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                             INFO 9-2021, 25.8.2021 
 

HEJ PÅ ER! 
Nu är det bara en vecka kvar tills Konstrundan går av stapeln! Här kommer lite kort repetition och lite 
nytt, allt är sådant som vi anser att är viktigt. 
 

CORONA  

Vi hoppas och tror att Konstrundan kan genomföras som vanligt. Som huvudarrangörer bär vi ansvar 
för evenemanget men med så många deltagare är det viktigt att också alla ni bidrar till att 
säkerställa att evenemanget är tryggt för alla. Du bör själv ta ställning till om läget för din 
besökspunkts del kräver några specialarrangemang: 
 

• Kolla gällande rekommendationer och restriktioner i just din region 
https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar/sjukhusdistrikt 

• Om du har frågor, kontakta den nationella rådgivningen som Regionförvaltningsverket står 
till tjänst med: koronainfo@avi.fi / 0295 016 666, må–fre kl. 8–11.30 och 12.30–16.  

• På adressen https://aineistopankki.thl.fi/l/Hp8H7DC-bk5q finns olika coronarelaterade lappar att 
printa ut! 

• Du kan t.ex. begränsa hur många som får besöka din studio samtidigt, ordna så att det blir 
avstånd mellan dig och besökarna eller förutsätta att alla besökare använder ansiktsmask 

➔ Du får gärna skicka din ”coronaplan” till oss, och om  
du vill kan vi ladda upp den på din profil på hemsidan. 

• Ha handsprit framme eller ett ställe, där besökarna kan tvätta sina händer 
 
Vi hoppas att ingen behöver annullera sitt deltagande, men det är förstås möjligt om läget så kräver. 
Tag kontakt med oss i så fall! 
 

INNAN KONSTRUNDAN 
• Sprid info om Konstrundan i ditt nätverk – muntligt och per e-post mm. 

• Konstrundantidningen, affischerna och postkorten gör bäst nytta om de delas ut INNAN 
   Konstrundan – dela ut till kunder, grannar, caféer, bibliotek, gallerier, utställningslokaler mm. 

• Gilla och dela och marknadsför dig själv och alla andra deltagare på sociala medier! 
 FB https://www.facebook.com/konstrundan 
  IG https://www.instagram.com/konstrundan/?hl=sv 

 

LOTTERIET 
Under Konstrundan arrangeras ett Konstlotteri där vi lottar ut åtta verk och produkter gjorda av 
Konstrundans deltagare. Planera redan nu hur du placerar affischen och lotterna på en synlig plats så 
att besökarna ser den och enkelt kan fylla i sina lotter.  

• Lotteriet är gratis för besökarna och de får fylla i en lott per besökspunkt. Ange tydligt vart de 
ifyllda lotterilapparna returneras (t.ex. en skål eller låda). Om lotterna tar slut kan du själv 
printa/kopiera flera från materialbanken på hemsidan. 

 

https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar/sjukhusdistrikt
mailto:koronainfo@avi.fi
https://aineistopankki.thl.fi/l/Hp8H7DC-bk5q
https://www.facebook.com/konstrundan
https://www.instagram.com/konstrundan/?hl=sv
https://www.konstrundan.fi/sv/for_deltagare/


2 
 

 
UNDER SJÄLVA KONSTRUNDAN, lö–sö 4–5 september 2021  
- Var anträffbar i ditt arbetsrum lö-sö kl. 11–17. 
- Ha gärna en gästbok framsatt / anteckna åtminstone hur många besökare du har. 
- Berätta för besökarna om dig själv och ditt arbete. 
- Gör en synlig prislista på förhand om du vill främja försäljning.  
- Om man inte kan betala med kort hos dig kan det vara bra att ha färdiga bankgiron till hands. 
- Passa på att marknadsföra dina kommande utställningar och projekt. 
- Berätta om andra besökspunkter i närheten. 
 

DÅ DU STÄNGT DÖRRARNA PÅ SÖNDAGEN: 
 

➔ Räkna besökarantalet och meddela det till projektledaren genast på söndag:   
konstrundan.aboland@gmail.com eller 044-977 0773 
 

➔ Kom ihåg att skicka de ifyllda lotterna senast fre 10.9 till  
Konstrundan / Åbolands hantverk rf, Strandvägen 16 B, 21600 Pargas. 

 
 

   

Det är fjortonde gången som Konstrundan ordnas.  
Låt oss tillsammans göra Konstrundan 2021 till ett tryggt  

och säkert samt roligt och minnesvärt evenemang! 
  

 
 

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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