Kevyen kutsukilpailun mallit
Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu
seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun
järjestäjän tulee käyttää mallina kevytkilpailua järjestäessään. Muiden kahden osalta
valmiiden mallien käyttö on vapaaehdoista.
Malli 1: Kilpailuohjelma
Malli 2: Kutsu
Malli 3: Palkintolautakunnan pöytäkirja
Mallit on päivitetty tammikuussa 2017, ja ne perustuvat Suomen Taiteilijaseuran
kilpailusääntöihin siinä muodossa, jossa ne ovat viimeisimmän, 4.12.2015 toteutetun
uudistuksen jälkeen.
Ohjeita kilpailun asiakirjojen laatimiseen löytyy Suomen Taiteilijaseuran julkaisemassa
Kuvataidekilpailun järjestäjän oppaassa. Lisätietoja ja ohjeita mallien käytöstä antaa
Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies.
Kilpailuasiamies, lakimies, VT Anna Kuusi
Iso Roobertinkatu 3-5 A 22
anna.kuusi@artists.fi
puh. 050 4344 280

Malli 1
Kilpailuohjelma

[Järjestäjän nimi] kutsuu kutsutut taiteilijat ottamaan osaa [ytimekäs kuvaus kilpailusta
ja sen erityisestä syystä].
Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä ja kevytkutsukilpailua
koskevia sääntöjä sekä seuraavia määräyksiä.
1.

Kilpailun tarkoituksena on [____].

2.

Kilpailuehdokseen tulee sisältyä seuraavat luonnokset ja tiedot:

3.

a.

Luonnos taideteoksesta, josta käy arvostelun kannalta riittävän havainnollisesti
selville teoksen ominaisuudet. Tekijä voi valita esitystavan siten, että se tukee
ehdotusta. Mittakaavan tekijä voi valita teokseen sopivaksi.

b.

Eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion suuruus.

c.

Kilpailijalla on oikeus esittää myös muuta ehdotustaan valaisevaa materiaalia.

Jokaiselle kutsutulle taiteilijalle, joka määräaikaan on jättänyt ehdotuksensa
kilpailuun, maksetaan [____] euron suuruinen kutsupalkkio.

4.

Palkintolautakunnan muodostavat [järjestäjän nimi] nimeämänä puheenjohtajana
[ammatti ja nimi] ja jäseninä [ammatti ja nimi] ja [ammatti ja nimi] sekä kutsuttujen
taiteilijoiden nimeäminä taiteilijajäseninä [ammatti ja nimi] ja [ammatti ja nimi].
Lautakunnan sihteerinä toimii [____].

5.

Kilpailuehdotukset tulee jättää [paikka ja osoitetiedot].
Kilpailuaika päättyy __. __.201__ klo __, jolloin kilpailuehdotusten tulee olla
perillä tai todistettavasti jätettynä postin tai muun kuljetusliikkeen toimitettavaksi.
Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.
Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan __.__-__.__.201__ klo __ ja __ välisenä
aikana.

Kilpailuehdotuksessa ei saa olla tekijän nimeä eikä muutakaan merkintää, josta
tekijän henkilöllisyys olisi pääteltävissä. Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä ja
mukana on seurattava kaksi nimimerkillä varustettua, suljettua kirjekuorta, joista
toisen tulee sisältää tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero ja toisen, jossa
lisämerkintä ”SELVITYS” kohdassa 2. pyydetyt selvitykset.
6.

Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä.
Tekijänoikeuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta
tekijää, tekijän kanssa erikseen. Ehdotusten lunastamisesta on sovittava erikseen.

7.

Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää [järjestäjän nimi], jolla on oikeus tilata teos
minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta.

8.

Kilpailun tultua ratkaistuksi kilpailuehdotukset asetetaan kilpailuehdotukset
näytteille __.__.201__ klo __ ja __ välisenä aikana. Näyttelyn päätyttyä on
kilpailuehdotukset noudettava pois kahden viikon kuluessa tai annettava siinä ajassa
järjestäjälle ohjeet niiden palauttamisesta, minkä jälkeen noutamatta jääneet
ehdotukset hävitetään.

9.

Lisätietoja kilpailusta antaa kilpailun sihteeri, [nimi ja yhteystiedot]. Taiteilijat voivat
esittää kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä [nimi ja yhteystiedot]
__.__.201__ mennessä sähköpostitse osoitteeseen [____]. Kysymyksiin vastataan
__.__.201__ mennessä.

Liitteet:
[Kilpailuohjelmaan tulee liittää tarpeelliset selvitykset, piirrokset ja
kuvat teoksen sijoitusympäristöstä.]
Tämä kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen Taiteilijaseurassa __.__.201__.

Malli 2
Kilpailukutsu
[Järjestäjän nimi] kutsuu kutsutut taiteilijat ottamaan osaa [ytimekäs kuvaus kilpailusta
ja sen erityisestä syystä].
Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä.
Jokaiselle kutsutulle taiteilijalle, joka määräaikaan on jättänyt ehdotuksensa kilpailuun,
maksetaan [
] euron suuruinen kutsupalkkio.
Palkintolautakunnan muodostavat [järjestäjän nimi] nimeämänä puheenjohtajana
[ammatti ja nimi] ja jäseninä [ammatti ja nimi] ja [ammatti ja nimi] sekä kutsuttujen
taiteilijoiden nimeäminä taiteilijajäseninä [ammatti ja nimi] ja [ammatti ja nimi].
Lautakunnan sihteerinä toimii [
].
Kilpailuaika päättyy __. __.201__ klo __. Kilpailuehdotukset tulee jättää [paikka ja
yhteystiedot]. Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan __.__-__.__.201__ klo __ ja __
välisenä aikana.
Kilpailuohjelma liitteineen on saatavissa [järjestäjä ja yhteystiedot] sekä Suomen
Taiteilijaseuran kilpailuasiamieheltä, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22 00120 Helsinki, +358
50 434 4280.
[paikka], __. __.201__

______________________
[nimenselvennys]

______________________
[nimenselvennys]

Malli 3
Palkintolautakunnan pöytäkirja
[Kilpailun nimi]
Palkintolautakunta

Pöytäkirja

Aika

__.__.201__ klo __.__-__.__

Paikka

[paikka], [kaupungin tai kunnan nimi]

Läsnä

[ammatti ja nimi], puheenjohtaja
[ammatti ja nimi]
[ammatti ja nimi]
[ammatti ja nimi]
[ammatti ja nimi]
[ammatti ja nimi], sihteeri

1.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2.
Lautakunta totesi, että kilpailuun oli saapunut seuraavat [ehdotusten lukumäärä]
ehdotusta:

nro 1 [ehdotuksen nimi]
nro 2 [ehdotuksen nimi]
nro 3 [ehdotuksen nimi]
jne.
3.
Lautakunta totesi, että kaikki mainitut [ehdotusten lukumäärä] ehdotusta täyttivät
kilpailuohjelman määräykset.
TAI
Palkintolautakunta totesi, ettei ehdotus nro [ehdotuksen järjestysluku ja nimi] täytä
kilpailuohjelman määräykset. [Lyhyt selostus siitä, miksi ehdotus on määräysten
vastainen.]. Palkintolautakunta päätti poistaa ehdotuksen kilpailusta kilpailusääntöjen
vastaisena.
4.
Lautakunta päätti ryhmitellä teokset [lukumäärä] luokkaan.
C-luokkaan on sijoitettu kypsymättömiä tai muuten tarkoitukseen soveltumattomina
seuraavat [ehdotusten lukumäärä] ehdotusta:
nro [numero ja ehdotuksen nimi]
nro 2 [numero ja ehdotuksen nimi]
jne.
B-luokkaan oli sijoitettu [ehdotusten lukumäärä] ehdotusta, joista laadittiin seuraavat
arvostelevat lausunnot:
nro [numero ja ehdotuksen nimi]
[arvostelulausunto]
nro [numero ja ehdotuksen nimi]
[arvostelulausunto]
nro [numero ja ehdotuksen nimi]

[arvostelulausunto]
jne.
A-luokkaan oli sijoitettu taiteellisesti korkeatasoisina ja toteuttamiskelpoisina
[ehdotusten lukumäärä] ehdotusta, joista on laadittiin seuraavat arvostelevat lausunnot:
nro [numero ja ehdotuksen nimi]
[arvostelulausunto]
nro [numero ja ehdotuksen nimi]
[arvostelulausunto]
nro [numero ja ehdotuksen nimi]
[arvostelulausunto]
jne
5.
(jos sijoituksista yksimielisyys)
Lautakunta keskusteli A-luokan ehdotuksista.
Lautakunta päätti yksimielisesti sijoittaa kilpailussa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen nro
[numero ja ehdotuksen nimi], nimimerkillä [____].
Lautakunta päätti yksimielisesti sijoittaa kilpailussa toiselle sijalle ehdotuksen nro
[numero ja ehdotuksen nimi], nimimerkillä [____].
Lautakunta päätti yksimielisesti sijoittaa kilpailussa kolmannelle sijalle ehdotuksen nro
[numero ja ehdotuksen nimi], nimimerkillä [____].
TAI (jos äänestys)
Lautakunta keskusteli A-luokan ehdotuksista ja niiden sijoituksista, mutta ei päässyt
asiasta yksimielisyyteen. Äänestettiin. (Äänestyksen tulos kirjoitettava pöytäkirjaan, myös
eriävät mielipiteet. Äänestyksissä aina kaksi teosta vastakkain.)
Äänestyksen tuloksena lautakunta teki päätöksen kilpailuehdotusten seuraavista
sijoituksista:

Lautakunta päätti sijoittaa kilpailussa ensimmäiselle sijalle ehdotuksen nro [numero ja
ehdotuksen nimi], nimimerkillä [____]. (Äänestyksen tulos ja eriävä mielipide tähän.)
Lautakunta päätti sijoittaa kilpailussa toiselle sijalle ehdotuksen nro [numero ja
ehdotuksen nimi], nimimerkillä [____]. (Äänestyksen tulos ja eriävä mielipide tähän.)
Lautakunta päätti sijoittaa kilpailussa kolmannelle sijalle ehdotuksen nro [numero ja
ehdotuksen nimi], nimimerkillä [____]. (Äänestyksen tulos ja eriävä mielipide tähän.)
6.
Kilpailuun osallistuneiden kilpailijoiden nimimerkkikuoret avattiin sijoitusjärjestyksessä
ja todettiin taiteilijoiden sijoittuneen seuraavasti:
I sija

[taiteilijan nimi]

II sija

[taiteilijan nimi]

III sija

[taiteilijan nimi]

7.
Palkintolautakunta totesi, että kutsutuista taiteilijoista kilpailuehdotuksen ovat jättäneet
seuraavat taiteilijat, joille maksetaan kullekin, kilpailusääntöjen mukainen, [____] euron
kutsupalkkio:
[taiteilijan nimi]
[taiteilijan nimi]
[taiteilijan nimi]
jne.
8.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo __.__.
Lautakunnan puolesta:

[nimi]
[nimi]

[nimi]
[nimi]
[nimi]

