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                            INFO 8-2021, 11.8.2021 
 

HEI KAIKKI! 
Toivon, että teillä on ollut kaikin puolin hyvä kesä ja että olette valmiit suuntaamaan katseenne kohti 
tulevaa Konstrundania! Me Konstrundan-tiimissä olemme takaisin sorvin ääressä – nyt on enää 
kolme viikkoa Konstrundaniin! 
 
Tässä koosteessa tulee taas paljon tärkeää tietoa – lukekaa ja olkaa yhteydessä, jos mietitte jotain. 
Tiedot tulevat aikajärjestyksessä, sivulla 3 on tietoa varsinaisesta Konstrundanista. 
 
 

TAITEEN ILTA 19.8.2021 
Huutokauppa toteutetaan verkossa ensi viikon torstaina. Pahentuneesta koronatilanteesta johtuen 
tilaisuus Fiskarsin Ruukissa on valitettavasti peruttu.  
 
Huutokaupan luettelo löytyy osoitteessa www.helander.com keskiviikosta 11. elokuuta alkaen ja 
netissä voi jättää ennakkotarjouksia. 
 
Torstaina 19. elokuuta huutokauppa alkaa klo 18.15 osoitteessa www.helander.com. Ohjeet 
ostamisesta, maksusta ja teoksen noutamisesta löytyy kotisivuilta. Osallistuminen huutokauppaan on 
helppoa ja turvallista – tervetuloa mukaan!  
 

- Jos sinun teoksesi on mukana huutokaupassa: kerrothan verkostoissasi osallistumisestasi! Ja 
vaikka et osallistuisikaan, toivomme, että tiedotat tapahtumasta.  

- Olemme laatineet fb-tapahtuman huutokaupalle ja yleistä tietoa tilaisuudesta löytyy myös 
Konstrundanin verkkosivuilta.  

- Tänään olemme lähettäneet lehdistötiedotteen maailmalle, olisi hienoa, 
jos välitätte sen eteenpäin teidän verkostoissanne. 

 
TAITEEN PERJANTAI 3.9.2021 
Tänä vuonna toteutamme Taiteen perjantain samalla tavalla kuin viime vuonna. 
Olemme tilanneet elokuvan, jossa akvarellitaiteilija Anette Gustafsson Ahvenanmaalta antaa lapsille 
taidepedagogisen tehtävän. 
 
Vuoden tehtävän nimi on Fantastinen akvarelli. Elokuva tehdään ruotsiksi mutta se dubataan myös 
suomeksi. Elokuva julkaistaan 3.9. Facebookissa ja osoitteessa www.konstrundan.fi. Pyydämme 
opettajia ja vanhempia lähettämään taideteokset meille, jotta voimme jakaa niitä sosiaalisessa 
mediassa. 
 

- Kerrothan Taiteen perjantaista verkostossasi, erityisesti jos tunnet alakoulun opettajia!  
 
#konstensfredag #taiteenperjantai #artfriday #konstrundan2021. 

http://www.helander.com/
http://www.helander.com/
https://www.facebook.com/events/4926267547389884?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
http://www.konstrundan.fi/
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ETUKÄTEEN VARATUT RYHMÄVIERAILUT Taiteen perjantaina 3.9. 
Taiteen perjantain elokuva on suunnattu alakouluikäisille lapsille. Tavoittaaksemme myös vanhempia 
lapsia kokeilemme tänä vuonna uutta konseptia, jossa koulu- ja opiskeluryhmät voivat vierailla 
osallistujien luona perjantaina ennen varsinaista Konstrundania. Kouluryhmien lisäksi tämä avoin 
kutsu käsittää myös yhdistykset, yritykset jne. 
 
Noin puolet osallistujista tarttuivat tähän mahdollisuuteen, lista löytyy kotisivuiltamme. 
Kiinnostuneen ryhmän tulee itse ottaa yhteyttä taiteilijaan ja sopia vierailusta suoraan hänen 
kanssaan. 
 

 
MARKKINOINTI 
Viimeistään nyt on aika tiedottaa osallistumisestasi Konstrundaniin. Osallistujana saat markkinointi-
materiaalia jaettavaksi kotiseudullasi. Olethan yhteydessä aluevastaavaasi, jos et vielä ole saanut 
materiaaleja tai jos tarvitset lisää materiaaleja!  
 
• Konstrundan-lehti on tapahtuman tärkein markkinointikanava. Lehden painos on noin 120 000 
kpl. Osallistujana saat 25 lehteä ja toivomme, että jaat niitä omalla alueellasi ja verkostossasi.  
 
• Julisteet, postikortit ja kyltit -  olethan jo saanut ne? Jos ei, ota yhteyttä aluevastaavaasi. 
 
• Sosiaalinen media 
 - Seuraa, tykkää ja jaa Konstrundanin postauksia Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä.  
  Huomaa myös upeat koosteet somessa, jotka Ida – pääkaupunkiseudun aluevastaava – on tehnyt.     
  Ne todella ansaitsevat paljon huomiota – ja ne antavat teille kaikille hyvää näkyvyyttä! 
 
  - Kerro myös, että osallistut Konstrundaniin ja linkitä meille 
      www.konstrundan.fi    @konstrundan     #konstrundan 
 
  - Jos teitä on useita osallistujia lähekkäin voitte mielellään tehdä yhteiset, alueelliset tapahtumat  
  Facebookiin. Osoitteessa www.konstrundan.fi/fi/osallistujille/ löytyy kaksi eri banneria tähän  
  tarkoitukseen. Muistattehan myös jakaa tapahtumanne meidän kanssa niin voimme jakaa   
  tapahtumaa Konstrundanin some-kanavissa. 
 
• Tapahtumakalenterit ja lehdistö 

- Selvitä, mitkä tapahtumakalenterit toimivat alueellasi ja syötä tietosi niihin. 
 
- Lähetäthän lehdistötiedotteemme eteenpäin mediakontakteillesi. Ensi viikolla lähetämme 
tiedotteen varsinaisesta Konstrundanista.  

 

 

 
KORONA  

Tavoitteenamme on järjestää Konstrundan normaalisti, mutta seuraamme toki koronatilanteen 
kehittymistä. Suuri osa väestöstä on rokotettu syksyyn mennessä, mutta yleisenä ohjeena pyydämme 
kaikkia osallistujia itse ottamaan kantaa siihen, vaatiiko tilanne erikoisjärjestelyjä. Toivomme, että 
kenenkään ei tarvitse perua osallistumisensa, mutta sekin on toki mahdollista, jos tilanne niin vaatii. 
 
Jokainen, joka osallistuu Konstrundaniin: 
 

- Tarkista mitkä suositukset ja määräykset pätevät sinun alueellasi ja toimi niiden mukaan. Voit 
esim. rajoittaa kuinka monta ihmistä saa vierailla työhuoneellasi yhtä aikaa tai varmistaa, 
että etäisyys itsesi ja vierailijoiden välillä on riittävä, käsidesiä ja kasvomaskeja unohtamatta. 

 

https://www.konstrundan.fi/fi/taiteen_perjantai/
http://www.konstrundan.fi/fi/osallistujille/


3 
 

 
 

TAPAHTUMAN AIKANA, la-su 4.–5. syyskuuta 2021: 
- Ole paikalla työhuoneessa la-su klo 11-17 
- Suosittelemme vieraskirjan esillä pitämistä – tai kirjaa kävijät, esim. tukkimiehen  
  kirjanpidolla 
- Kerro vierailijoille itsestäsi ja työstäsi 
- Jos haluat edistää myyntiä, laitathan etukäteen hinnat näkyvästi esille 
- Jos et pysty vastaanottamaan korttimaksuja, on hyvä, jos sinulla on pankkitiedot valmiina  
  mahdollista tilisiirtoa varten 
- Käytä tilaisuutta hyväksi tulevien näyttelyiden ja projektien markkinoinnissa. 
- Kerro muista lähiseudun vierailukohteista 
 
 

ARPAJAISET 
Konstrundanin aikana järjestetään Taidearpajaiset, joissa arvomme kahdeksan osallistujien tekemää 
teosta ja tuotetta.  

- Aluevastaavaltasi saat A3-julisteen, jossa arpanumerot ovat. Suunnittele jo nyt, miten sijoitat 
julisteen ja arvat näkyvästi, jotta kävijät helposti voivat osallistua arvontaan.  

- Osallistuminen arpajaisiin on maksutonta, vierailijat saavat täyttää yhden arpalipukkeen 
jokaisessa vierailukohteessa. Merkitse selkeästi mihin täyetyt arvat tulee palauttaa (esim 
kulho tai laatikko). Jos arvat loppuvat kesken voit tulostaa niitä lisää kotisivujemme 
materiaalipankista. 

 
 

KUN OLET SULKENUT OVET SUNNUNTAINA: 
 

➔ Laske kävijämäärä ja ilmoita se projektijohtajalle heti sunnuntaina: 
konstrundan.aboland@gmail.com.  
 

➔ Muista lähettää täytetyt arvat viimeistään pe 10.9 osoitteeseen  
Konstrundan / Åbolands hantverk rf, Rantatie 16 B, 21600 Pargas. 

 

 
 

Konstrundan järjestetään nyt neljättätoista kertaa. Tehkäämme yhdessä  
vuoden 2021 Konstrundanista hauska ja mieleenpainuva tapahtuma! 

 
 

 
 
   
 

KONSTRUNDANIN ALUEVASTAAVAT 2021 – ota yhteyttä, jos mietit jotain! 

Konstrundan, Varsinais-Suomi ja muu Suomi 
Projektijohtaja Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com 

Itä-Uusimaa                     Leena Stolzmann, konstrundan.ostranyland@gmail.com 
Pääkaupunkiseutu           Ida Taavitsainen, konstrundan.helsingfors@gmail.com  
Länsi-Uusimaa                Jani A. Purhonen, konstrundan.vastranyland@gmail.com 
Ahvenanmaa                   Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, konstrundan.aland@gmail.com 
Pohjanmaa                      Oona Haapamäki, konstrundan.osterbotten@gmail.com 
Pohjois-Suomi               Ami Avellán, konstrundan.norrafinland@gmail.com 
Harjoittelija 2021         Veronica Svenskberg, konstrundan.praktikant@gmail.com 

https://www.konstrundan.fi/fi/osallistujille/
mailto:konstrundan.aboland@gmail.com
mailto:konstrundan.ostranyland@gmail.com
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    Åbolands hantverk rf / Taito Åboland on Konstrundanin virallinen järjestäjä. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kiitämme 
 
 

 
 
  

                                  
 
 

 
 


