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                            INFO 6-2021, 3.6.2021 
Hej! 
Nu är det tre månader tills årets Konstrunda går av stapeln! Här kommer igen viktig information till 
dig som ska delta. 

 
1. Din regionkontakt skickar inom kort ut inbjudan till infoträffen i din region. Om du hellre vill 

delta i någon annan infoträff så går det förstås också bra – och om du inte kan delta alls, är 
det viktigt att du kontaktar din regionkontakt och kommer överens om hur du får 
marknadsföringsmaterialet. 

 
Infoträffarna som ordnas i år: 
  må 14.6 kl. 16  Turun Brinkkala, Vanha Suurtori 3, Åbo 
  ti    15.6 kl. 16              Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28, Borgå 
 ti    15.6 kl. 16              Knipnäs, Fågelsången 2, Ekenäs  
  ti    15.6 kl. 16             Mariehamns Stadsbibliotek, Strandgatan 29, Mariehamn 
  ti    15.6 kl. 16             Onkiniemi Ateljee, Onkiniemenkatu 2 B 2, Tammerfors 

    ti    15.6 kl. 16   Vanha Villatehdas, Pikisaarentie 17, Oulu  
  ons 16.6 kl. 12  Työhuone Naakka, Satamakatu 4, Kotka 
  ons 16.6 kl. 16            Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors 
  ons 16.6 kl. 16  Villa Vinkkeli, Vuopajantie 15, Rovaniemi 

    ons 16.6 kl. 16   Taidekeskus Itä, Valtakatu 66, Villmanstrand 
   ons 16.6 kl. 16   Vasa Konstgrafiker, Skolhusgatan 53, Vasa 
 

2. Arbetet med att kolla alla deltagarprofiler har tagit längre tid än väntat, eftersom ni i år är så 
glädjande många som deltar! Men på måndagen den 7.6.2021 kommer vi att öppna 
profilerna på hemsidan! Därmed öppnas också kartan som visar alla deltagare i hela landet! 
Kolla att informationen i din profil stämmer och att du har fem bra bilder med – och kontakta 
oss om du funderar över något! 

 

3. Besök av förhandsbokade grupper fre 3.9.2021 
Nu har vi sammanställt listan över alla som kan ta emot grupper fredagen den 3 september. 
Listan läggs upp på vår hemsida nästa vecka, då vi öppnat deltagarprofilerna.  
 

Nästa vecka skickar vi ut info om denna möjlighet till media men också direkt till olika 
grupper. Vi skickar också inbjudan till er alla, skicka den gärna vidare till grupper i era 
nätverk! 

   

En grupp som är intresserad får sedan ta direkt kontakt med konstnären. Kom ihåg att beakta 
eventuella arrangemang som Coronan föranleder. Det är första gången som vi prövar på 
detta koncept så det ska bli spännande att se om det finns intresse för dylika besök! Vi håller 
tummarna för det! 
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4. Konstens afton 19.8.2021 – auktion till förmån för Nya Barnsjukhuset i Helsingfors 
Nästa vecka skickar vi ut pressmeddelande och mera info om Konstens afton. 
 

5. Videopresentationen  
Har du redan gjort din videohälsning till hemsidan? Du hinner ännu! Ju tidigare du laddar upp 
din video, desto bättre – då hinner flera personer se den. Videohälsningarna distribueras på 
Konstrundans hemsida samt på sociala medier.  
 

  ⮚ Instruktioner finns på www.konstrundan.fi/sv/for_deltagare 
 

6. Sociala medier 
Har du redan noterat vår Instagram take-over där några deltagare presenterar sig under en 
vecka? Sociala medier fungerar bäst då inlägg gillas och delas, så gör gärna det! Ju mera 
aktivitet vi har på våra sociala medier, desto bättre synlighet får vi alla! Följ också 
Konstrundan på Facebook och berätta gärna också att du själv kommer att delta i 
Konstrundan! Du kan också skapa egna evenemang på FB – på hemsidan finns två banners 
och Konstrundans logo som du kan använda. 
 
    www.konstrundan.fi        @konstrundan     #konstrundan 

 
 
  KONSTRUNDANS REGIONKONTAKTER 2021 – tag kontakt, om du undrar över nåt! 
  
   Egentliga Finland och Övriga Finland  
   Projektledare Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com 
 
   Östra Nyland  Leena Stolzmann, konstrundan.ostranyland@gmail.com 
   Huvudstadsregionen Ida Taavitsainen, konstrundan.helsingfors@gmail.com 
   Västra Nyland  Jani A. Purhonen, konstrundan.vastranyland@gmail.com 
   Åland   Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, konstrundan.aland@gmail.com 
   Österbotten  Oona Haapamäki, konstrundan.osterbotten@gmail.com 
   Norra Finland  Ami Avellán, konstrundan.norrafinland@gmail.com 
   Praktikant 2021  Veronica Svenskberg, konstrundan.praktikant@gmail.com 
   

            Åbolands hantverk rf / Taito Åboland är ansvarig arrangör för Konstrundan. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vi tackar 
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