INFO 4-2021, 29.4.2021
Hei!
Toivottavasti olette kaikki pysyneet terveinä ja että pidätte työn iloa yllä - olemme menossa
kohti valoisampia aikoja koskien sekä vuodenaikoja ja koronatilannetta. Konstrundaniin on
nyt neljä kuukautta ja seuraavan viikon aikana toivomme, että tarkistat muutaman asian.
Alempana myös informaatiota muista myöhemmin keväällä tapahtuvista asioista.
Kiitos kaikista upeista ehdotuksista, joita olemme tähän mennessä vastaanottaneet tämän
vuoden arpajaisiin ja tämän vuoden uutuuteen, eli huutokauppaan. Näkisimme
mielellämme lisää ehdotuksia, etenkin huutokauppaan, joten saatte ylimääräisen viikon
aikaa lähettää ehdotuksia, eli lähetä meille teosehdotuksesi viimeistään 7. toukokuuta.
TO DO viimeistään 7.5
• Lähetä ehdotuksesi arpajaisvoitoksi. Teoksen arvo voi olla korkeintaan 500 €.
Ehdotuksen pitää sisältää vähintään yksi valokuva sekä kaikki tarpeellinen tieto teosnimessä
(eli vähintään nimi, vuosiluku, mitat, materiaali ja tekniikka). Lähetä ehdotuksesi
osoitteeseen konstrundan.lotteri@gmail.com.
• Lähetä ehdotuksesi uuteen hyväntekeväisyyshuutokauppaan osoitteeseen
konstrundan.auktion@gmail.com. Ehdotuksen tulee sisältää vähintään yksi valokuva, jossa
esine näkyy hyvin. Käytä neutraalia ja yhtenäistä taustaa. Anna teoksen lähtöhinta ja muu
tarpeellinen informaatio kuvan nimessä (eli vähintään hinta, nimi ja vuosiluku sekä mitat,
materiaali ja tekniikka). Sinulle menevän lähtöhinnan pitää sisältää mahdollinen
arvonlisävero sekä kuljetus Fiskarsin Ruukkiin / Helsinkiin. Huutokaupan koko voitto
lahjoitetaan Helsingin Uudelle lastensairaalalle.
TO DO toukokuussa
• Some Alkaen 3.5 yksi osallistuja per alue ottaa Konstrundanin Instagram-tilin haltuunsa.
Tykkää ja kommentoi - mitä enemmän aktiviteettia somessa, sitä parempaa näkyvyyttä
saamme kaikille! Seuraa myös Konstrundania Facebookissa ja kerro mielellään, että olet
itse osallistumassa Konstrundaniin! @konstrundan
#konstrundan
• Osallistujasivut, joissa esitellään kaikki osallistujat, julkaistaan toukokuun lopulla
osoitteessa www.konstrundan.fi. Pyydämme että tarkistat ja tarpeen mukaan täydennät
ja muutat tietoja osallistujaprofiilissasi. Pääset lomakkeeseen varmistussähköpostin
kautta, jonka sait kun jätit hakemuksesi. Jos sinulla ei enää ole linkkiä tallessa, voit pyytää
uuden Martinalta.

INFOTAPAAMISET KESÄKUUSSA
Tänä vuonna järjestämme infotapaamisia eri alueilla kesäkuussa. Tapaamisissa
informoimme vuoden tapahtumasta ja vastaamme mahdollisiin kysymyksiin ja jaamme
tämän vuoden markkinointimateriaalin (paitsi lehden, joka ilmestyy vasta heinäkuussa).
Kutsumme myös paikallislehdistön tapaamisiin, joten varaa päivä ja tule mukaan!
Seuraavat tapaamiset on lyöty lukkoon:
ma 14.6. kl. 16
ti 15.6. kl. 16
ti 15.6. kl. 16
ti 15.6. kl. 16
ti 15.6. kl. 16
ke 16.6. kl. 16
ke 16.6. kl. 16

Turun Brinkkala, Vanha Suurtori 3, Turku
Kulturhuset Grand, Piispankatu 28, Porvoo
Knipnäs, Linnunlaulu 2, Tammisaari
Mariehamns Stadsbibliotek, Strandgatan 29, Maarianhamina
Onkiniemi Ateljee, Onkiniemenkatu 2 B 2, Tampere
Luckan, Yrjönkatu 27, Helsinki
Villa Vinkkeli, Vuopajantie 15, Rovaniemi

Suunnittelemme tapaamisia samalla viikolla myös Oulussa, Pietarsaaressa, Kotkassa ja
Haminassa, lisää infoa näistä heti kun saamme paikan ja ajan varmistettua.

KONSTRUNDANIN ALUEKONTAKTIT 2021 – ota yhteyttä, jos jokin mietityttää!
Varsinaissuomi ja muu Suomi
Projektijohtaja Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com
Itä-Uusimaa
Pääkaupunkiseutu
Länsi-Uusimaa
Ahvenanmaa
Pohjanmaa
Pohjios-Suomi
Harjoittelija 2021

Leena Stolzmann, konstrundan.ostranyland@gmail.com
Ida Taavitsainen, konstrundan.helsingfors@gmail.com
Jani A. Purhonen, konstrundan.vastranyland@gmail.com
Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, konstrundan.aland@gmail.com
Oona Haapamäki, konstrundan.osterbotten@gmail.com
Ami Avellán, konstrundan.norrafinland@gmail.com
Veronica Svenskberg, konstrundan.praktikant@gmail.com

Toivotamme teille kaikille hauskaa vappua ja samalla kerromme teille tapahtumasta, joka
järjestetään Turussa toukokuussa:
Neulegraffiti-tapahtuma Knit’n’Tag valtaa Aurajokirannan 8.–23.5.2021
Åbolands hantverk rf / Taito Åboland järjestää jo kuudennen kerran
ympäristötaidetapahtuman Turussa. Yhdistykset, yritykset,
oppilaitokset, organisaatiot ja yksityishenkilöt luovat kevään kuluessa
neulegraffiteja teemalla “Yhdessä” ripustettaviksi lehmuksiin Aurajoen
rannoilla. Tänä vuonna kierrätysteema on mukana vielä edellisiä
vuosia vahvemmin. Monet hyödyntävät teoksissaan jämälankoja tai
muuta kierrätysmateriaalia.
Åbolands hantverk rf / Taito Åboland kuuluu Taitoliittoon, jonka slogan
on ”Onni elää käsityössä”. Sloganilla halutaan muistuttaa, millainen
merkitys käsityöllä on monen ihmisen arjessa. Taitoliiton toimintaajatus on käsityökulttuurin edistäminen taitona ja elinkeinona.

Kiitämme

Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse

