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ENNÄTYSMÄÄRÄ OSALLISTUJIA KONSTRUNDANISSA VUONNA 2021!  

Konstrundan on vakiintunut tapahtuma, joka on järjestetty Suomessa vuodesta 2008. 

Konstrundanin aikana taiteen, käsityön ja muotoilun ammattilaiset avaavat ateljeidensa 

ja verstaidensa ovet yleisölle. 

 

KONSTRUNDAN 4.-5.9.2021 

Tänä vuonna Konstrundan järjestetään syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Silloin 

osallistujilla on avoimet ovet klo 11-17. Konstrundan on maksuton sekä osallistujille että 

yleisölle. 
 

Tehostetun markkinoinnin ja aiempien osallistujien tiedottamisen ansiosta saimme tänä 

vuonna ennätysmäärän hakemuksia. Syksyn Konstrundaniin osallistuu lähes 500 luovaa 

tekijää (487 henkilöä, vrt. 304 viime vuonna). 
 

➢ Tämän vuoden osallistujat löytyvät oheisesta luettelosta. Toukokuussa 

julkaisemme osallistujien esittelyt kotisivuillamme www.konstrundan.fi. 

 

Suureksi iloksemme presidentti Tarja Halonen on lupautunut Konstrundan 2021 

suojelijaksi. 

 

Konstrundanin tavoitteena on lisätä ymmärrystä kotimaista nykytaidetta, taidekäsityötä 

ja muotoilua kohtaan. Konstrundan tukee osallistujien ammatin harjoittamista ja tarjoaa 

uusia myyntitilaisuuksia, sekä verkoston, jota he voivat jatkossa hyödyntää. Tämän 

merkitys korostuu koronapandemian rajoittaman toiminnan aikakaudella. 

 

”Tavoitteenamme on järjestää Konstrundan normaalisti, mutta seuraamme toki 

koronatilanteen kehittymistä. Suurin osa väestöstä on toivottavasti rokotettu syksyyn 
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mennessä, mutta yleisenä ohjeena pyydämme kaikkia osallistujia itse ottamaan kantaa 

siihen, vaatiiko tilanne erikoisjärjestelyjä,” sanoo projektijohtaja Martina Lindberg. 
 

”Tavoitteena on saada yli 16 000 kävijää, mutta kävijämäärä jakautuu niin monelle 

käyntikohteelle, että Konstrundan voidaan järjestää turvallisesti kaikille. Nyt jos koskaan 

on tärkeää kohdata ja tukea maamme taiteilijoita!” 

 

 

Vuoden uutuus: TAITEEN ILTAMA torstai 19.8.2021 

Aikaisemman Konstrundan osallistujan aloitteesta järjestämme elokuussa huutokaupan 

Fiskarsin Ruukissa. Myytävät teokset ovat Konstrundanin osallistujien luomia ja taiteilija 

antaa itse lähtöhinnan. Huutokaupan voitto lahjoitetaan tänä vuonna lyhentämättä 

Uuden lastensairaalan luovaan ja taiteelliseen toimintaan. 
 

Huutokauppa on suunniteltu pidettävän sekä fyysisenä että verkkotapahtumana. Jos 

huutokauppaa ei koronan takia voida järjestää, pidämme kuitenkin huutokaupan 

verkossa. Huutokaupan toimittaa huutokauppakamari Helander ja tärkeimpänä 

yhteistyökumppanina toimii Fiskars Oyj Abp. 
 

 

VIIME VUOSIEN TAPAAN... 

• Konstrundan-lehden painos on n. 130 000 kpl ja se julkaistaan heinäkuussa.  

 

• Konstrundanin aikana järjestetään taas Taidearpajaiset, joissa arvomme 8 

osallistujan tekemää teosta ja tuotetta. Osallistuminen on maksutonta ja vierailijat 

saavat täyttää yhden arpalipukkeen jokaisessa vierailukohteessa.  

 

• Tänä vuonna järjestämme Taiteen perjantai 3.9. -

tapahtuman viime vuoden mallin mukaan. Tilaamme 

elokuvan, jossa Ahvenanmaalla toimiva taiteilija Anette 

Gustafsson esittelee itsensä ja lapsille suunnatun 

taidepedagogisen tehtävän. Elokuva lähetetään kaikille 

alakouluille Suomessa ja se tehdään ruotsiksi, mutta 

dubataan suomeksi.  
 

Tehtävä julkaistaan 3.9 Facebookissa ja osoitteessa www.konstrundan.fi.  

Pyydämme kaikkia opettajia ja vanhempia lähettämään valokuvat tuloksista 

Konstrundanille, jaamme ne sosiaalisessa mediassa! 
 

  #konstensfredag #taiteenperjantai #artfriday #konstrundan2021. 
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KONSTRUNDANIN ALUEKONTAKTIT 2021 

Olemme jakaneet Suomen kahdeksaan alueeseen ja jokaisella alueella on oma 

yhteyshenkilönsä. Vastaamme mielellämme kysymyksiin tämän vuoden tapahtumaan 

liittyen. 

 

Varsinaissuomi 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 
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Vuoden 2021 hieno Konstrundan-kuvitus on Ulla Donnerin käsialaa. Ulla on kuvittaja,  

sarjakuvantekijä ja graafikko. Hän valmistui 2016 Aalto yliopiston visuaalisen viestinnän  

muotoilun ohjelmasta ja on siitä lähtien työskennellyt freelancerina. Vuonna 2017 hän  

julkaisi ensimmäisen sarjakuvaromaaninsa Spleenish ja vuonna 2019 seuraavan, Sontaa,  

joka palkittiin Sarjakuva-Finlandialla. Ulla asuu ja työskentelee Porvoon maaseudulla.  

Parhaillaan hän työstää kolmatta sarjakuvaromaaniaan. 

 

 


