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                           INFO 6-2021, 3.6.2021 
Hei! 
Konstrundaniin on nyt kolme kuukautta. Tässä taas sinulle osallistujana tärkeää tietoa! 

 

1. Aluevastaavasi lähettää pian kutsun alueesi infotapaamiseen. Jos mieluummin osallistut 
johonkin toiseen tilaisuuteen, sekin toki käy. Jos et pääse mukaan ollenkaan, on tärkeää, että 
otat yhteyttä aluevastaavaasi, sopiaksesi miten saat markkinointimateriaalisi. 
 
Tämän vuoden infotapaamiset: 

 

ma 14.6 klo 16     Turun Brinkkala, Vanha Suurtori 3, Turku 
ti    15.6 klo 16    Kulttuuritalo Grand, Piispankatu 28, Porvoo 
ti    15.6 klo 16      Knipnäs, Linnunlaulu 2, Tammisaari 
ti    15.6 klo 16      Maarianhaminan Kaupunginkirjasto, Rantakatu 29, Maarianhamina 
ti    15.6 klo 16      Onkiniemi Ateljee, Onkiniemenkatu 2 B 2, Tampere 
ti    15.6 klo 16     Vanha Villatehdas, Pikisaarentie 17, Oulu 
ke 16.6 klo 12    Työhuone Naakka, Satamakatu 4, Kotka  
ke 16.6 klo 16       Luckan, Yrjönkatu 27, Helsinki 
ke 16.6 klo 16    Villa Vinkkeli, Vuopajantie 15, Rovaniemi 
ke 16.6 klo 16     Taidekeskus Itä, Valtakatu 66, Lappeenranta 
ke 16.6 klo 16    Vaasan Taidegraafikot, Koulukatu 53, Vaasa 

 

      
2. Osallistujaprofiilien tarkistaminen on vienyt arvioitua enemmän aikaa, koska teitä osallistujia 

on niin ilahduttavan monta! Mutta maanantaina 4.6.2021 julkaisemme profiilit 
kotisivuillamme. Samalla julkaisemme kartan, josta näkee kaikki osallistujat kautta maan. 
Tarkistathan vielä tietosi ja että mukana on viisi hyvää kuvaa – ota yhteyttä, jos mietit jotain! 
 

3. Etukäteen varatut ryhmävierailut perjantaina 3.9.2021 
Lista niistä osallistujista, jotka ovat halukkaita ottamaan vastaan ryhmiä pe 3.9.2021 on nyt 
valmis. Se löytyy kotisivuillamme ensi viikosta, kun profiilisivut on julkaistu. 

 
Ensi viikolla lähetämme tietoa tästä konseptista medialle sekä myös suoraan eri 
sidosryhmille. Lähetämme kutsun myös teille ja toivomme että välitätte sen eteenpäin 
verkostoissanne. 

 
Kiinnostunut ryhmä ottaa sitten suoraan yhteyttä taiteilijaan. Muistattehan huomioida 
mahdolliset koronan aiheuttamat rajoitteet. Kokeilemme tällaista konseptia nyt ensimmäistä 
kertaa ja toivomme, että kiinnostus vierailuihin on suuri. Pidämme peukkuja sille! 
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4. Taiteen ilta 19.8.2021 - huutokauppa Helsingin Uuden Lastensairaalan hyväksi 
Ensi viikolla lähetämme lehdistötiedotteen ja enemmän infoa Taiteen illasta. 
 

5. Videoesittely:  Oletko jo tehnyt videotervehdyksesi kotisivuille? Vielä ehtii! Mitä 
aikaisemmin sinä lisäät videon profiiliisi, sitä enemmän näkyvyyttä se saa, joten tee se pian!  
Esittelyt jaetaan Konstrundanin verkkosivujen lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. 
 

  ⮚ ohjeet videon lisäämiseen https://www.konstrundan.fi/fi/osallistujille/  
 

6. Sosiaalinen media: Oletko huomannut, että Konstrundanin Instagram-tilillä on meneillään 
Konstrundan-taiteilijoiden Instagram take-over? Tykkää ja kommentoi mielellään sisältöä - 
mitä enemmän siellä on reaktioita, sitä enemmän saamme näkyvyyttä tapahtumalle! Seuraa 
myös Konstrundania Facebookissa ja kerro omille seuraajille ja kavereille, että olet mukana 
tänä vuonna! Voit myös luoda oman FB-tapahtuman, käytä mielellään FB-bannereita ja 
Konstrundanin logoa, ne löytyvät kotisivuilta. 

 

    www.konstrundan.fi        @konstrundan     #konstrundan 

 
 KONSTRUNDANIN ALUEKONTAKTIT 2021 – ota yhteyttä, jos jokin mietityttää! 

   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 

             Åbolands hantverk rf / Taito Åboland on Konstrundanin virallinen järjestäjä. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Kiitämme 
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