INFO 5-2021, 19.5.2021
Hei!
Tämän vuoden Konstrundanviikonloppua valmistellaan jo täysillä, ja nyt on myös sinun aika hoitaa
muutama asia!
1. Ohessa on osallistujien tiedot, niin kuin ne tulevat lehteen. Tänä vuonna on suureksi
iloksemme enemmän osallistujia kuin koskaan aiemmin ja joudumme tiivistämään tietoja
jonkun verran. Tämä tarkoittaa mm että:
- vain alueet ja isommat kokonaisuudet ovat kolmella kielellä
- käyntikohteet ovat vain yhdellä kielellä
- osallistujalla voi olla vain yksi kotisivu- tai fb- tai instagram-osoite
➢ Tarkistathan että omat tietosi ovat oikein ja jos on korjattavaa, ole yhteydessä Martinaan
viimeistään keskiviikkona 26.5. / konstrundan.aboland@gmail.com

2. Kesäkuun infotapaamiset on lyöty lukkoon
Tänä vuonna järjestämme infotapaamisia eri alueilla kesäkuussa. Tapaamisissa tiedoitamme
tämän vuoden tapahtumasta ja vastaamme teidän mahdollisiin kysymyksiin. Jaamme myös
tämän vuoden markkinointimateriaalit (lukuunottamatta lehteä joka julkaistaan
heinäkuussa). Seuraavat infotapaamiset ovat varmistettuja:
ma 14.6 klo 16
ti 15.6 klo 16
ti 15.6 klo 16
ti 15.6 klo 16
ti 15.6 klo 16
ti 15.6 klo 16
ke 16.6 klo 12
ke 16.6 klo 16
ke 16.6 klo 16
ke 16.6 klo 16
ke 16.6 klo 16

Turun Brinkkala, Vanha Suurtori 3, Turku
Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28, Porvoo
Knipnäs, Linnunlaulu 2, Tammisaari
Maarianhaminan Kaupunginkirjasto, Rantakatu 29, Maarianhamina
Onkiniemi Ateljee, Onkiniemenkatu 2 B 2, Tampere
Vanha Villatehdas, Pikisaarentie 17, Oulu
Työhuone Naakka, Satamakatu 4, Kotka
Luckan, Yrjönkatu 27, Helsinki
Villa Vinkkeli, Vuopajantie 15, Rovaniemi
Taidekeskus Itä, Valtakatu 66, Lappeenranta
Vaasan Taidegraafikot, Koulukatu 53, Vaasa

Näihin infotapaamisiin kutsumme myös paikallislehdistön - joten varaa aika kalenteriin ja tule
mukaan! Jos joku näistä ajoista ei sovi sinulle, ilmoita meille niin sovimme erikseen miten
saat markkinointimateriaalit.
3.

Päivitä osallistumisesi tämän vuoden Konstrundaniin alueesi eri tapahtumakalentereihin.
Voit myös olla yhteydessä kuntasi kulttuurisihteeriin ja verkostoosi ja kertoa mitä tuleman
pitää!
... www.kulturforum.fi, www.menovinkki.fi, www.menoinfo.fi ...
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4.

Etukäteen varatut ryhmävierailut perjantaina 3.9.2021
Ilmoittautumislomakkeessa sinulla oli mahdollisuus ilmoittaa jos haluat ottaa vastaa
etukäteen varattuja ryhmävierailuja perjantaina 3.9. Tämä on ensimmäinen vuosi kun
kokeilemme ryhmävarauksia, joten emme vielä osaa sanoa miten suosittu tästä kokeilusta
tulee.
Toukokuun aikana teemme listan kaikista jotka ilmoittivat että ovat halukkaita ottamaan
vastaan ryhmiä. Jos et sittenkään halua ryhmävierailuja, ilmoita asiasta Martinalle toukokuun
aikana.
Kun lista on valmis, lähetämme lehdistötiedoitteen missä kerromme ryhmävierailumahdollisuudesta. Tulemme myös olemaan suoraan yhteydessä esimerkiksi kuvaamataidon
opettajiin, taidekouluihin, säätiöihin, järjestöihin ym jotka voisivat olla kiinnostuneita
tekemään vierailun taiteilijan, käsityöläisen tai muotoilijan studioon. He saavat listan nimistä
ja yhteystiedoista kohteisiin jotka ottavat vastaan vierailuja 3.9. Ryhmä voi sitten sopia
vierailusta suoraan taiteilijan kanssa. Voit itse päättää miten monta ja miten isoja ryhmiä otat
vastaan, ja pyydämme että seuraat silloin voimassa olevia korona-rajoituksia.
Jos sinä tiedät jonkun organisaation sinun alueella joka mahdollisesti olisi
kiinnostunut ryhmävierailusta, voit lähettää heidän yhteystiedot meille niin lisäämme
heidät meidän postituslistalle. Jos sinulla on kysyttävää koskien ryhmävierailuja, ole
yhteydessä alueesi kontatkihenkilöön.

5.

Videoesittely: Tänä vuonna on jälleen mahdollista liittää lyhyt videoesittely Konstrundanin
verkkosivulle osallistujaprofiilisi yhteyteen. Mitä aikaisemmin sinä lisäät sen profiiliisi, sitä
enemmän näkyvyyttä se saa, joten tee se pian! Videoesittely on löytyy Konstrundanin
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
⮚ ohjeet videon lisäämiseen https://www.konstrundan.fi/fi/osallistujille/

6.

Taiteen ilta - huutokauppa Helsingin Uuden Lastensairaalan hyväksi
Huutokaupan valmistelut ovat täydessä vauhdissa ja toukokuussa selviää mitkä teokset
otetaan mukaan, ja miten tapahtuma toteutetaan käytännössä. Isoin kysymys juuri nyt on,
jos voimme järjestää fyysisen huutokaupan - pidämme peukkuja että tämä onnistuisi!
Lähetämme lisää infoa tästä kesäkuun alussa.

7.

Sosiaalinen media: Oletko huomannut että Konstrundanin Instagram-tilillä on meneillään
Take Over? Tykkää ja kommentoi mielellään sisältöä - mitä enemmän siellä on reaktioita, sitä
enemmän saamme näkyvyyttä tapahtumalle! Seuraa myös Konstrundania Facebookissa ja
kerro omille seuraajille ja kavereille että olet mukana tänä vuonna!
www.konstrundan.fi

@konstrundan

#konstrundan

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
Pohjois-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
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Åbolands hantverk rf / Taito Åboland on Konstrundanin virallinen järjestäjä.

Kiitämme
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