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                            INFO 7-2021, 28.6.2021 
Hej! 
Innan vi i Konstrundan-teamet tar sommarledigt sänder jag här en sommarhälsning med några saker, 
som är bra att notera. 
 

- De flesta av er har nu fått marknadsföringsmaterialet. Om du ännu saknar ditt, tag kontakt med din 
regionkontakt. Vi önskar att du i början av augusti börjar sätta upp affischer och dela ut postkort, 
men du får förstås börja dela ut materialet redan nu. 

 

- I början av augusti kommer årets Konstrundan-tidning ut. Vi distribuerar den till er alla så fort som 
möjligt och också den är sedan bra att dela ut till ställen där den kan läsas av allmänheten, t.ex. 
bibliotek, caféer eller frisörssalonger.  

 

- Kolla upp vilka evenemangskalendrar som fungerar i din region och fyll i uppgifterna om att du 
deltar i Konstrundan! Kolla gärna att andra som är i din närhet också fyller i sina uppgifter. 

 

- Berätta gärna aktivt om att du deltar i Konstrundan! På konstrundan.fi/sv/for_deltagare/ finns det 
två olika FB-banners för ändamålet, som ni gärna får använda! 

 

- Om ni är flera aktörer i närheten av varandra får ni gärna skapa egna regionala evenemang på FB, 
använd gärna våra banners och kom ihåg att dela ert evenemang med oss! Ni kan också gärna skicka 
gemensam info till lokalpressen, t.ex. i början av augusti då vi skickar ut nästa pressmeddelande. 

 

- Du som medverkar i Konstens afton 19.8.2021 – berätta gärna själv i dina nätverk att ditt verk är 
med i auktionen! Allmän info om auktionen finns i bifogade pdf och på vår hemsida finns en bild att 
använda.  

 

- Följ, gilla och dela – ju mera aktivitet vi får på sociala medier, desto större synlighet får vi alla!                
    @konstrundan    #konstrundan     www.konstrundan.fi 
 
 
  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. 
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