
 

 

KR INFO 3.6.2022 
Sommaren står för dörren och nu är det exakt tre månader tills Konstrundan går av stapeln! Jag 

hoppas att ni alla är lika ivriga som vi är i Konstrundanteamet! Här följer kort info om sådant som är 

aktuellt nu.  

Idag har vi publicerat deltagarprofilerna på hemsidan! Kolla ännu för säkerhets skull att allt ser bra ut 

för din egen del. Kontakta din regionkontakt om du behöver ändra något. 

En nyhet för i år är att man på profilsidorna kan få fram besökspunkter antingen som en lista (liksom 

tidigare) eller som en karta. På hemsidan ser du hur det fungerar! 

 

INFOTRÄFFARNA 

Vid infoträffarna delar vi ut årets marknadsföringsmaterial och går igenom praktiska saker inför 

Konstrundan. Meddela mig senast ons 8.6 om du deltar i infoträff, fysiskt eller online. Hör också av 

dig om du inte kan delta i träffen så kommer vi överens om när och hur du får ditt material. 

I år bjuder vi till följande fysiska infoträffar  

Åland   ti 14.6 kl. 16     NIPÅ, Storagatan 9, Mariehamn 

Åboland  ti 14.6 kl. 16     Salo Konstuseum, Mariankatu 14, Salo 

    to 16.6 kl. 16     Taiteen talo / Rettig, Nunnagatan 4, 2. vån, Åbo 

Västra Nyland  to 16.6 kl. 11     Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3, Kyrkslätt  
   fre 17.6 kl. 14 Knipnäs Centret för välbefinnande, Fågelsången 1, Ekenäs 
Helsingfors      ons 15.6 kl. 16    på svenska Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors 
   to 16.6 kl. 16     suomeksi Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors 
Östra Nyland  ti 14.6 kl. 17     Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28, Borgå 
   ons 15.6 kl. 17    Artborg 35, Pilvilinnavägen 2, Nickby 
Österbotten      må 13.6 kl. 16    YH Novia, Campus Allegro, Jakobstad 
   ti 14.6 kl. 16     Venny - Vasa bibliotek, Biblioteksgatan 13, Vasa 
Norra Finland  må 13.6 kl. 16    Galleria Napa, Kairatie 3, Rovaniemi 
   ti 14.6 kl. 16     Vanha Villatehdas, Pikisaarentie 17, Uleåborg 
 

Fre 17.6 ordnas de digitala infoträffarna: kl. 10.00 på svenska, kl. 11.30 på finska och kl. 13.00 på engelska. 

Länk till mötet: https://us02web.zoom.us/j/84257458420. 

 

● Tidningen har skickats till tryckeriet och blir klar till infoträffarna! Du fick redan se en 
halvfärdig version av den, men nu innehåller den också intervjuer och mycket annat läsvärt, 
bl.a. om Konstens fredag och det webinarium som vi ordnar den 2.9.2022!  
Tack till alla som skickade in bidrag till årets Lotteri! Vilka vinsterna är, får ni se på 
bakpärmen av tidningen. 
 

● Visst har du noterat att årets Instagram Take Over är igång? Deltagarna som presenterar sig 
en vecka åt gången är: 

16-22.5 Hanna Ryynänen, Södra Karelen / Etelä-Karjala  

  23-29.5 Pirkko Mäkelä, Egentliga Finland / Varsinais-Suomi 

  30.5-5.6 Teemu Keisteri, Huvudstadsregionen / Pääkaupunkiseutu 

  6-12.6 Helena Junttila, Norra Finland / Pohjois-Suomi 

  13-19.6 Lukas Malte Hoffmann, Västra Nyland / Länsi-Uusimaa 

  20-26.6 Johnny Ramstedt, Östra Nyland / Itä-Uusimaa 

  27.6-3.7 Olivia Sarling, Åland / Ahvenanmaa 

  4-10.7 Alexandra Sandbäck, Österbotten / Pohjanmaa 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84257458420


 

 

 

● Gilla och dela också våra inlägg på Facebook och skapa gärna inlägg, där du länkar till din 
profil på vår hemsida. 
 

● Nästa vecka skickar vi ut följande pressmeddelande och bjuder då också pressen till 
infoträffarna. Du får väldigt gärna skicka pressinfo vidare i dina kontaktnät. 

 

 
Konstrundan vill också dra sitt strå till stacken och därför har vi öppnat en insamlingsbössa 
genom vilken du kan donera pengar till Röda Korsets katastroffond. Du kan delta och donera 
till Konstrundan bössan genom denna länk. Mer om insamlingen kan du läsa på vår hemsida.  
 

 

KONSTRUNDAN TEAMET  

I deltagarguiden på hemsidan finns mycket information, om du undrar över något lönar det sig att 

kolla där först. Du får också gärna kontakta projektledaren eller din regionkontakt om du undrar över 

något. 

Projektledare  
samt regionkontakt för Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland och Mellersta Finland  
Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com  
 
Regionkontakter: 
Kymmenedalen, Södra Karelen & Östra Finlands län  
Veronica Svenskberg, konstrundan.info@gmail.com  
 
Östra Nyland & Päijänne Tavastland  
Leena Stolzmann, leena.stolzmann@gmail.com  
 
Huvudstadsregionen  
Ida Taavitsainen, konstrundan.helsingfors@gmail.com  
 
Västra Nyland & Egentliga Tavastland  
Jani A. Purhonen, konstrundan.vastranyland@gmail.com  
 
Åland  
Leila Cromwell-Morgan Lönnroth, konstrundan.aland@gmail.com  
 
Österbotten  
Nicole Hjelt, konstrundan.osterbotten@gmail.com  
 
Uleåborgs län & Norra Finlands län  
Ami Avellán, konstrundan.norrafinland@gmail.com 
 
 
 

  www.konstrundan.fi         @konstrundan          #konstrundan 
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