
VÄLKOMMEN MED I KONSTRUNDAN 2022!

Gratulerar, du har blivit antagen som deltagare i Konstrundan 2022! I det här brevet får du information om 
evenemanget, vad Konstrundan erbjuder dig och vad du skall göra härnäst. Tveka inte att ta kontakt med 
projektledaren eller din regionkontakt om det är någonting du undrar över. Kontaktuppgifterna finns i slutet av 
det här brevet.

OM KONSTRUNDAN
Konstrundan är ett etablerat evenemang, som anordnats i Finland årligen sen 2008. Det är alltså femtonde 
gången som Konstrundan ordnas.
Under Konstrundan öppnar professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare sina ateljéer och 
verkstäder för allmänheten. Syftet med Konstrundan är att öka förståelsen för inhemsk samtidskonst, 
konsthantverk och formgivning samt att främja det kreativa arbetet genom att skapa möten mellan allmänheten 
och de kreativa aktörerna.
Konstrundan stöder deltagarna i deras yrkesutövande och erbjuder nya försäljningstillfällen samt ett nätverk, 
som de kan utnyttja i sitt framtida arbete. 
Som arrangör för evenemanget är Åbolands hantverk rf. Därför ligger Konstrundans kontor i Pargas.
Till vår stora glädje har vi äran att meddela att fru Jenni Haukio, maka till republikens president, är beskyddare 
för Konstrundan 2022.

KONSTRUNDAN 3–4.9.2022
Konstrundan och programmet som ordnas kring Konstrundan är kostnadsfritt både för deltagarna och 
besökarna. Konstrundan går av stapeln under första veckoslutet i september, lö–sö 3–4.9.2022. Då håller 
deltagarna sina ateljéer öppna kl. 11–17.

ATT GÖRA NU, INNAN PÅSK
Deltagarsidorna med presentationerna av alla deltagare publiceras i maj på www.konstrundan.fi. Därför är det 
viktigt att du senast 15.4.2022 kontrollerar uppgifterna. Om du har frågor, vänligen kontakta din regionkontakt.

Din deltagarprofil på webbplatsen
Vi ber att du kontrollerar och vid behov kompletterar och ändrar uppgifterna på din deltagarprofil. Du 
kommer till formuläret via länken i mailet du fick då du gjorde ansökan. Om du inte har kvar mailet kan du 
kontakta din regionkontakt för att få länken skickad till dig på nytt.

• Kolla bilderna i din presentation (helst 5 st). Notera speciellt den första bilden, den som kommer med 
i tidningen. Meddela Martina eller Veronica ifall du byter bild så vi kan säkra att vår grafiker får rätt 
bildmaterial. Vår grafiker har rätt att vid behov beskära bilden.

• Texten om dig får gärna vara kort, koncis och informativ. Textens viktigaste uppgift är att väcka besökarnas 
intresse att titta in hos dig! Konstrundan förbehåller sig rätten att göra ändringar i texterna och om det 
behövs så översätter vi också texterna.

• Är infon om eventuellt program som du ordnar under Konstrundan korrekt? 
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LOTTERIET
Under Konstrundan arrangeras ett Konstlotteri, femtonårsjubileet till ära vill vi den här gången erbjuda 
upplevelser som vinster! Föreslå en upplevelse eller tjänst (det kan t.ex. vara en workshop) som du skulle 
kunna tänka att erbjuda som vinst till lotteriet. Dessa tjänster/upplevelser köper Konstrundan in av de utvalda 
deltagarna. Arrangören väljer en vinst per region. Vinsterna får god synlighet i tidningen, så det lönar sig att 
skicka in ett bra förslag!

• Skicka senast 15.4  in ett förslag på lotterivinst till ett värde om högst 300 €. Förslaget bör innehålla 
information om hurdan upplevelse / tjänst du vill erbjuda våra lotterivinnare. Förslagen skickas till 
konstrundan.lotteri@gmail.com.

INFOTRÄFFAR I JUNI OCH AUGUSTI 
De senaste åren har vi ordnat infoträffar i de olika regionerna. I år kommer vi att ordna träffar i regionerna i 
juni och därtill en online infoträff i augusti. Detta för att alla ska hitta en tid som passar. Inbjudan till träffarna 
skickas ut till alla i god tid.
Vid infoträffarna i juni strävar vi efter att dela ut årets marknadsföringsmaterial. Om du inte kan delta i träffen 
kommer din regionkontakt överens med dig om när och hur du får ditt material! 

KONSTRUNDANS RÖDA KORSET INSAMLINGSBÖSSA
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.
Ett annat sätt att bidra till insamlingen är till exempel att sälja ett verk online och donera inkomsterna  
till välgörenhet eller be köparen betala in köpesumman direkt till en välgörenhetsorganisation. Du kan till 
exempel hänvisa till Konstrundans insamlingsbössa. 
Mer om insamlingen kan du läsa på vår hemsida.

FORCE MAJEURE OCH COVID-19
Vi siktar på att kunna genomföra Konstrundan som vanligt men vi följer förstås med världsläget. Vi anpassar 
evenemanget vid behov, information om möjliga justeringar får nu per epost och via hemsidan  
www.konstrundan.fi

KONSTRUNDAN TEAMET 
Vi har delat in Finland i åtta regioner och varje region har en egen kontaktperson. Här ser du vem vi är och vilka 
regioner vi ansvarar för. Hör av dig till oss om du funderar över något, annars följer mera information efter hand. 

Projektledare samt regionkontakt för  
Egentliga Finland och Övriga Finland Martina Lindberg, 044 9770 773, konstrundan.aboland@gmail.com
Sekreterare och regionkontakt för  
Kymmenedalen, Södra Karelen & Östra Finlands län Veronica Svenskberg, konstrundan.info@gmail.com
Regionkontakter
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


