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TERVETULOA KONSTRUNDAN 2022 -OSALLISTUJAKSI!
Onnittelut, sinut on hyväksytty Konstrundan 2022 -osallistujaksi! Tässä kirjeessä saat tietoa tapahtumasta, mitä
Konstrundan sinulle tarjoaa ja mitä tehdä seuraavaksi. Älä epäröi ottaa yhteyttä projektijohtajaan tai alueesi
yhteyshenkilöön, jos jokin askarruttaa sinua. Yhteystiedot löytyvät tämän kirjeen lopusta.
KONSTRUNDANISTA
Konstrundan on vakiintunut tapahtuma, jota on järjestetty Suomessa kerran vuodessa alkaen vuodesta 2008.
Konstrundan järjestetään nyt viidettätoista kertaa.
Konstrundanin aikana ammattitaiteilijat, käsityöläiset ja muotoilijat avaavat studionsa ja työpajansa yleisölle.
Konstrundanin tarkoituksena on tehdä tunnetuksi kotimaista nykytaidetta, käsityötä ja muotoilusta sekä edistää
luovaa työtä luomalla kohtaamisia yleisön ja luovien toimijoiden välille.
Konstrundan tukee osallistujia ammatinharjoittajina ja tarjoaa uusia myyntimahdollisuuksia sekä verkoston,
josta on hyötyä jatkossakin.
Tapahtuman järjestäjä on Åbolands hantverk rf. Siispä Konstrundanin toimisto sijaitsee Paraisissa.
Suureksi iloksemme meillä on kunnia ilmoittaa, että Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio on
Konstrundanin suojelija 2022.
KONSTRUNDAN 3–4.9.2022
Konstrundan ja sen ympärille järjestetty ohjelma ovat osallistujille ja vierailijoille maksuttomia.
Konstrundan käynnistyy syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna la–su 3–4.9.2022. Silloin osallistujat
pitävät studionsa auki klo 11–17.
MITÄ SINUN TULEE TEHDÄ NYT PÄÄSIÄISEEN MENNESSÄ
Osallistujasivut kaikkien osallistujien esittelyillä julkaistaan toukokuussa osoitteessa www.konstrundan.fi.
Siksi on tärkeää, että tarkistat tiedot 15.4.2022 mennessä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä alueesi
yhteyshenkilöön.
Osallistujaprofiilisi verkkosivustolla
Pyydämme tarkistamaan ja tarvittaessa täydentämään ja muuttamaan osallistujaprofiilisi tiedot. Pääset
lomakkeeseen hakemuksen jättämisen yhteydessä saamassasi sähköpostissa olevan linkin kautta. Jos sinulla
ei ole sähköpostiosoitetta jäljellä, voit ottaa yhteyttä alueesi yhteyshenkilöön, jotta linkki lähetetään sinulle
uudelleen.
•

•

•

Tarkista esittelysi kuvat (mieluiten 5 kpl). Huomioi erityisesti ensimmäinen kuva, joka tulee ilmestymään
lehdessä. Kerro Martinalle tai Veronicalle, jos vaihdat kuvia, jotta voimme varmistaa, että graafikkomme
saa oikeat kuvat. Graafikolla on oikeus rajata kuvaa tarvittaessa.
Sinua koskeva teksti saisi mielellään olla lyhyt, ytimekäs ja informatiivinen. Tekstin tärkein tehtävä on
herättää kävijän kiinnostus! Konstrundan pidättää oikeuden tehdä muutoksia teksteihin ja tarvittaessa
käännämme tekstit.
Ovatko tiedot Konstrundan aikana järjestämästäsi ohjelmasta oikein?

@konstrundan

#konstrundan

www.konstrundan.fi

ARVONTA
Konstrundanin aikana järjestetään Taidearpajaiset, ja 15-vuotisjuhlan kunniaksi haluamme tällä kertaa tarjota
palkintoina elämyksiä! Ehdota kokemusta tai palvelua (se voi olla esimerkiksi työpaja), jonka tarjoamista
arpalipuksi voisi harkita. Konstrundan ostaa nämä palvelut/kokemukset valituilta osallistujilta. Järjestäjä
valitsee palkinnon alueittain. Palkinnot saavat hyvän näkyvyyden lehdessä, joten kannattaa lähettää hyvä
ehdotus!
•

Jätä ehdotus enintään 300 € arvoisesta arpajaispalkinnosta viimeistään 15.4. Ehdotuksen tulee sisältää tietoa
siitä, millaista kokemusta/palvelua haluat tarjota lottovoittajillemme. Ehdotukset lähetetään osoitteeseen
konstrundan.lotteri@gmail.com.

INFOTILAISUUDET KESÄ- JA ELOKUUSSA
Olemme viime vuosina järjestäneet tiedotustilaisuuksia eri alueilla. Tänä vuonna järjestämme maakuntien
tapaamisia kesäkuussa ja myös verkkotiedotustilaisuuden elokuussa. Näin jokainen löytää itselleen sopivan
ajan. Kutsu kokouksiin lähetetään kaikille hyvissä ajoin.
Kesäkuun tiedotustilaisuuksissa pyrimme jakamaan tämän vuoden markkinointimateriaalia. Jos et pääse
kokoukseen, alueesi yhteyshenkilösi sopii kanssasi, milloin ja miten saat materiaalisi!
KONSTRUNDANIN PUNAISEN RISTIN KERÄYSLIPAS
Nopeasti muuttuvassa maailmantilanteessa myös Konstrundan haluaa olla mukana kantamassa kortensa
kekoon ja siksi olemme avanneet keräyslippaan. Voit lahjoittaa lippaaseen ja tukea Punaisen Ristin työtä
Ukrainassa vellovan sodan aiheuttaman humanitäärisen kriisin keskellä.
Yksi tapa auttaa on esimerkiksi myydä teoksen ja lahjoittaa tulot hyväntekeväisyyteen tai pyytää ostajaa
lahjoittamaan ostosumman suoraan hyväntekeväisyysjärjestölle. Voit esimerkiksi viitata Konstrundanin
keräyslippaaseen. Voit lukea lisää keräyksestä täältä.
FORCE MAJEURE OCH COVID-19
Tavoitteenamme on pystyä toteuttamaan Konstrundan normaalisti, mutta tietysti seuraamme
maailmantilannetta. Mukautamme tapahtumaa tarvittaessa, tiedot mahdollisista muutoksista saatte
sähköpostitse ja www.konstrundan.fi -sivuston kautta
KONSTRUNDAN-TIIMI
Olemme jakaneet Suomen kahdeksaan alueeseen ja jokaisella alueella on oma aluevastaava. Täältä näet, keitä
olemme ja mistä alueista olemme vastuussa. Ota meihin yhteyttä, jos mietit jotain, muuten lisätietoja tulee
myöhemmin.
Projektipäällikkö ja aluevastaava
Varsinais-Suomessa, Satakunnassa,
Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa
Sihteeri ja aluevastaava
Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itä-Suomessa
ALUEVASTAAVAT
Itä-Uusimaa & Päijät-Häme
Pääkaupunkiseutu
Länsi-Uusimaa & Kanta-Häme
Ahvenanmaa
Pohjanmaa
Oulun ja Pohjois-Suomen maakunnat
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