja esillä ja kannustaa vierailijoita osallistumaan arvointaan. Voitot 
löytyvät lehden takakannesta. Arvontaan osallistuminen on maksutonta osallistujille ja he saavat täyttää yhden 
kupongin jokaisessa vierailukohteessa. Kerro selkeästi minne täytetyt kupongit palautetaan (esim. kulho tai 
laatikko). Saat 100 kuponkia ja voit myös tulostaa tai kopioida lisää kotisivujemme materiaalipankista. 

 Kerää arvontakupongit ja toimita / lähetä ne viimeistään 10.9 aluekontaktillesi tai osoitteeseen 
Konstrundan, Rantatie 16 B, 21600 Parainen.

TAITEEN PERJANTAI 2.9.2022
Tänä vuonna Taiteen perjantai järjestetään edellisvuoden kaavan mukaan. Tilaamme videon, jossa taiteilija 
esittäytyy ja antaa lapsille taidepedagogisen tehtävän toteutettavaksi. Video lähetetään kaikille alakouluille 
Suomessa ja se tehdään ruotsiksi, mutta dubataan myös suomeksi ja englanniksi. Tehtävä lähetetään etukäteen 
opettajille ja lanseerataan 2.9 Facebookissa ja osoitteessa www.konstrundan.fi.  
Jaa tietoa Taiteen perjantaista verkostoissasi - varsinkin jos tunnet alakoulun opettajia! 
Pyydömme sitten opettajia ja vanhempia jakamaan tuloksia Konstrundanin kanssa, jotta voimme esittää teoksia 
somekanavissamme! 

   #konstensfredag  #tai teenper jantai  #art f riday #konstrundan2022 

ENNAKKOON VARATTUJEN RYHMIEN VIERAILUT 2.9.2022
Hakemuksessa kysyimme jos voit vastaanottaa ennakkoon varanneita 

ryhmiä perjantaina 2.9.2022. Ensisijaisena ajatuksena on markkinoida 
tätä mahdollisuutta koulu- ja opiskelijaryhmille sekä eri yhdistyksille. 
Lähetämme infoa kouluille ja yhdistyksille tapahtumaan osallistuvista 
taiteilijoista ja jos joku haluaa vierailla luonasi, hän on suoraan yhteydessä 

sinuun. Jos vastasit että et halua vastaanottaa vieraita, voit vielä muuttaa 
mielesi. Ole siinä tapauksessa yhteydessä aluekontaktiisi viimeistään 30.5.



KONSTRUNDAN TIIMI
Olemme jakaneet Suomen kahdeksaan alueeseen ja jokaisella alueella on oma yhteyshenkilönsä. Tästä näet 
keitä olemme ja mistä alueesta vastaamme. Ole yhteydessä jos jokin mietityttää, muuten saat lisää infoa 
vähitellen. Tänä vuonna Konstrundan järjestetään viidettätoista kertaa. 

KONSTRUNDANIN ALUEKONTAKTIT 2022 

Projektijohtaja sekä  

Varsinaissuomen, Satakunnan, Pirkanmaan    Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com 
ja Keski-Suomen aluekontakti 

Aluekontaktit 

Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Itäsuomen lääni  Veronica Svenskberg, konstrundan.info@gmail.com

Itä-Uusimaa ja Päijät-Häme  Leena Stolzmann, leena.stolzmann@gmail.com 

Pääkaupunkiseutu  Ida Taavitsainen, konstrundan.helsingfors@gmail.com

Länsi-Uusimaa ja Kanta-Häme  Jani A. Purhonen, konstrundan.vastranyland@gmail.com

Ahvenanmaa  Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, konstrundan.aland@gmail.com

Pohjanmaa  Nicole Hjelt, konstrundan.osterbotten@gmail.com

Oulun ja Pohjoissuomen lääni  Ami Avellán, konstrundan.norrafinland@gmail.com

 

YHDESSÄ VOIMME TEHDÄ  
KONSTRUNDANISTA 2022 HAUSKAN  
JA MIELEENPAINUVAN TAPAHTUMAN!

OSALLISTUJAN OPAS 2022


